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“O que se busca, repito, é a instalação da 
cultura da avaliação para que se perceba 
diuturnamente a importância da 
preocupação com processos e resultados” 
(BALZAN e DIAS SOBRINHO, 2005, p. 
49). 



RESUMO 
 

 
 

 
Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a contribuição do 
acompanhamento de egressos do curso de Pedagogia da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR) como indicador da avaliação institucional no âmbito do 
SINAES. Deste modo, os objetivos específicos desta pesquisa foram assim 
definidos: Contextualizar o desenvolvimento da avaliação institucional na UNIR; e 
Identificar a relevância da percepção dos egressos do curso de Pedagogia da UNIR, 
como indicador da avaliação institucional. A pesquisa partiu de um referencial teórico 
que deu suporte para a análise dos dados, entre os autores estudados, destacam-se 
Balzan e Dias Sobrinho (2005), Dias Sobrinho (2000, 2002, 2008), Nóvoa (1999) 
Nevo (1998), Pimenta (2006) e Tardif (2010). Essa pesquisa desenvolveu-se através 
de uma abordagem qualitativa, sendo um estudo de caso. Os procedimentos 
técnicos para coleta de dados utilizaram os seguintes instrumentos: Análise 
documental da legislação que regulamenta o SINAES e o documento Relatório de 
Avaliação Institucional da Universidade Federal de Rondônia; Entrevista 
semiestruturada através de correio eletrônico direcionada a Comissão Própria de 
Avaliação (CPAv) da UNIR; e Questionários on-line na plataforma surveymonkey 
aplicado aos egressos do curso de pedagogia que concluíram seus estudos entre 
2010 e 2013, essa amostra da população foi definida tendo como principal critério a 
capacidade operacional de coleta de dados. Para análise dos dados nessa pesquisa 
foi escolhido o método de análise de conteúdo na perspectiva de Bardin (2009). Os 
dados obtidos demonstram que na UNIR a realização da autoavaliação, até agora, 
tem se caracterizado principalmente pelo aspecto regulatório desse sistema de 
avaliação. Apesar dos desafios encontrados, a CPAv expressa no documento 
referente ao segundo ciclo de avaliação a expectativa de avaliação institucional vir a 
tornar-se uma prática contínua, constante e efetiva na UNIR. A cerca dos egressos 
consta que as ações voltadas para alcançá-los não obtiveram sucesso nesse 
segundo ciclo de autoavaliação. Quanto à percepção dos egressos, pode-se 
perceber que entre os participantes da pesquisa predomina o número de egressos 
que atuam profissionalmente em sua área de formação, isto é, nas áreas 
pedagógicas. De modo geral, os egressos sugeriram uma maior articulação entre 
conhecimentos educacionais teóricos e práticos e, sobretudo a realização de 
estágios supervisionados para a melhoria do curso de Pedagogia da UNIR. Desse 
modo, tendo em vista os dados obtidos a partir da perspectiva do referencial teórico 
utilizado, considera-se que uma política de acompanhamento de egressos pode 
constituir um elemento auxiliador na elevação da qualidade dos cursos e na 
construção de uma Avaliação Institucional constante e efetivamente formativa. 
 
Palavras- chave: Gestão do Ensino Superior. Avaliação Institucional. 
Acompanhamento de egressos. Curso de Pedagogia. 

 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
 
 
 

 
This research had as main goal examine the tracking students contribution who 
graduated from Pedagogy at the Rondonia’s Federal University Foundation (UNIR) 
as an indicator of institutional assessment. This way, the specific objectives from this 
study were defined as follows: Contextualizing the development of institutional 
assessment at UNIR; Identify as an indicator of institutional assessment the 
relevance and the perception of students who graduated from Pedagogy at UNIR. 
The research started from a theoretical framework that provided support for data 
analysis, among the studied authors, highlights Balzan and Dias Sobrinho (2005), 
Dias Sobrinho (2000, 2002, 2008), Novoa (1999) Nevo (1998) Pimenta (2006) and 
Tardif (2010). This research was developed through a qualitative approach being a 
case study. The technical procedures used for data collection were the following 
instruments: Documental reviews of SINAES legislation governing document and 
Rondonia’s Federal University Institutional Assessment Report; Semistructured 
interview by e-mail directed to UNIR Internal Evaluation Commission (CPAV); And on 
line SurveyMonkey platform questionnaire applied to the pedagogy graduates who 
completed their studies between 2010 and 2013, the population sample was defined 
having as primary condition the operational capacity of data collection. To data 
analyzes was chosen the content analysis method from Bardin (2009) perspective. 
The obtained data shows that at UNIR the self-assessment til now, had been 
characterized mainly by a regulatory aspect of this evaluation system. Despite the 
challenges encountered, the CPAV expressed in the document for the evaluation 
second cycle the expectation of institutional assessment become continuous, 
constant and effective practice at UNIR. About the graduates the actions to reach 
them in this self-evaluation second cycle was unsuccessful. Regarding the gradutes 
perceptions, realizes that among the survey participants has a predominant number 
of graduates who works professionally in their graduation area, ie, in pedagogical 
areas. In general, graduates suggested a bigger interaction between theoretical and 
practical educational knowledge, especially supervised training for improving UNIR 
pedagogy course. So, given the data from the perspective of the theoretical 
framework, was considered that a tracking graduates policy may rather be a 
supportive element to raise the courses quality and the construction of a constant 
Institutional Assessment and effectively formative. 
 
Keywords: Higher Education Managemen; Higher Education; Institutional 
Assessement. Graduate Tracking e Pedagogy 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Os Estados modernos atribuem à avaliação um papel central na organização 

das reformas em educação que se relacionam diante das metas sociais e 

econômicas que correspondem ao processo de globalização. A partir da década de 

1980, a educação é levada a ampliar e elevar os padrões de produção de ciência e 

tecnologia para aumentar a competitividade internacional dos países, neste 

contexto, a avaliação passa a ter uma importância cada vez maior na medida e no 

controle da eficiência e da produtividade das instituições educacionais (DIAS 

SOBRINHO, 2000). 

Em tal conjuntura dois modelos opostos de avaliação têm norteado as 

políticas educacionais. O modelo externo voltado para regulação e acreditação, e o 

modelo interno que está pautado principalmente na autoavaliação, com base nos 

princípios de gestão democrática e participação da comunidade acadêmica e 

valorização das características internas de cada IES (DIAS SOBRINHO, 2000; 2005; 

ROTHEN, 2006; VERHINE; FREITAS, 2001). 

No Brasil, a partir da Reforma da Educação Superior no governo de Luís 

Inácio Lula da Silva, o “Lula”, foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (SINAES), pela Lei N° 10.861, de 14 de abril de 2004. Teoricamente 

o SINAES combina os dois modelos de avaliação (externa/regulatória e 

interna/formativa) e prioriza a avaliação interna. Contudo, essa conciliação tem sido 

considerada apenas teórica, pois a implementação desse Sistema tem sido 

acompanhada por uma série de ajustes que fortalecem especialmente a contribuição 

do SINAES aos processos nacionais de regulação e controle (VERHINE; 2010). 

O SINAES integra três principais instrumentos de avaliação, são eles: 

Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), Avaliação dos Cursos 

de Graduação (ACG) 1, e Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2. 

                                                           

1 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) corresponde a avaliação dos cursos de graduação 
através de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas. A 
periodicidade desta avaliação depende diretamente do processo de reconhecimento e renovação de 
reconhecimento a que os cursos estão sujeitos (BRASIL, 2004). 
2 A Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) aplica-se aos estudantes do final do primeiro 
e do último ano do curso (BRASIL, 2004). 
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Desses três processos destaca-se para esse estudo a modalidade AVALIES, 

a qual se constitui como o centro de referência e articulação do sistema de avaliação 

que se desenvolve em duas etapas principais: a) autoavaliação – coordenada pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES; b) avaliação externa – realizada 

por comissões designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), segundo diretrizes estabelecidas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES, 2004). 

À etapa avaliação interna ou autoavaliação no âmbito da AVALIES, foi 

imputada pela CONAES a perspectiva de se constituir em um processo contínuo, 

por meio do qual uma instituição construirá conhecimento sobre sua própria 

realidade, buscará compreender os significados do conjunto de suas atividades para 

melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, 

sistematizará informações, analisará coletivamente os significados de suas 

realizações, desvendará formas de organização, administração e ação, identificará 

pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelecerá estratégias 

de superação de problemas (CONAES, 2004). 

Na Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), o primeiro ciclo de 

autoavaliação no âmbito do SINAES ocorreu entre 2004-2006. O segundo ciclo 

avaliativo corresponde ao período 2010-20123·. 

De acordo com o Relatório de Avaliação da Educação Superior da UNIR 

(2013) alguns desafios têm dificultado a efetividade da perspectiva emancipatória e 

formativa da avaliação interna na UNIR, sendo predominante o caráter regulatório da 

avaliação.  

Entre as proposições de melhorias apontadas a partir do II ciclo de avaliação 

interna consta: “Produzir estudos sobre os egressos da UNIR de modo a orientar as 

políticas de ensino e articulação com a educação básica” (UNIR, 2013, p. 86). 

Avaliações de egressos correspondem à nona dimensão de avaliação do SINAES: 

Políticas de atendimento aos estudantes, entre eles discentes e egressos.  

Dentro da problemática apresentada, considerando a recomendação da CPAv 

de realização de estudos a respeito dos egressos, a expectativa do INEP de 

consolidação de uma política de egressos e os desafios para consolidação de uma 

                                                           

3 De acordo com o SINAES (2004), a avaliação se realiza por ciclos e representa periodicamente os 
seus resultados. Assim, o período estabelecido por cada ciclo completo e para todas as instituições 
no sistema de educação superior é no máximo de três anos.  
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política de avaliação da educação superior efetivamente emancipatória e formativa, 

propôs-se para esse estudo responder à seguinte questão: “Em que medida o 

acompanhamento de egressos contribui para a implantação da Avaliação 

Institucional na UNIR?” 

Para responder a essa problemática foi estabelecido como objetivo geral: 

“Analisar a contribuição do acompanhamento de egressos do curso de 

Pedagogia da UNIR como indicador da avaliação institucional”.  

Deste modo, os objetivos específicos desta pesquisa foram assim definidos: 

a) Verificar a disponibilidade dos egressos para participação de atividades 

voltadas aos egressos no âmbito da avaliação institucional; 

b) Levantar percepções dos egressos a respeito da formação recebida no 

curso de Pedagogia frente às demandas do mundo do trabalho no âmbito 

da avaliação institucional; 

c) Coletar, entre os egressos, sugestões de ações para aperfeiçoamento do 

curso de Pedagogia no âmbito da avaliação institucional; 

d) Contextualizar historicamente o desenvolvimento de a avaliação 

institucional na UNIR. 

 A pesquisa possui como relevância de investigação a exploração do tema 

acompanhamento dos egressos de cursos de graduação como indicador da 

avaliação institucional no âmbito do SINAES. Este tipo de avaliação constitui uma 

prática pouco disseminada no Brasil. Observa-se que há pouca literatura nacional 

disponível sobre o tema, o que destaca a importância dessa pesquisa, pois discute 

um caminho pouco trilhado nas universidades brasileiras no sentido de aperfeiçoar o 

ensino oferecido por elas. Além disso, de acordo com o Relatório de Avaliação 

Institucional da UNIR (2013) as iniciativas para alcançar os egressos não obtiveram 

sucesso. Portanto, nesta pesquisa, discute-se uma prática ainda não desenvolvida 

na UNIR no âmbito da avaliação interna do SINAES. Cabe ressaltar que de modo 

geral, a prática de acompanhar egressos constitui fenômeno novo no Ensino 

Superior brasileiro, desenvolvido no contexto de outro fenômeno ainda em 

construção nas Universidades Brasileiras, que é a consolidação da avaliação 

institucional como ferramenta de fortalecimento destas instituições.  

A pesquisa partiu de um referencial teórico que deu suporte para a análise 

dos dados, entre os autores estudados, destacam-se Balzan e Dias Sobrinho (2005), 
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Dias Sobrinho (2000, 2002, 2008), Nóvoa (1999) Nevo (1998) Pimenta (2006), Tardif 

(2010). 

A legislação pertinente estudada foi a Lei 10.861, de 14 de abril de 2014, que 

instituiu o SINAES, e ainda o documento “Orientações Gerais para o Roteiro da 

Autoavaliação das Instituições Roteiro de Avaliação” (2004), cujo conteúdo trata de 

orientações e sugestões para o roteiro de avaliação interna ou autoavaliação que 

integra o processo de Avaliação Institucional, um dos instrumentos centrais do novo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e as Diretrizes Curriculares de 

Pedagogia (2006). 

 Esta dissertação está estruturada em cinco sessões. A seção de Introdução 

apresenta o tema, o problema, os objetivos indicam a metodologia e os principais 

aportes teóricos.  

A segunda seção, intitulada “Avaliação Da Educação Superior: Tendências 

Avaliativas” enfatiza as origens das avaliações dos sistemas educacionais. Aborda a 

centralidade atribuída a avaliação do ensino superior a partir da década de 1970 e 

apresenta as principais concepções de avaliação no ensino superior. 

A terceira seção trata sobre o desenvolvimento da Avaliação da Educação 

superior no Brasil. Apresenta-se as propostas de Avaliação da Educação Superior 

desenvolvidas no Brasil, conferindo-se destaque ao SINAES, especialmente à 

modalidade AVALIES e à participação de alunos egressos neste processo. Por fim, 

discute-se brevemente a contribuição dos saberes da docência no processo de 

acompanhamento de egressos do curso de pedagogia. 

 Na quarta apresenta-se o Delineamento da Pesquisa enfatizando os aspectos 

metodológicos da investigação e análise dos dados.  

 A quinta sessão expõe os resultados obtidos nessa pesquisa. Inicialmente 

apresentam-se dados a respeito da disponibilidade dos participantes da pesquisa 

para atuarem em atividades de acompanhamento de egressos do curso de 

Pedagogia da UNIR no contexto Avaliação interna do SINAES. Na continuidade, 

demostra-se os dados pertinentes à percepção dos egressos do curso de Pedagogia 

a respeito da formação recebida, no contexto da avaliação institucional. Na 

sequência, são relatadas as sugestões propostas pelos egressos participantes da 

pesquisa para o aperfeiçoamento do curso de Pedagogia. Finalizando-se com a 

apresentação de uma contextualização histórica do desenvolvimento da avaliação 

institucional na UNIR.  
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 E, finalmente a última sessão apresenta as Considerações Finais, sendo 

estas importantes para compreensão da contribuição do acompanhamento de 

egressos no curso de Pedagogia como um indicador da avaliação institucional na 

UNIR. 
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2. AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: TENDÊNCIAS AVALI ATIVAS  
 

2.1 Origens das Avaliações de sistemas educacionais  
 

A avaliação, de modo geral, faz parte da vida humana em todos os aspectos. 

Alguns autores asseguram se tratar de uma prática que remota a aos primórdios da 

história do homem.  

Deste modo, a avaliação oferece recursos para orientar e subsidiar um 

processo que envolve o ensino e o ato de aprender, tendo como significado a 

relação que identifica uma continuidade.  

Vianna (2000) atribui o surgimento da avaliação ao do próprio homem, pois o 

homem observa, o homem julga e avalia.  

Concordando com essa perspectiva, Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) 

acrescentam a seguinte argumentação: 

 
Avaliação não é um conceito novo. Com relação ao aspecto de 
“examinar e julgar, determinar o valor”, a prática da avaliação sem 
dúvida precedeu muito sua definição, e suas raízes remontam aos 
primórdios da história humana. O homem de Neanderthal praticou-a 
ao determinar que tipos de madeira se prestavam à confecção das 
melhores lanças, assim como os patriarcas persas ao selecionar os 
pretendentes mais adequados para suas filhas ou os pequenos 
proprietários rurais da Inglaterra, que abandonaram seus arcos 
curtos (bestas) e adotaram os arcos longos do País de Gales [...] 
(p.36). 
 
 

 A este respeito podemos considerar que o ato de avaliar o seu valor tem 

representado na prática a história da ancestralidade, desde as tribos primitivas que 

realizavam testes para comprovação da passagem complexa da adolescência para 

a idade adulta. O treinamento dos adolescentes correspondia a atividades habituais 

da tribo, como caça, pesca e lutas, que eram examinadas a fim de conhecer a 

destreza, a vitalidade, a coragem e a força de vontade necessária para a conquista 

do título de “adulto” (LIMA, 2004). 

A perspectiva de uma avaliação apresentada corresponde a uma prática 

realizada de modo informal com finalidade social, isto é, se realiza sem processos 

sistemáticos ou coleta formal de dados e evidências com a finalidade de julgar 

escolher e selecionar.  
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Neste aspecto, a avaliação não pode ser definida como um produto que 

nasce feito e se torna definido em todas as suas características de modo “a priori”, 

sob o ponto de vista da intuição. O que devemos considerar é que a avaliação deve 

ser compreendida com base na troca dos pontos de vista, baseado na experiência. 

Com relação a avalições formais, Luckesi (1996, p.165) entende que “avaliar 

significa identificar impasses e buscar soluções”, e como tal tem ocupado um lugar 

de destaque nas relações entre os profissionais da educação, podendo ser útil para 

a definição dos papéis no contexto educacional e social. Do mesmo modo, Dias 

Sobrinho (2002) considera a avaliação como uma prática constantemente presente 

no cotidiano dos indivíduos.  

Os modernos sistemas de avaliação, desenvolvidos sob a influência das 

transformações ocorridas a partir do século XIX, adotam o “uso sistemático de 

informações e critérios acurados para atribuir valores e justificar juízos de valor 

denominada avaliação formal” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 60-

61). Para eles, as origens dos modernos sistemas de avaliação ocorrem no final do 

século XVII.  

Segundo Bauer (2010) as primeiras iniciativas de avaliação são encontradas 

na Inglaterra, na Irlanda e nos Estados Unidos. Dias Sobrinho (2002) destaca que o 

desenvolvimento dos sistemas de avaliação, a partir do século XIX, foi influenciado 

pela intensificação na função da organização social da avaliação, que passou a ser 

vista como instrumento de legitimação das práticas escolares e seleção de alunos e 

profissionais para cargos públicos, baseada em uma perspectiva de mérito. 

A origem da avaliação de alunos por meio de exames escritos 

estandardizados é atribuída à experiência realizada nos Estados Unidos em 1845. 

Madaus, Scriven e Stufflebeam (1983) apud Bauer (2010) consideram que nos 

exames escritos, além da ideia de justiça nos julgamentos, estava presente a ideia 

de ter dados para a comparação das diferenças entre as escolas. Na perspectiva 

desses autores essa experiência constitui um marco na história da avaliação, pois 

gerou uma tradição de usar os resultados dos alunos em testes como a principal 

fonte de dados para avaliar a efetividade da escola ou do programa institucional. 
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De acordo com Dias Sobrinho (2002), o protótipo dos exames nacionais foi a 

primeira experiência de sistema de avaliação na Europa, o baccalaureát francês4, 

um sistema de certificação que selecionava os alunos que poderiam ingressar no 

ensino superior e legitimava o trabalho realizado no nível anterior de escolaridade, 

desenvolvido ainda no início do século XIX. 

Entre 1887 e 1898, Joseph Rice desenvolveu uma experiência de avaliação 

de programas educacionais na qual se avaliava o desempenho dos estudantes e se 

fazia comparações entre as escolas da região. O trabalho de Rice parece ter sido a 

primeira iniciativa de estudo longitudinal conhecido que buscava avaliar o valor do 

exercício/repetição no aprendizado da ortografia. Os dados obtidos por Rice o 

levaram a argumentar que os professores deveriam ser experimentalistas e 

pensadores quantitativos (BAUER, 2010).  

De modo geral, após as primeiras iniciativas de sistemas de avaliação, 

desenvolvidas no final do século XIX, a avaliação tornou-se marcada fortemente 

pela mensuração do rendimento individual dos alunos através de testes escritos 

voltados para avaliação das capacidades psíquicas.  

Silva e Eurico (2013) destacam alguns momentos importantes para avaliação 

em educação no final do século XIX.  

Inicialmente, em 1845, o secretário do Conselho de Educação de 

Massachusetts, Horace Mann iniciou a prática da coleta dados para a 

fundamentação das decisões de políticas públicas que afetavam a educação com a 

proposição de provas mais adequadas e objetivas do rendimento dos alunos. Para 

ele, a avaliação sempre deveria estar presente de diferentes formas no processo 

educativo. 

Em seguida, com o desenvolvimento e publicação do primeiro teste objetivo 

de escolaridade pautado em uma escala de avaliação onde as notas variavam de 

um a cinco pelo pastor inglês George Fischer em 1864.   

A partir de 1879, o trabalho precursor de Wund sobre as diferenças 

individuais, realizado em Leipzig, representou a primeira grande investida da 

Psicologia fora dos domínios da Filosofia, e registrou as diferenças entre os 

                                                           

4 No contexto francês, nível secundário de ensino geral, poderemos considerar  que “o baccalauréat, 
considerado como um diploma de prestígio destinava-se aos alunos que pretendem seguir o ensino 
superior” (BENDRON, 2004). 
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indivíduos como fator determinante para a importância posteriormente atribuída aos 

testes, entre 1887 e 1898.  

A busca de Joseph Mayer Rice pela averiguação da influência do tempo 

empreendido em exercícios durante a alfabetização em várias escolas foi 

predominante para compreender de que modo este processo avaliativo poderia ser 

entendido como uma dinâmica no contexto da aprendizagem. 

E, a procura de James Mckeen em 1890 foi decisiva para medir a capacidade 

humana de aprendizagem (WORTHEN E SANDERS, 1987). 

Barriga (2000) argumenta que o final do século XIX é entendido por diversos 

autores como o início de um período revolucionário no campo científico, e de 

promoção dos primórdios de uma fase de predominância psicométrica5 na 

Psicologia, com aplicação de testes psicométricos nas ciências da educação 

favorecendo o advento de uma fase da avaliação educacional que passou a acatar, 

em 1890, a classificação dos educandos por uma escala de valores ou notas. 

A partir do século XX surgiu efetivamente o termo Avaliação Educacional 

situado como atividade científica, ao libertar-se do domínio único da medida e 

adicionar os velhos aspectos qualitativos da essência do ato humano de avaliar. 

Segundo Vianna (1982, p. 10), isso ocorre com os trabalhos de Ralph Tyler, 

considerado o precursor da Avaliação Educacional. 

De acordo com Madaus, Scriven e Stufflebeam (1983) apud Bauer (2010), a 

avaliação nesse período, sob a influência do gerenciamento científico6 passou a 

dominar as teorias gerais da administração inclusive a administração escolar 

começou a enfatizar a sistematização, estandardização e a eficiência.  

A partir de 1910, foi agregada a realização dos exames a preocupação com a 

avaliação do aprendizado promovido pelos programas educacionais mediante a 

avaliação das escolas e dos professores para inferir sobre a eficácia dos programas 

a partir dos resultados obtidos. 

                                                           

5 A Psicometria trata do desenvolvimento e da aplicação de técnicas de mensuração e quantificação 
dos fenômenos psicológicos com o suporte da Estatística e da Matemática. As medições se fazem 
mediante a atribuição de valores numéricos aos comportamentos, de maneira que as diferenças de 
comportamento sejam representadas por variações nesses valores numéricos (SILVA E EURICO, 
2013).  
6 Taylorismo ou gestão científica é o modelo de gestão desenvolvido pelo engenheiro estadunidense 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915), que é considerado o pai da gestão científica (MORAES NETO, 
1986). 
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A tendência de utilização dos testes escritos para avaliar o rendimento das 

capacidades individuais, através da avaliação das capacidades psíquicas do final do 

século XIX, continuou no início do século XX, segundo Worthen, Sanders e 

Fitzpatrick (2004): 

 
A década de 1920 viu o rápido surgimento de testes baseados nas 
normas dos programas, criados para avaliar os níveis individuais de 
desempenhos. Em meados da década de 1930, mais da metade dos 
Estados Unidos tinha algumas formas de testes estaduais, e os 
testes padronizados, baseados nas normas de referência dos 
programas, inclusive testes para avaliar o aprendizado, assim como 
testes de personalidade e perfis de interesses, transformaram-se em 
um grande negócio. Durante esse período, os educadores 
consideravam as mensurações e a avaliação quase sinônimas, 
sendo esta última, em geral, vista como um teste final para avaliar o 
desempenho de um aluno e atribuir-lhe notas (p.63). 
 
 

Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a reconstrução social e 

econômica impulsionou a expansão do campo da avaliação, além de medir 

capacidades individuais a avaliação tornou-se um processo de medida preocupado 

também com a adequação dos currículos às exigências sociais e econômicas, com a 

formulação de objetivos e a medida de seu cumprimento (DIAS SOBRINHO, 2002).  

De acordo com Bauer (2010) as primeiras experiências de avaliação e 

utilização de resultados para controle, seleção e gerenciamento ocorriam de forma 

local e isolada. Foi Ralph Tyler quem realizou o primeiro estudo longitudinal de largo 

alcance, o Eight-Yera Study, o qual ocorreu entre 1932 e 1940. 

Nas duas décadas seguintes, 1940-1950, ocorreu uma expansão e um 

aperfeiçoamento técnico das práticas avaliativas e das teorias referentes aos 

objetivos correspondentes aos conteúdos do que seria avaliado.  

A partir da metade da década de 1960, o campo da avaliação teve um novo 

impulso, pois o lançamento Sputinik I (foguete soviético) em 1957 abalou a crença 

dos Estados Unidos no seu potencial técnico e científico, e gerou uma demanda por 

avaliações dos currículos e das práticas de Matemática e Ciências, tendo em vista a 

necessidade de aperfeiçoar a eficácia do ensino dessas disciplinas. Assim, o 

governo americano começou a investir milhares de dólares para o aperfeiçoamento 

de programas e desenvolvimento dos currículos dessas áreas (WORTHEN; 

SANDERS; FLITZPATRICK, 2004). 
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Um segundo fator de incentivo a ampliação da avaliação foi o 

desenvolvimento de projetos nas áreas sociais e da saúde, haja vista que a 

avaliação da eficácia dessas políticas e programas, mediante a quantificação dos 

resultados obtidos passou a ser o foco da atenção dos governos (BAUER, 2010). 

Além disso, na década de 1960 houve um aumento colossal do financiamento 

federal da educação, com dezenas de milhares de bolsas federais para escolas 

municipais e estaduais e para universidades e órgãos regionais, levando o 

congresso americano a exigir uma avaliação das atividades desenvolvidas pelos 

beneficiários dos fundos dos federais (WORTHEN, SANDERS, FITZPATRICK, 

2004).  

O início desse processo enfrentou a falta de pessoal especializado para a 

realização das avaliações, assim muitas dessas atividades avaliativas foram 

desenvolvidas a partir de concepções e metodologias inadequadas e geraram 

relatórios de avaliação irrelevantes, entre outros problemas.  

O diagnóstico desse “empobrecimento” teórico e metodológico da área que 

propiciou a abertura do debate sobre a avaliação de programas, resultando na 

ampliação da discussão sobre questões conceituais e metodológicas que balizavam 

a prática dos avaliadores (WORTHEN, SANDERS, FITZPATRICK, 2004). Sobre 

esse movimento de discussão acerca da avaliação, de acordo com BAUER (2010): 

 

Esse movimento deu início ao desenvolvimento de diferentes 
abordagens filosóficas e metodológicas na área, com efetivos 
esforços para a construção de conhecimentos empíricos e 
conceituais que a subsidiassem.  Contudo, apesar de começar a 
existir uma preocupação de técnicos e estudiosos com aspectos que 
ultrapassavam a mensuração de resultados obtidos pelos programas, 
observa-se que o foco, neste momento, mantinha-se sobre os dados 
mais quantitativos da avaliação (p. 322). 
 
 

A reconfiguração da sociedade e da economia, a partir da década de 1970, 

implicou em mudanças na organização e no papel dos Estados-Nação. Nesse 

contexto de globalização a avaliação de programas e políticas educacionais passou 

por uma ressignificação e adquiriu centralidade no âmbito das políticas públicas. 
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2.2 A centralidade da avaliação no ensino superior no contexto da redefinição 
do papel do Estado a partir da década de 1970  

 
O protagonismo da avaliação precisa ser compreendido na esfera da natureza 

das políticas públicas e educacionais contemporâneas, mais especificamente no 

contexto da redefinição do papel do Estado no âmbito da globalização (AFONSO, 

2007).  

A crise do sistema econômico capitalista em 1970 resultou em uma série de 

mudanças que culminou em um processo de transformação do capitalismo através 

da reestruturação produtiva e redefinição do papel do Estado.  

Os desafios da globalização, congregados à crise do Estado, determinaram 

que, partir da década de 1980, a substituição gradativa do bem-estar consolidado 

após a II Guerra Mundial pelo chamado Estado-mínimo. Assim o papel do Estado 

passa a ser o de cuidar dos direitos de propriedade e reforçar os contratos privados, 

deixando ao mercado a responsabilidade de, por si só, promover a distribuição de 

benefícios, rendas e salários e garantir o bem-estar geral (FRIEDMAN, 1988).  

Nesse contexto, surgiu um novo estágio do capitalismo em âmbito mundial, 

que se caracteriza pela mundialização ou transnacionalização do capital, pela 

financeirização da economia, pela reorganização produtiva de bases flexíveis, pela 

remodelação da estrutura de poder e pelas novas formas de organização e gestão, 

tanto no setor privado quanto no público (CARVALHO, 2009). 

A forma flexível de organização do trabalho apresenta três aspectos 

estruturais e organizacionais: a) a especialização flexível da produção, ou seja, a 

produção em massa dos bens homogeneizados, próprios do fordismo, é substituída 

pela produção de bens em pequenos lotes diferenciados, de forma a contemplar os 

consumidores individuais; b) a reinvenção descontínua das instituições, isto é a 

prática administrativa moderna é pautada em redes abertas à reinvenção das 

hierarquias piramidais, substituem-se as hierarquias verticais, rígidas e claramente 

definidas por redes mais frouxas; c) e a concentração do poder sem centralização, - 

a autoridade burocrática é substituída pela autonomia democrática, cujo gestor não 

mais centraliza o poder, mas coordena e agiliza a tomada de decisões por parte das 

equipes de trabalho (SENNETT, 2000). 

As características do novo modo de produção flexível implicam em novas 

formas de os homens se pensarem e se organizarem socialmente, condicionam as 
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demais formas de organização política e social da atualidade e compelem os 

indivíduos a buscar autonomia pessoal diante das estruturas coletivas, baseadas no 

valor normativo das tradições ou do poder do Estado, e a se desvincular das 

lealdades institucionais assim, é intrínseco a esse processo de reestruturação 

produtiva um movimento de “reinvenção” dos poderes e das funções do Estado, 

cujas repercussões compreendem o campo educacional (CARVALHO, 2009). 

A intervenção estatal passa a ser a de realocar recursos, introduzir regras 

orientadoras das relações entre os prestadores públicos e privados, em avaliar 

previamente necessidades e recursos disponíveis, em definir antecipadamente 

metas e posteriormente monitorar sua realização (CARVALHO, 2009). Desse modo 

separa-se a função de governar e a de executar: 

 
Esta separação permite que o Estado faça concessão de serviços, 
introduzindo mecanismos externos de contratação, transferindo, para 
as instituições privadas ou públicas não estatais, na qualidade de 
prestadoras, funções e serviços tradicionalmente desempenhados 
por ele ou estabelecendo parcerias com a sociedade (CARVALHO 
2009, p. 1983). 
 
 

Na perspectiva gerencial, os governos devem recorrer mais a incentivos e 

menos imposição de regulamentos. Nesse sentido, a avaliação representa um 

importante instrumento de controle, regulação e fiscalização, isto é, atuaria como 

mecanismo para verificação do êxito ou fracasso das metas estabelecidas. De tal 

modo, com base nos princípios do gerencialismo, a avaliação pode esclarecer os 

“consumidores” sobre a “qualidade” das instituições de ensino, e permite que “as 

forças do mercado” operem com força total e que os indivíduos fiquem livres para 

efetuar escolhas; ao mesmo tempo, permite medir o rendimento dos investimentos 

educativos e levanta indicadores para o repasse de verbas públicas (CARVALHO, 

2009). 

Devido a essas mudanças sociais, econômicas e políticas vários governos 

instalaram, nas décadas seguintes, debates sobre as IES questionando o papel da 

educação superior na sociedade contemporânea, assim como a sua relação com o 

mundo do trabalho e com o mercado, e ainda o seu potencial de contribuir com os 

programas de desenvolvimento econômico e social (MENEGUEL, ROBL, SILVA, 

2006).  
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Ainda de acordo com estes autores, nos debates tornou-se visível a 

necessidade do desenvolvimento de programas e/ou sistemas de avaliação capazes 

de mensurar a produção e a eficácia das IES, legitimando os recursos a elas 

concedidos e, ainda, redirecionando investimentos, pois nas discussões foram 

questionados: 

(a) o modelo de produção de conhecimento das IES ocidentais, 
fundamentado, desde o pós-guerra, no desenvolvimento de pesquisa 
tecnológica em grandes laboratórios e cuja demanda por 
investimentos estatais entrava, naquele momento, em confronto com 
a instauração do Estado Mínimo; (b) a qualidade destas instituições, 
em particular a da oferta do ensino de graduação, pois a enorme 
expansão de matrículas, ocorrida a partir da década de 1960, havia 
permitido a disseminação de escolas com precárias condições de 
infraestrutura e recursos humanos (MENEGUEL, ROBL, SILVA, 
2006, p. 91).  
 
 

Neste contexto, a partir de 1980, diversos países começaram a elaborar 

mecanismos de avaliação das IES, em busca dos seus resultados, além dos EUA e 

Inglaterra, que já desfrutavam de tradição avaliativa, França e Holanda começaram 

a formular propostas diferenciadas capazes de superar a perspectiva neoliberal 

(LEITE, 2005).  

Atualmente as políticas atuais têm a avaliação como indutora da qualidade, 

naquela perspectiva de que o Estado deve ser o avaliador, o coordenador e não 

mais o executor. Além disso, há também o conteúdo da avaliação, quer dizer, o que 

vai ser avaliado importa já que diz o que deverá ser ensinado, e remete à escola que 

queremos, e mais uma vez à função social da escola hoje (PERONI, 2008). 

O reconhecimento da necessidade de avaliar para garantir padrões mínimos 

para oferta da Educação Superior e de assegurar em níveis satisfatórios aos 

sistemas de ensino descentralizados e fragmentados impulsionou, em vários países, 

a criação das associações de acreditação de caráter regional nos Estados Unidos. 

Inicialmente nestas associações desenvolveu-se a prática de avaliação externa por 

pares como garantia da legitimidade do processo avaliativo e para aceitação dos 

que estavam sendo avaliados (FREITAS, 2008). 

Nesse contexto, o governo americano não tem responsabilidade sobre o 

processo de avaliação institucional, antes respeita a autonomia universitária 

acadêmica, administrativa e financeira. Ao se associarem as universidades, 

contratam a realização das avaliações institucionais pelo Accreditation Board, pois 
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as universidades são as principais interessadas em conhecer os resultados 

(FREITAS, 2010). O Accreditation Board representa um modelo norte americano de 

acreditação adotado com sucesso (BOCLIN, 2005). 

Estas instituições de acreditação avaliam os cursos e recomendam 

procedimentos de aperfeiçoamento. Assumem princípios de avaliação formativa 

(Improvement oriented) e de avaliação somativa (Accountability orienteted), 

possibilitam ajustes e correções, indicam mudanças no próprio planejamento das 

instituições ou ainda, pela credibilidade conquistada, sugerem até mesmo a criação 

ou fechamento de cursos (BOCLIN, 2005). 

A avaliação nos Estados Unidos apresenta uma forte tradição com a 

accreditation, normalmente realizada por agências especializadas privadas e 

mantidas pelas próprias universidades e associações profissionais. A principal 

missão desse processo, que é voluntário, é promover as melhorias de acordo com 

metas previamente estabelecidas pelas próprias instituições. Os processos seguem 

alguns passos comuns a todas as agências: autoavaliação realizada por cada 

instituição conforme seus próprios objetivos; avaliação externa por pares 

universitários; resposta da instituição ao relatório da Comissão externa. Com base 

nesses documentos, a agência concede, renova ou nega a accreditation (DIAS 

SOBRINHO, 2000). 

Nos países europeus, com a criação da União Europeia e do processo de 

Bolonha, o desenvolvimento dos sistemas de avaliação caracterizou-se pela 

perspectiva maior mobilidade dos estudantes entre os países membros para uma 

convergência entre as estruturas organizacionais dos sistemas e uma 

compatibilização de currículos. Assim, diplomas e certificados passaram seguir uma 

padronização e uma maior homogeneidade na formação das competências a serem 

adquiridas, dos conteúdos a serem ensinados, na duração e nos tipos de cursos a 

serem oferecidos, como critério essencial para uma livre circulação de profissionais 

no espaço europeu (FREITAS, 2010). 

A Comissão das comunidades europeias, no início dos anos 1990, elaborou e 

promoveu um modelo-base para a avaliação da Educação Superior.. Este modelo 

adotado na Europa, na década de 1990, continua até hoje com algumas 

modificações nos procedimentos e métodos.  O status legal das agências 

avaliadoras, de modo geral, se caracteriza pela preocupação com a manutenção da 

garantia da qualidade pela dedicação exclusiva à avaliação e pela manutenção de 
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etapas de autoavaliação por pares acadêmicos durante a realização das visitas de 

avaliação e pela produção relatórios a serem utilizados em propósitos educacionais 

e regulatórios (VERHINE, 2010). 

Nos sistemas de avaliação europeus há uma tendência de se priorizar a 

avaliação para as melhorias em detrimento da avaliação para regulação e controle. 

O Estado controla para que haja certa uniformidade, mas as IES têm maior poder de 

decisão (FREITAS, 2010). 

As universidades inglesas utilizavam a avaliação externa mediante pares, 

para analisar seus programas de estudo e a qualidade da formação. Em 1990, foi 

criado, na Inglaterra, um organismo chamado Academic Antid Unit que se incumbe 

de examinar as estruturas e mecanismos universitários. Para avaliar o ensino, desde 

1992, vigora uma avaliação do professor, individualmente, sob a administração de 

Higher Education Fruding Councils for England (DIAS SOBRINHO, 2000).  

No Reino Unido, os processos de avaliação são essencialmente somáticos e 

orientam as alocações e a publicação de julgamentos. Muito pouco ocorre de 

avaliação formativa, especialmente por ocasião das visitas dos avaliadores externos 

(DIAS SOBRINHO, 2000). 

No Canadá inicialmente as pressões econômicas e matrículas crescentes de 

alunos orientam o foco dos sistemas de avaliação para os resultados e 

monitoramento da prestação de contas do rendimento do sistema (BOCLIN, 2005). 

Na Holanda uma entidade chamada “Association of Cooperating Universities” 

administra o sistema de avaliação. É uma associação de Ensino Superior 

responsável pelo andamento e controle do processo de avaliação basicamente de 

universidades, partindo do princípio que as universidades contêm a principal 

responsabilidade de garantir a qualidade daquilo que fazem (AMARAL, 1997. Em 

1993, o Higher Education and Resarch Act foi codificado em lei, reduzindo 

formalmente o controle do governo sobre os detalhes operacionais, embora 

mantendo a responsabilidade final pelas questões mais importantes do 

financiamento e duração do programa. O governo holandês tem incentivado a 

natureza formativa da avaliação da qualidade através de processos de 

autoavaliação, mas há uma percepção pública de que esse sistema não produz 

resultados concretos. Além disso, a comunidade europeia passou a decidir as regras 

em relação à avaliação das universidades dos países membros e, portanto, a ênfase 
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passou do “financiamento da missão” para uma “orientação para o resultado” 

(BOCLIN, 2005), com adoção de critérios padronizados para a avaliação na Europa. 

A acreditação é tema central nas preocupações dos responsáveis pela 

avaliação da Educação Superior na América Latina, contudo o estágio de 

implementação das agências é bastante diferente do da Europa (FREITAS, 2010).  

Na América Latina, nos últimos trinta e cinco anos, as matrículas em 

Educação Superior saltaram de cerca de um milhão para aproximadamente 11 

milhões, a expansão e diversidade, aliada à mobilidade e aos intercâmbios 

internacionais, tornaram a qualidade uma preocupação crescente. Desta forma os 

governos atribuem aos processos de acreditação a alternativa para controlar ou 

assegurar a qualidade e se certificar de que uma instituição ou seus cursos 

apresentam padrões aceitáveis (DIAS SOBRINHO, 2005). 

No âmbito do MERCOSUL7 de acordo com Dias Sobrinho (2005), desde 1991 

têm sido estabelecido ações com a finalidade de produzir procedimentos e 

instrumentos que possibilitem a acreditação de determinados cursos de Educação 

Superior, a certificação da qualidade e o reconhecimento de títulos e diplomas 

universitários entre os distintos países membros. O setor educativo do MERCOSUL, 

subordinado aos Ministros de Educação, centra-se em três áreas prioritárias: 

formação de uma consciência social favorável ao processo de integração; 

capacitação de recursos humanos que contribuam para o desenvolvimento 

econômico; integração dos sistemas educacionais. A integração compreende 

definição de perfis mínimos de formação profissional e técnica que permitam a 

convalidação de títulos e a mobilidade de estudantes, professores e profissionais 

(FREITAS, 2010). 

Na América Latina, são grandes os desafios que se põem à Educação 

Superior latino-americana. Além das dificuldades que fazem parte de um cenário 

mundial, há questões específicas e comuns que devem ser enfrentadas o quanto 

antes. Uma dos problemas a ser assumido é a necessidade de trazer aos debates e 

às reformas da Educação Superior as questões da democracia, da justiça social, do 
                                                           

7 O MERCOSUL significa Mercado Comum do Sul, e foi criado em 26 de Março de 1991 no Tratado 
de Assunção com os países da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai cujo objetivo primordial foi a 
integração dos quatro Estados- partes por meio da livre circulação de bens, serviços e fatores 
produtivos referente a uma Tarifa Externa Comum (TEC) da adoção de uma política comercial 
comum, da coordenação de uma política macroeconômica e setorial e das legislações nas áreas 
pertinentes. Fonte: (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2014). Disponível em:  
http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/mercosul 
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desenvolvimento, da ampliação do acesso e da qualidade (DIAS SOBRINHO, 

2005a; BOCLIN, 2005). 

Em 2008, ocorreu a Conferência Mundial sobre a Educação Superior em 

outubro de 1998 na cidade de Paris. Ao analisar esta Conferência, Bernheim e 

Chaui (2008, p. 27) apresentaram os seguintes aspectos fundamentais: 

 
[...] preocupação com a qualidade, acentuando a organização dos 
processos de avaliação e acreditação; preocupação com a relevância 
do trabalho das instituições de educação superior; urgência de 
aperfeiçoamentos radicais do gerenciamento e administração; 
necessidade de introduzir as novas tecnologias de informação e 
comunicação; a conveniência de rever o antigo conceito de 
cooperação internacional e de reforçar a dimensão internacional da 
educação superior exercício da autonomia acadêmica com 
responsabilidade social. 
 
 

Os desafios do conhecimento, observados por Chauí e Bernheim (2008) 

destacam-se pela emergência de uma nova cultura universitária que evidencia uma 

cultura de qualidade e avaliação, o que pode reforçar as questões pertinentes ao 

processo de autonomia universitária. 

A análise que se pode fazer é que existem aspectos que devem ser levados 

em conta, como as novas tecnologias de informação a respeito da cooperação 

internacional que deve ser levado em conta para o desenvolvimento da autonomia 

universitária.  

 

2.3 Concepções de avaliação no ensino superior   
 

Essa visão geral a respeito de sistemas de avaliação existentes em alguns 

países contribui para compreensão de aspectos fundamentais da avaliação da 

educação superior. Antes de discorrer a respeito dos modelos de avaliação, serão 

discutidos os conceitos de avaliação.  

Ristoff (1999, p. 16) entende que a avaliação “está no cerne de todas as 

políticas atuais de regulação dos resultados da Educação Superior empreendidas 

pelos governos através da desregulação dos seus processos e da flexibilização das 

formas institucionais.” Para este autor, “a avaliação carrega significados de fundo 

político, filosófico e social, que a universidade empenha-se em preservar.” 
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(RISTOFF, 1999, p. 16). Neste contexto, a avaliação torna-se um processo não 

neutro vinculado com a sociedade. 

O cenário da avaliação representa uma agenda de políticas a ser consolidada 

no contexto da comunidade acadêmica tornando um processo de legitimação das 

práticas das instituições de educação superior que representa um novo modelo de 

reestruturação das práticas de instituições de Educação superior no estado 

brasileiro, a partir de meados de 1995 (RISTOFF, 2000; MENEGHEL; ROLB; SILVA, 

2006). 

Neste aspecto, a avaliação precisa ser exercida como uma “produção de 

sentidos”, e que não pode estar restrito à utilização de instrumentos que explicam o 

passado, mas que representam um processo em construção permanente. (DIAS 

SOBRINHO, 2008, p. 194). 

A avaliação precisa considerar aspectos relevantes que permitam a adesão a 

uma ou outra forma de avaliar e como tal ela representa atitudes morais que 

implicam em escolhas que possam qualificar o modo de como vemos o ato de 

interagir com os nossos alunos e com a instituição a qual fazemos parte (DIAS 

SOBRINHO, 2008). 

A aprendizagem no ensino superior representa a existência de uma estreita 

prática que permeiam o ato de ensinar e do aprender em uma perspectiva 

transformadora. No ensino superior, esta perspectiva deve ser analisada pelo 

currículo em que se aproximam os diversos atores no contexto da prática educativa. 

A este respeito, Gonçalves e Soares (2012, p. 58) afirmam: 

 
Intrínseco à avaliação está o currículo, um artefato social e cultural 
presente na educação. O currículo traz os objetivos da educação 
escolar e propõe um plano de ação para o cumprimento desses tais 
objetivos. De modo geral, é aquilo que a sociedade espera que seja 
selecionado da cultura produzida por ela e ensinado/aprendido 
durante a formação dos alunos. 
 
 

Arroyo (2011) entende que o campo do currículo deve ser observado do ponto 

de vista dinâmico, complexo e articulado com as relações sociais, políticas e do 

conhecimento que afetam a produção e a apropriação da aprendizagem:  

 
As políticas curriculares do que ensinar e como ensinar, do que 
avaliar exigir dos professores e dos alunos nas provas escolares e 
nacionais ou estaduais têm agido como um marco conformador e 
controlador do trabalho e das identidades profissionais (p. 30). 
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 Deste modo, os professores nas instituições não podem ficar alheios ao 

processo que norteia a realidade avaliativa, pois implica em questões relacionadas 

ao planejamento e ao seu desenvolvimento para obter resultados que não se 

encerram em si mesmos, e devem estar articulados na relação entre o ensino e a 

aprendizagem. 

A respeito do currículo, Bernheim e Chauí (2008, p. 31) entendem que:  

 
As mudanças devem ser incorporadas no replanejamento dos 
currículos, que representam uma medida efetiva do grau de 
transformação sofrido por qualquer instituição universitária em 
particular. Afinal de contas, uma universidade é o seu currículo. 

 

Observa-se a partir desses modelos de avaliação, acima descritos, a 

predominância no cenário internacional de dois modelos de avaliação da educação 

superior, são eles: Avaliação interna e avaliação externa. 

Importante destacar que as propostas de avaliação expressam concepções e 

perspectivas distintas a respeito papel da educação superior na sociedade.  

Concepções de avaliação correspondem diretamente a intenções políticas e 

ideológicas. Os instrumentos de avaliação, por sua vez, são adequados aos 

resultados que se pretende obter, os resultados por sua vez, são interpretados e 

utilizados conforme os interesses políticos em vigor (GOMES, 2002).  

A lógica da avaliação interna ultrapassa os limites da quantificação e medição 

da eficiência institucional, antes é voltada para a construção de orientações para a 

melhoria das próprias instituições. 

Balzan e Sobrinho (2005) consideram que avaliação interna consiste num 

empreendimento sistemático que busca a compreensão global da Universidade, pelo 

reconhecimento e pela integração de suas diversas dimensões (p.9). Na perspectiva 

destes autores, o que se procura principalmente é compreender e avaliar os 

processos que produzem a instituição, sobretudo, pela intervenção crítica e 

intersubjetiva da comunidade acadêmica e científica para a transformação qualitativa 

desses processos e de seus agentes históricos (p.13). 

Segundo Martins (2005), a verificação e o controle não são suficientes para 

garantir a qualidade ou fomentar a melhoria permanente das IES. Faz-se necessária 

a existência de uma avaliação contínua que considere a totalidade das dimensões 
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envolvidas nas IES, dos seus programas e cursos de formação, bem como das 

demais atividades por elas desenvolvidas. 

A avaliação interna é voltada para a linha formativa, nesse sentido o foco 

central das preocupações da avaliação precisa ser a questão fundamental do 

sentido social de uma instituição. Deve-se, essencialmente, indagar sobre os 

significados sociais de que se reveste a formação promovida nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, isto é, interrogar sobre os efeitos sociais dos trabalhos 

produzidos e dos serviços oferecidos (DIAS SOBRINHO, 2000). 

A avaliação também deve ser avaliada de modo emancipatória, processual e 

formativa. De modo emancipatória, a avaliação consiste:  

 
na promoção de um método de interpretação analítico e pedagógico 
que consiste em instituir, numa determinada organização social, a 
análise coletiva, isto é feita por todos os membros, das estruturas e 
dos fins da organização, assim como dos meios utilizados para 
atingir esses fins (LAPASSADE apud DIAS SOBRINHO, 2000, p. 13). 
 
 

 Em síntese a utilização da avaliação pode oferecer um mapeamento 

quantitativo de resultados e ainda, a partir de instrumentos de aferição qualitativos, 

pautados na participação coletiva, apontar para uma possibilidade de intervenção 

crítica nas diversas instâncias que tecem uma IES, conforme se pode observar na 

afirmação de Gómez (2004, p. 2): 

 
Algumas das finalidades da avaliação têm sido: oferecer parâmetros 
que garantam a qualidade da educação para os usuários e os 
empregadores, favorecer a melhoria da qualidade dos serviços, 
servir de instrumento de prestação de contas, estimular e regular a 
concorrência entre instituições, implantar mecanismos de controle do 
investimento dos recursos públicos, supervisar a iniciativa privada na 
provisão de um bem público, reconhecimento de créditos entre 
programas e aptidão para receber recursos públicos.  
 
 

Avaliar nessa perspectiva significa identificar os resultados produzidos, 

analisando os processos que os produzem para propor estratégias de 

aperfeiçoamento, e, por conseguinte dos resultados. 

Neste caso, é importante observar que a aprendizagem a qual estamos 

falando se refere certas práticas de ensino que priorizam o contexto da autonomia 

dos estudantes, envolvendo os processos interpretativos e a elaboração conceitual. 
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Além disso, deve-se considerar que a aprendizagem superficial, por seu turno, 

estaria relacionada a práticas de ensino mais diretivas, que priorizam a memória e 

nas quais os estudantes assumem papéis mais passivos. Neste caso, a avaliação 

deve ser considerada como um papel extremamente relevante para a vida 

acadêmica na Universidade (GARCIA, 2009). 

Especialmente em relação à avaliação institucional, Dias Sobrinho e Balzan 

(2005, p.9) definem que a “avaliação institucional consiste num empreendimento 

sistemático que busca a compreensão global da Universidade, pelo reconhecimento 

e pela integração de suas diversas dimensões”.  

 Na perspectiva de Dias Sobrinho (2000) a avaliação institucional tem um 

grande potencial instrumental e vultosa densidade política. Para este autor a 

avaliação das instituições apesar de ser também uma questão técnica, seu papel 

fundamental são a ação e o significado político, pois:  

 
Avaliação é um processo complexo, nem tanto pelas dificuldades 
instrumentais ou pelos tecnocratismos, nem tanto pela eventual 
dificuldade de obtenção de respostas claras e pretensamente 
definitivas, mas, sobretudo pelo valor das questões levantadas no 
debate público, ou seja, pelo impacto das perguntas que o processo 
deve suscitar, discutir e avaliar (DIAS SOBRINHO, 2000, p.90). 
 
 

Dias Sobrinho (2000) considera a Avaliação Institucional uma questão técnica 

e política. O autor atribui os desafios da sua implantação principalmente às questões 

políticas, por causa dos valores das questões levantadas e dos impactos que as 

questões podem gerar.   

Na maioria dos países, os processos de regulação são vinculados à ação do 

poder público. O poder público ao exercer sua função de controle fixa normas de 

organização e funcionamento, assim como verifica e assegura o seu fiel 

cumprimento. Há três dimensões envolvidas no processo de regulação: a normativa, 

a verificadora e a controladora, sendo que a dimensão normativa determina a 

realização dos processos de verificação e controle (MARTINS, 2005). 

Ainda, segundo Martins (2005), as dimensões de verificação e controle são 

insuficientes para garantir a qualidade das IES, assim torna-se necessário que a 

regulação estabeleça uma interface com outro processo mais propício à construção 

da qualidade: a avaliação.  
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Silva, Meneghel e Robl (2006) alertam para a necessidade de se definir bem 

um espaço entre avaliação e regulação para que elas não sejam confundidas, pois 

se a avaliação apontar para uma linha de punição e controle, a sua interface com a 

regulação será intensa, ocasionando a junção das duas. 

Pensar a avaliação como ferramenta para controle e regulação do ensino 

superior, implica em assumir a soberania da lógica de mercado sobre esse nível de 

ensino.  

É importante caracterizar a avaliação para regulação, controle e acreditação. 

Neste aspecto, sobre a avaliação com caráter de controle e regulação, o que 

segundo Dias Sobrinho (2000) argumenta que ela é quantitativa e importante, 

todavia se for utilizada isoladamente não oferece subsídios para uma compreensão 

multidimensional da realidade: 

 
É importante distinguir entre avaliação e medida, descrição e 
julgamento, apresentação de dados observáveis e interpretação. 
Ora, a quantificação é fundamental, mesmo porque a quantidade é 
índice e função da qualidade. Entretanto, a quantificação , quando 
sozinha e autossuficiente, é problemática para a compreensão de 
realidades multidimensionais (p. 94). 
 
 

 A argumentação deste autor revela o perigo de mensurar quantidades e 

volumes e comparar IES sem considerar suas respectivas especificidades, suas 

identidades e suas histórias, realiza-se assim uma avaliação que atende aos 

interesses dos administradores e responsáveis pelas políticas educacionais, mas 

não proporciona uma compreensão suficiente capaz de subsidiar a melhoria da 

qualidade institucional na sua totalidade. Ele argumenta que para promover a 

transformação qualitativa da instituição é necessária uma intervenção crítica no 

âmbito de todas as relações que produzem a instituição. 
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3. AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 
 

As instituições de ensino superior (IES), nos dias atuais, têm sido afetadas 

direta e indiretamente pelo processo de globalização, pelos mecanismos de 

organização financeira do neoliberalismo, pela crise do Estado de bem-estar e pelas 

metas sociais e econômicas oriundas deste novo cenário socioeconômico e político. 

Chauí (2003, p.5) afirma que a universidade é uma instituição social e como tal 

exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da 

sociedade como um todo. O Estado Moderno tem atribuído à avaliação um papel 

protagonista na organização destas mudanças. 

Nesta sessão apresenta-se um breve contexto histórico das propostas de 

avaliação para a educação superior no Brasil, em seguida realiza-se uma 

abordagem sobre os principais aspectos do SINAES, especialmente sobre o 

acompanhamento de egressos (que faz parte da nona dimensão de avaliação do 

SINEAS) no contexto da avaliação interna (etapa da modalidade AVALIES do 

SINAES) e uma reflexão a respeito da contribuição dos saberes da docência para o 

acompanhamento de egressos do curso de Pedagogia da UNIR. 

 

3.1 Propostas de Avaliação da educação Superior no Brasil 
 

As duas vertentes opostas de avaliação – regulação/controle e 

formação/emancipação - subsidiaram o debate sobre o uso da avaliação na gestão 

da educação superior nos últimos anos no Brasil. A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES) que desenvolve avaliação dos cursos 

de pós-graduação é a experiência mais antiga e duradora de avaliação da educação 

superior. 

 Nesse cenário, de crise da educação superior, a preocupação sobre de que 

forma deveria ocorrer a utilização da avaliação como uma ferramenta de superação 

da crise. A produção acadêmica no âmbito da temática da Avaliação Institucional e 

da Avaliação da Educação Superior começou a crescer durante a década de 80. 

Paralela à crise da Universidade iniciou-se o processo de abertura 

democrática no Brasil. Neste contexto, setores contrários ao regime militar 

aumentaram sua influência na sociedade civil. Inicialmente os textos nacionais sobre 
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avaliação demonstravam uma preocupação com o controle da qualidade das IES, 

devido ao crescimento exagerado de instituições e de matrículas.  

Neste contexto, a avaliação era concebida predominantemente, como forma 

de prestação de contas das IES à sociedade dos investimentos efetuados pelo setor 

público. Surgiu nesse período a primeira proposta de Avaliação da Educação 

Superior no país, o Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU): 

 

A experiência da Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal Superior 
(CAPES) na avaliação da pós-graduação do país levou Edson 
Machado de Souza, então diretor-geral da CAPES e membro do 
CFE, a propor o PARU. Para tanto, foi designado um Grupo gestor 
composto pelo próprio Souza, como coordenador, e acompanhado 
por Sérgio Costa Ribeiro (coordenador técnico), Isaura Belloni 
Schmidt (coordenadora técnica substituta), Maria Stela Grosi Porto, 
Maria Umbelina Caiafa Salgado, Mariza Veloso Motta Santos, 
Mônica Muños Bargas e Orlando Pilatti, que, segundo o documento, 
eram “pesquisadores com experiência em análise e 
acompanhamento de projetos” (PARU, 1983, p. 83). 
 
 

Criado pelo Ministério da Educação e formalizado pelo Conselho Federal de 

Educação em 1983, sob a coordenação da CAPES, o PARU tinha o objetivo de 

analisar a crise da universidade e propor instrumentos de superação: 

 

[...] a consciência dos sérios problemas hoje vividos pela educação 
superior brasileira tem indicado a necessidade de que sejam 
pensadas estratégias para seu aperfeiçoamento. Tanto os órgãos 
responsáveis pela definição política de educação superior quanto aos 
dirigentes de instituições acadêmicas têm sugerido que o caminho 
para a formulação de novas estratégias passa por uma profunda e 
sistemática avaliação das condições em que se realiza a prática 
acadêmica, querem nos dias atuais, quer na trajetória seguida desde 
a mudança deflagrada em meados da década de setenta (PARU, 
1983, P.83). 
 

No desenvolvimento do PARU elaboraram-se questionários que foram 

respondidos por estudantes, dirigentes universitários e docentes e desenvolveu 

igualmente estudos específicos para apreender o impacto da Lei nº 5.540/1968 

quanto à estrutura administrativa, à expansão das matrículas e à sua caracterização, 

à relação entre atividades de ensino, pesquisa e extensão, características do corpo 

docente e técnico-administrativo e vinculação com a comunidade. Gestão e 

produção/disseminação de conhecimentos foram os temas principais tratados: 

(BRASIL, SINAES, 2004). Neste contexto, Barreyra e Rothen (2008, p.135) afirmam: 
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O Grupo Gestor do PARU considerou as instituições como unidade 
de análise e destacou o papel da avaliação. A avaliação, nesse 
Programa, foi entendida como uma forma de conhecimento sobre a 
realidade, como uma metodologia de pesquisa que permitiria não só 
obter os dados, mas também permitia fazer “uma reflexão sobre a 
prática”. Assim, o PARU, com a finalidade de realizar uma pesquisa 
de avaliação sistêmica, recorreu à “avaliação institucional” e 
considerou à “avaliação interna” como procedimento privilegiado. 
Para isso, propôs a participação da comunidade na realização de 
autoavaliação . 
 

O PARU constituiu um instrumento que tinha por finalidade diagnosticar a 

origem da crise universitária para propor alternativas de superação dessa crise. 

Todavia, o documento não apresentou caminhos para formulação de normas legais 

e técnicas para o processo de avaliação das universidades. 

O PARU não chegou a apresentar seus resultados, pois “foi desativado um 

ano depois de começado, devido a disputas internas ao próprio Ministério da 

Educação, em torno de quem competia fazer a avaliação da Reforma Universitária” 

(CUNHA, 1997, p. 23). 

No MEC, seguido do PARU, surgiu uma nova proposta de avaliação da 

educação superior de cunho regulatório. Em 29 de março de 195 foi instituída 

Comissão Nacional para a Reformulação da Educação Superior através do Decreto 

91.177. 

A partir do trabalho realizado por esta Comissão foi produzido o Relatório 

intitulado “Uma nova para política para a educação superior brasileira”. Esse 

documento foi estruturado em cinco partes: a apresentação dos princípios 

norteadores da proposta; as ideias gerais da reformulação; as sugestões de ações 

pontuais para operacionalização das ideias gerais; a declaração de votos de alguns 

membros da Comissão sobre aspectos pontuais de divergência com o relatório; e a 

proposta de algumas ações de emergência. 

A Comissão Nacional compreendia que o controle do desempenho se daria 

pela avaliação efetivada pelos pares, e, a partir desta, seria criado um sistema 

meritocrático que nortearia o financiamento estatal da educação superior. Entre os 

resultados obtidos pela Comissão está a proposta de concentração das atribuições 

do Conselho Federal de Educação (CFE) na realização de avaliação por meio de 

pares da Educação Superior. A Comissão sugeriu também a criação de um sistema 

que remeta ao termo de acreditação (BARREYRA e ROTHEN, 2008). 
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De acordo com a Comissão, o acúmulo de processos casuísticos teria o 

sobrecarregado de atividades ocasionando na perda da sua real função de ser 

responsável pelo desempenho qualitativo do sistema de ensino em todos os graus. 

Todavia a proposta não foi enviada ao CFE, ainda assim, foi neste documento que 

se introduziu pela primeira vez a ideia de um órgão responsável pela avaliação (uma 

agência de avaliação) e da disseminação da metodologia de avaliação por “pares” 

utilizados pela CAPES. 

Em 1986 o então presidente José Sarney constituiu uma comissão para 

diagnosticar e propor instrumentos de superação da crise da universidade. 

Denominada de Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior 

(GERES).  

O relatório da Comissão Nacional para a Reformulação da Educação Superior 

foi adotado como ponto de partida do Grupo Executivo para a Reformulação da 

Educação Superior (GERES). Criado como grupo interno do Ministério da Educação 

(MEC), constituído por cinco pessoas que exerciam função no próprio MEC. 

Conforme está explicitado no nome do grupo, a sua função era elaborar uma 

proposta executiva de Reforma Universitária. (BARREYRA e ROTHEN, 2008). 

No relatório produzido a partir do trabalho do GERES constava que o Brasil 

precisava de uma nova política para educação superior brasileira. Constava ainda, a 

recomendação do aumento da autonomia universitária e a avaliação da 

responsabilidade social. Na perspectiva do GERES a função principal da avaliação 

seria controlar a qualidade do desempenho da Educação Superior, principalmente 

na oferta pública, pois no setor privado o próprio mercado faria a regulação. O 

relatório do GERES é frequentemente citado como instaurador da visão de 

regulação e controle da educação superior. (BARREYRA; ROTHEN, 2008).  

O resultado do trabalho do GERES foi expresso em relatório, no qual 

constava que o país precisava não apenas de uma nova lei, mas de uma nova 

política para educação superior brasileira, recomendou-se o aumento da autonomia 

universitária e a avaliação da responsabilidade social. “O relatório do GERES é 

frequentemente citado como instaurador da visão de regulação e controle da 

educação superior”. (BARREYRA e ROTHEN, 2008, p.143).  

O GERES apontou que o financiamento da Educação Superior deveria ser 

pautado na qualidade do produto da Universidade, que as IES públicas deveriam ser 

avaliadas e controladas pelo Estado. Defendia que se assegurasse um recurso 
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mínimo para a sobrevivência das Instituições Federais, e que parte do financiamento 

das atividades deveria estar vinculada aos resultados da avaliação de desempenho. 

A função principal da avaliação seria controlar a qualidade do desempenho da 

Educação Superior, principalmente na oferta pública, pois no setor privado o próprio 

mercado faria a regulação.  

O GERES propôs que a avaliação fosse realizada pela Secretária da 

Educação Superior no âmbito do Ministério da Educação. E os resultados das 

avaliações seriam subsídios para o Conselho, o qual não faria a avaliação, mas 

seria o usuário dos seus resultados. “Apesar de o GERES não haver frutificado, nos 

anos seguintes surgiram, em diversas IES, iniciativas isoladas no sentido de propor 

instrumentos e metodologias de avaliação institucional” (MENEGHEL, ROBL e 

SILVA, 2006, p. 91-92). 

Após a apresentação do relatório do GERES, a Associação Nacional dos 

Docentes do Ensino Superior (ANDES) e o Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras (CRUB) apresentaram projetos que deveriam substituir o programa de 

reformulação do ensino superior, o que provocou debates, os quais ocasionaram a 

interrupção do programa proposto pelo GERES . Sobre a perspectiva de avaliação 

adotada no GERES, de acordo com Barreyra e Rothen: 

 
A avaliação, na visão do GERES, teria a função primordial de 
controlar a qualidade do desempenho da Educação Superior, 
especialmente a pública. No caso do setor privado, o próprio 
mercado faria a regulação, pois esse setor depende do sucesso do 
seu produto para obter os recursos para a sua manutenção e 
expansão. Assim nessa lógica, o financiamento da educação 
superior cumpriria, para o setor público, o mesmo papel que o 
mercado tem em relação ao privado (2008, p.142). 
 
 

Nos anos 1990, houve um crescimento acelerado de publicações na área que 

refletiam o interesse na temática e a centralidade desta temática no cenário das 

reformas e das políticas públicas de educação. Destaca-se, nesse período, o 

surgimento da Revista Avaliação em 1996 que concentra metade de toda publicação 

sobre Avaliação Institucional e Avaliação da Educação Superior no período de 1968-

2000. 

Nos anos de 1993 e 1994 o MEC propôs o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), no intuito de estabelecer 

diretrizes e viabilizar o processo de avaliação institucional nas universidades 
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brasileiras. A origem do PAIUB foi um trabalho realizado por bases universitárias, 

mas adotado pelo governo federal, ele abriu espaços para um exercício 

emancipatório nas IES, diretamente vinculada à prática da avaliação (MENEGHEL, 

ROBL e SILVA, 2006). 

O PAIUB foi elaborado baseando-se em princípios como: Globalidade; 

Comparabilidade; Respeito á identidade institucional; Não premiação ou punição; 

Adesão voluntária; Legitimidade; Continuidade. Além disso, adotou a autoavaliação 

como etapa inicial de um processo que se completava com a avaliação externa e 

contemplava toda a instituição.  

Este Programa atribuiu legitimidade à cultura de avaliação, promoveu 

mudanças notórias na dinâmica universitária e teve alto índice de adesão das 

universidades, porém seu desenvolvimento foi prejudicado com a interrupção do 

apoio do MEC, sem o qual o processo tornou-se apenas interno, o que provocou 

impacto negativo sobre o desenvolvimento. 

 

3.2 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Super ior 
 

A partir da Reforma da Educação Superior no governo “Lula”, foi instituído o 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), pela Lei N° 10.861, de 

14 de abril de 2004. Conforme o Art. 1º o SINAES foi instituído, com o objetivo de 

assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, 

dos cursos de graduação, e do desempenho acadêmico de seus estudantes. 

O SINAES organiza e regulamenta a proposta de assegurar, entre outras 

coisas, a integração das dimensões internas e externas, particular e global somático 

e formativo, quantitativo e qualitativo e os diversos objetos e objetivos da avaliação 

(BRASIL, 2004). 

Um sistema de avaliação baseia-se em um conjunto de princípios, critérios, 

pressupostos e premissas que subsidiem a sua fundamentação conceitual e política. 

O SINAES está apoiado nos seguintes princípios e critérios: Educação é um direito 

social e dever do Estado; valores sociais historicamente determinados; regulação e 

controle; prática social com objetivos educativos; respeito à identidade e à 

diversidade institucionais em um sistema diversificado; globalidade; legitimidade; e 

continuidade (SINAES, 2004) 
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A proposta do SINAES concebe um sistema de avaliação como uma 

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

tomada de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo, melhoria 

institucional, autorregulação, emancipação, elevação da capacidade educativa e do 

cumprimento das demais funções públicas. E buscam conciliar as dimensões 

formativa e regulatória de avaliação, articular a avaliação interna à avaliação externa 

(BRASIL, 2004). 

O SINAES é composto por três modalidades principais: A Avaliação das 

Instituições de Educação Superior (AVALIES); Avaliação dos Cursos de Graduação; 

e a terceira é a Avaliação dos Estudantes (ENADE). Estes procedimentos são 

executados conforme as diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES). O Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é responsável pela realização 

desses procedimentos de avaliação.  

Na perspectiva do SINAES a Avaliação das Instituições de Educação Superior 

tem o objetivo de identificar o perfil e o significado da atuação destas instituições, 

pautando-se pelos princípios do respeito à identidade e à diversidade das 

instituições (BRASIL, 2004). 

O procedimento de Avaliação da Educação Superior compõe-se de dois 

momentos, sendo eles: Autoavaliação e Avaliação Externa. A Autoavaliação é 

competência da Comissão Própria de Avaliação, a qual atua sob acompanhamento 

do processo de autoavaliação para sua realização. A avaliação Externa é realizada 

por Comissões Externas de Avaliação Institucional designada pelo INEP, e ocorre 

após o processo da Autoavaliação. 

A Avaliação Institucional constitui o referencial básico para o processo de 

credenciamento e recredenciamento das instituições, com os prazos de validade 

estabelecidos pelos órgãos de regulação do MEC. A avaliação das instituições de 

educação resultará na aplicação de conceitos, ordenados em uma escala com cinco 

níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. 

O sistema de avaliação nacional obedeça à seguinte regra:  

 
A avaliação, responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, passa a ser realizada 
segundo diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior, assegurando assim uma melhor integração da avaliação 
com as políticas de Estado, criando condições mais adequadas para 
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o uso dos resultados nos processos regulatórios e construindo bases 
sólidas para que a educação superior brasileira em seu conjunto 
atinja patamares cada vez mais altos de qualidade. (MEC, 2006, p. 
5).  
 
 

 Observa-se que o processo da Avaliação envolve as relações da política 

educacional nos contextos da integração da avaliação e que representa os 

resultados que regulam a educação superior. 

 

3.3 AVALIES: o egresso como indicador na avaliação interna 
 

No roteiro de orientação para execução da avaliação institucional são 

determinados elementos para a constituição de indicadores que visam: “Identificar e 

avaliar as medidas institucionais para incentivar a participação dos egressos na vida 

da instituição” (SINAES, 2004, p. 120). 

Observa-se assim que um dos itens de avaliação do SINAES consiste em 

identificar e avaliar as ações das IES de incentivo a participação dos egressos no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

Percebe-se, portanto, a expectativa do desenvolvimento de atividades 

voltadas para os alunos egressos dos cursos expressa na lei regulamentadora das 

políticas de avaliação da educação superior no Brasil. 

 
Portanto: A avaliação institucional não é instrumento de medida de 
atividades de indivíduos isolados, nem de trabalhos descolados de 
seus meios de produção; não é mecanismo para exposição pública 
de fragilidades ou  ineficiências de profissionais individualizados. A 
avaliação institucional deve ser promovida como um processo de 
caráter essencialmente pedagógico. [...] A avaliação há que 
reconhecer as formas e a qualidade das relações na instituição, mas 
também constituir as articulações, integrar as ações em malhas mais 
amplas de sentido, relacionar as estruturas internas aos sistemas 
alargados das comunidades escolares e da sociedade (DIAS 
SOBRINHO, 2000, p. 61). 
 
 

Sobre essa inserção do acompanhamento de egressos no contexto da 

avaliação institucional, Lousada e Martins (2005) afirmam que: 

 
O estudo de acompanhamento do egresso pode ser inserido nesse 
contexto da avaliação institucional, com um componente que irá 
auxiliar no apontamento da realidade qualitativa da IES, como uma 
das formas de avaliação de produtos, ou seja, vai conferir significado 
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à avaliação dos cursos, quanto a sua respeitabilidade, desempenho, 
qualidade e, até mesmo, quanto ao seu prestígio externo (LOUSADA 
e MARTINS, 2005, p. 76). 
 
 

 A partir da afirmação de Lousada e Martins pode-se concluir que o 

acompanhamento de egressos contribui para a Avaliação Institucional ao auxiliar no 

diagnóstico do desempenho dos cursos. Os autores defendem esse tipo de 

avaliação como um instrumento de melhoria institucional e de valorização do 

prestígio externo das IES.  

Cabem ressaltar que por se tratar de uma ação política, a possibilidade de 

contribuição do acompanhamento de egressos está sujeito as posturas adotadas 

pelos avaliadores, isto é, para realização de uma avaliação emancipatória os 

avaliadores precisam ter uma postura dialógica, democrática e conceber avaliação 

como uma ferramenta de identificação das dificuldades para elaboração das 

estratégias de superação delas. Sobre a importância das posturas adotadas pelos 

avaliadores, segundo Félix (2008),a avaliação institucional interna não se constitui 

em um modelo pronto e seus principais destinatários serão os próprios atores 

internos do processo avaliativo. Nesta avaliação prima-se por uma metodologia ativa 

e dialógica com debates e reflexões sobre o quê fazer, como agir e como 

acompanhar a ação. A cogestão é um dos elementos essenciais dessa metodologia 

avaliativa, reconhecida, em primeira instância, pela ideia de autorregulação, e cuja 

regra geral passa pela substituição dos indicadores de rendimento pelos de 

qualidade, além da seleção de procedimentos e técnicas que combinem o 

quantitativo e o qualitativo. 

De acordo com a LDB, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social. No âmbito do SINAES essa relação se expressa a partir 

da sua nona dimensão de avaliação, cujos indicadores incluem o levantamento de 

dados a respeito do egresso e o estimulo a sua participação nas relações que 

produzem as instituições de ensino superior. Nessa perspectiva, a observação da 

trajetória dos egressos pode subsidiar informações de contribuição para a tomada 

de decisões sobre o planejamento do curso. Portanto, um sistema consolidado de 

acompanhamento dos egressos, possibilita aos atores formadores desses 

profissionais uma visão a respeito do mundo do trabalho com suas respectivas 

peculiaridades, e assim subsidiar uma reflexão sobre alternativas para aprimorar os 

cursos (LOUSADA; MARTINS, 2005). 
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De acordo com Pena (2000) há no âmbito educacional uma divergência 

quanto à definição do termo egresso, pois poderá corresponder apenas aos alunos 

diplomados e considerados aptos ou a todos os alunos que saíram de um 

determinado sistema de ensino, seja essa saída através da desistência, da 

transferência, entre outros. Lousada e Martins (2005) afirmam que avaliações feitas 

por egressos, que efetivamente concluíram seus estudos e estão aptos para o 

ingresso no mundo do trabalho, constituem uma fonte rica de informação às IES. 

 Segundo Both (1999) a avaliação da universidade por ex-alunos constitui um 

elemento fundamental, pois o egresso enfrenta situações complexas em seu 

cotidiano de trabalho que o levam a confrontar os conhecimentos recebidos ao longo 

do curso com os conhecimentos demandados no exercício profissional.  

Lousada e Martins (2005) entendem que ao ingressar no mundo do trabalho, 

o egresso adquire uma maturidade que lhe confere um olhar diferenciado do 

acadêmico, além disso, por ter perdido um pouco do vínculo afetivo consegue refletir 

com mais clareza a respeito da formação que recebeu e da formação que o 

cotidiano do trabalho exige. 

O estabelecimento de um elo de contato com os egressos oferece a 

possibilidade de um aperfeiçoamento do currículo e dos processos de ensino e 

aprendizagem e das tomadas de decisões no âmbito da gestão. A respeito desse 

potencial da avaliação de egressos, Brandalise (2012) explica que: 

 
[...] o feedback dos egressos em relação ao ensino ofertado pela 
instituição é necessário para a proposição das mudanças nos 
currículos, nos processos de ensino-aprendizagem, na gestão 
universitária e para averiguar  a trajetória  profissional e acadêmica 
após a conclusão do curso (p. 4). 

 

Nas afirmações de Brandalise (2012), Both (1999), Lousada e Martins (2005) 

concordam a respeito das possibilidades de contribuição das ações de 

acompanhamento de egressos para um constante aprimoramento dos cursos.   

Nesse sentido, a percepção dos egressos em relação a sua formação ao 

entrarem no mundo do trabalho pode constituir uma estratégia bastante eficiente 

para aperfeiçoamentos cursos de graduação. Trata-se de conhecer, através das 

falas dos egressos, quais as reais demandas de uma determinada área profissional 

e qual a contribuição efetiva da formação construída durante o curso. 
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Balzan e Dias Sobrinho (2005) entendem que a essência da Avaliação 

Institucional consiste em ser um processo metódico de produção de conhecimentos 

a respeito das atividades gerais efetuadas nas IES, sobretudo a docência, a 

pesquisa e a extensão, além de subsidiar a elaboração de juízos de valor sobre 

essas funções e indicar as alternativas para aumentar a sua qualidade.  

Com base nessa concepção da Avaliação Institucional ser uma ferramenta 

para conhecer de modo geral as atividades realizadas na Universidade, a fim de 

identificar as relações que produzem a instituição e elaborar estratégias para seu 

desenvolvimento, percebe-se a relevância das avaliações feitas pelos egressos na 

construção de indicadores nos processos de avaliação das instituições, a medida 

que fornecem informações a respeito do impacto da formação recebida durante os 

cursos frente as demandas do mundo do trabalho.  

A propósito, Arroyo (1999, p.13) afirma:  

 
Sem pesquisar e ponderar a vida em sua totalidade não estaremos 
em condições de equacionar devidamente o trabalho como princípio 
educativo, nem estaremos em condições de entender os múltiplos 
nexos entre trabalho e educação. Estamos em outros tempos. As 
pesquisas e análises avançam para olhares mais ampliados sobre as 
vinculações entre trabalho-educação-humanização-escola, olhares 
mais atentos às consequências não pretendidas nos casos 
específicos de ação — as mudanças no trabalho, por exemplo; mais 
atentos à pluralidade de esferas sociais vivenciadas pelos 
trabalhadores, as crianças, os jovens. 

 

Nesse sentido, a avaliação feita pelo egresso pode constituir uma ferramenta 

de colaboração à reflexão e reestruturação curricular dos cursos e do processo de 

formação acadêmica, desse modo constituíra um indicador de Avaliação 

Institucional, conforme afirma Brandalise (2012): 

 
A avaliação institucional realizada por egressos pode constituir-se 
uma referência da realidade qualitativa da IES, que pode evidenciar a 
qualidade dos cursos realizados e a efetividade da ação institucional 
como um todo (p.7). 
 
 

Meire e Kurcgant (2009) apresentaram os resultados obtidos em ações de 

acompanhamento e avaliação de egressos que ocorreram ou estavam ocorrendo na 

Universidade Federal do Ceará, no Centro de Formação Tecnológica da Bahia, no 

Centro de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina do Triangulo 

Mineiro, no curso de enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, no 
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curso de enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná e na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, de acordo com as autoras a partir da análise dos 

resultados percebeu-se uma importância fundamental na opinião dos egressos para 

consolidação de processos de avaliação voltados a consolidação de uma educação 

emancipatória e transformadora, as mesmas argumentam que: 

 
A partir do estudo foi possível compreender que os processos 
avaliativos carregam um potencial de fazer acontecer e de motivar 
transformações e que a opinião dos egressos sobre sua formação é 
fundamental na concretização de um sistema de avaliação que 
consolide um processo educativo com características emancipatória 
e transformadora (MEIRE; KURCGANT, 2009, p.485). 
 

Admite-se a complexidade das ações de acompanhamento e avaliação de 

egressos, a busca de dados a respeito desse tema revelou a pequena expressão da 

realização dessa dimensão de avaliação no Brasil.  

Assim, a construção de um sistema de acompanhamento e avaliação de 

egressos sob uma perspectiva emancipatória e transformadora é um desafio não só 

técnico e instrumental, mas também político, sobre esse desafio Brandalise (2012) 

explica que: 

 
O desafio de construí-lo numa perspectiva crítica aponta que, para 
além do domínio de fundamentos e técnicas de avaliação há 
necessidade de posturas mais dialógicas e democráticas, e de uma 
preparação dos avaliadores para que adquiram certo domínio das 
condições de construção dinâmica de processos socioculturais, 
científicos e pedagógicos, considerando os múltiplos fatores que os 
interseccionam (p.7). 
 
 

A partir da análise de Brandalise (2012) constata-se que para a implantação 

de um sistema de acompanhamento de egressos com perspectiva emancipatória e 

transformadora, além do desafio técnico e instrumental para elaboração e coleta dos 

indicadores, o acompanhamento de egressos, exige posturas uma postura de 

flexibilidade e abertura ao diálogo dos avaliadores. 

Cabe ressaltar que as posturas dialógicas e democráticas dos avaliadores 

são necessárias no âmbito da avaliação institucional de modo geral, conforme Dias 

Sobrinho (2008, p. 194), a prática de avaliação, não pode restringir-se a meros 

instrumentos estáticos, a só explicações do passado, nem há de ser simples 
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controle e medida do já-feito. É processo dinâmico de comunicação, em que 

avaliadores e avaliados se constituem mutuamente. 

Compreende-se a partir das falas supracitadas de Brandalise (2012) e Dias 

Sobrinho (2008) o protagonismo da atuação dos avaliadores como condição para o 

sucesso de práticas avaliativas formativas, emancipatórias e transformadoras. 

 

3.4 Um exercício de reflexão sobre a contribuição d os saberes da docência no 
acompanhamento de egressos 
 

Os estudos de Nóvoa (1991) apresentam a perspectiva da escola vista como 

lócus de formação continuada do educador, pois no cotidiano os profissionais da 

educação aprendem, desaprendem, estruturam novos aprendizados, realizam 

descobertas e sistematizam novas posturas na sua práxis. 

Infere-se a partir do pensamento deste autor que a escola constitui um 

ambiente propício para a produção de conhecimentos. Portanto, aproximar os 

egressos da rotina acadêmica pode então constituir um instrumento de contribuição 

à reflexão da práxis dos formadores, pois poderá possibilitar um espaço de diálogo 

entre os professores das escolas e os formadores desses professores.  

Sobre a construção de diálogos entre professores Nóvoa (1991) afirma que “o 

diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional” (p. 14), mas acrescenta a criação de redes coletivas de trabalho 

como um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores 

próprios da profissão docente. 

Considerando essa perspectiva apresentada por Nóvoa (1991) de criação de 

redes coletivas de diálogos para socialização profissional e afirmação de valores 

próprios da profissão docente, pode-se vislumbrar uma possibilidade de criação 

desses diálogos no contexto da avaliação institucional.  

Estimular a aproximação entre os egressos que atuam na área de 

Pedagógica e os formadores destes profissionais oportuniza a reflexão sobre os 

saberes consolidados e os saberes experienciais.  

De acordo com Tardif (2010) no cotidiano os saberes são consolidados, e, os 

saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber docente: “a questão dos 

saberes não pode ser separada das dimensões do ensino, nem do estudo do 

trabalho realizado diariamente pelos professores” (p.10). Na perspectiva deste autor, 
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“[...] o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de 

realizar um objetivo qualquer” (TARDIF, 2010, p. 11). 

Observa-se no discurso de Tardif (2010) a preocupação com o 

desenvolvimento de estudos a respeito dos saberes construídos no cotidiano da 

escola. Para ele, os condicionantes da realidade e o contexto do trabalho devem ser 

considerados na construção dos conhecimentos. Ao se discutir o saber [...] “é 

necessário estuda-lo relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho 

docente” (TARDIF, 2010, p. 11).  

A mobilidade, não somente entre esses dois espaços físicos, escola e 

universidade, mas também entre as concepções, ideias, experiências, desafios 

vivenciados nesses dois campos (CANÁRIO, 2001, p. 40) favorece a construção 

significativa de aprendizagens tanto para os alunos, quanto para o professor que 

atua nas escolas-campo, como também, para o professor formador (FELÍCIO, 

OLIVEIRA, 2008). 

Desconsiderar essa dimensão da formação, ou mesmo a relegar a um 

segundo plano, é desacreditar na possibilidade de que o processo da formação 

inicial possa ser um espaço fértil e fecundo para unir fazeres e saberes, de forma 

reflexiva e instrumentalizar cada vez mais o educador como leitor e construtor da 

sua prática, da sua ação (OLIVEIRA, 2004, p. 138).  

A realização dos estágios durante a formação é considerada essencial para 

uma formação com densidade teórica e prática (LIMA, PIMENTA, 2006). 

Para Lima (2001) considera, “a prática sempre esteve presente na formação 

do professor”, seja pela observação, imitação de bons modelos, participação em 

contextos escolares (p. 47). Gómez (2000, p. 85) interpreta a prática pedagógica 

como “uma rede viva de troca, criação e transformação de significados”. Ou seja, a 

prática pedagógica de um professor deve ser capaz de orientar, preparar, motivar e 

efetivar, por um lado, as trocas entre os alunos e o conhecimento científico, de modo 

que esses construam e reconstruam os seus significados. Por outro lado, a prática 

do professor deve favorecer as trocas das elaborações construídas no próprio grupo 

a fim de que compartilhem seus conhecimentos. 

Nevo (1998) ao falar sobre a utilização de avaliação por diálogos para o 

aprimoramento escolar afirma que: 
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Observando tentativas de inovação educacional no mundo todo, 
parece claro que, se alguma coisa significativa de todo acontecer, 
não será no Ministério de Educação, nem na universidade: será na 
escola, e na sala de aula. Pode ser que as reformas sejam 
concebidas por aqueles responsáveis pela criação da política, e 
planejadas nos Ministérios de Educação, por especialistas e por 
administradores, mas elas têm de ser implementadas nas escolas 
por professores e por diretores de escolas. Mudar a educação é 
mudar a escola, e a avaliação utilizada para o aprimoramento de um 
sistema educacional não poderá ter eficácia sem que seja 
transportada, em sua capacidade e potencial plenos, às instalações 
da escola (p.89). 
 
 

Na análise das falas supracitadas de Tardif (2010) e Nevo (1998) observa-se 

a importância de se considerar os espaços escolares básicos para a construção dos 

saberes e para a promoção de efetivas mudanças educacionais. Parece claro a 

partir do pensamento de Nevo (1998) que reformas educacionais não serão efetivas 

se perpassarem apenas pelas políticas educacionais ou pelos discursos 

acadêmicos, transformações educacionais significativas acontecerão no “chão” da 

escola básica sendo aplicadas pelos seus professores e diretores.  

Percebe-se a partir do pensamento destes autores que o diálogo entre essas 

duas esferas – comunidade acadêmica e comunidade escolar – constitui um 

dispositivo importante para a o aperfeiçoamento da formação dos professores, tendo 

em vista que ao se discutir o saber relacionando-o ao trabalho educativo avança-se 

na necessária superação da dicotomia entre teoria e prática. Freire (2001, p. 24) 

afirma que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando bláblá e a prática ativismo”. Sobre 

a relação entre teoria e prática na formação de profissionais em geral, Pimenta e 

Lima (2006) afirmam que: 

 
Na verdade, os currículos de formação têm-se constituído em um 
aglomerado de disciplinas, isoladas entre si, sem qualquer 
explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem. 
Assim, sequer pode-se denominá-las de teorias, pois constituem 
apenas saberes disciplinares, em cursos de formação que, em geral, 
estão completamente desvinculados do campo de atuação 
profissional dos futuros formandos. Neles, as disciplinas do currículo 
assumem quase total autonomia em relação ao campo de atuação 
dos profissionais e, especialmente, ao significado social, cultural, 
humano da ação desse profissional. O que significa ser profissional? 
Que profissional se quer formar? Qual a contribuição da área na 
construção da sociedade humana, de suas relações e de suas 
estruturas de poder e de dominação? Quais os nexos com o 
conhecimento científico produzido e em produção? São questões 
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que, muitas vezes, não são consideradas nos programas das 
disciplinas, nos conteúdos, objetivos e métodos que desenvolvem 
(p.6). 
 
 

Compreende-se a partir dos discursos de Tardif (2010), Nóvoa (1991), 

Pimenta (2004) e Freire (2001) a necessidade de relacionar os saberes ao mundo 

trabalho através do diálogo e da reflexão para o aperfeiçoamento das práticas 

educativas. 

Contudo, de que modo, a discussão levantada sobre os saberes da docência 

contribui para a avaliação institucional? 

Para responder este questionamento, entende-se que a luz da teoria sobre 

avaliação institucional na perspectiva de Balzan e Dias Sobrinho (2005, p. 35), “os 

processos pedagógicos e de socialização produzem o cotidiano das Universidades. 

Compreendê-los crítica e integradamente, para a promoção de sua qualidade é 

dispositivo e matéria da Avaliação Institucional [...]”.  

Sob a ótica da CONAES (2004) os principais objetivos da etapa de avaliação 

interna do SINAES são: 

 
Produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de 
atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as 
causas dos seus problemas e deficiências, aumentar a consciência 
pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-
administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os 
diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da 
instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica e 
social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à 
sociedade (p.5-6). 
 
 

A partir da análise dessa orientação da CONAES constata-se que entre os 

objetivos estão aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do 

corpo docente, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade e 

julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades. Considerando as 

perspectivas de melhora da produção em conhecimentos educacionais e da 

formação dos profissionais da educação a partir de diálogos que relacionem a teoria 

e a prática e vice-versa e os objetivos da autoavaliação elencados pela CONAES 

(2004) supracitados nesse parágrafo, acredita-se que o acompanhamento de 

egressos possa ser uma alternativa para a produção desses diálogos sobre os 
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saberes experienciais e teóricos (TARDIF, 2010) no contexto da avaliação 

institucional.  

Criar espaços de comunicação com os egressos dos cursos de licenciatura 

para socialização e reflexão das vivências práticas a partir de reflexões teóricas a 

cerca do dia-a-dia escolar, podem ser inseridos no contexto do acompanhamento de 

egressos da avaliação interna, correspondendo a três das sugestões propostas pela 

CONAES (2004) para esse acompanhamento, sendo elas: a) “Existem mecanismos 

para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular 

quanto ética? Quais são? b) Há participação dos egressos na vida da instituição? 

Como? c) Que tipos de atividades desenvolvem os egressos? Que contribuições 

sociais têm trazido?” (CONAES, 2004). 

Assim, ao se implantar uma política de acompanhamento de egressos 

estabelece-se uma possibilidade de discutir as relações entre a teoria e a prática 

contribuindo para a melhoria dos processos formativos do curso de Pedagogia, 

desse modo, estabelecer uma estratégia de acompanhamento de egressos constitui 

uma ferramenta com potencial efetivo de contribuição para Avaliação Institucional, 

pois transpõe os muros da Universidade e entra na vida social, passa 

necessariamente por um teste de realidade, a partir de olhares e valores externos. 

Neste caso, possibilita identificar as potencialidades e de dificuldades da uma 

unidade da Instituição. Desse modo oportuniza a compreensão de áreas e estruturas 

mais abrangentes a partir da análise de unidades menores (BALZAN E SOBRINHO, 

2005). 
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4 DELINEAMENTO DA PESQUISA  
 

Yin (2005) considera que um desenho de investigação consiste em um plano 

de ação para chegar aqui, ali, onde “aqui” pode ser entendido como o conjunto inicial 

das questões de pesquisa e “ali” como o conjunto de respostas sobre estas 

questões. 

 Nesse sentido, nesta sessão apresenta-se o caminho escolhido para 

desenvolvimento dessa pesquisa, ou seja, de onde se partiu e onde se planejou 

chegar.  

Assim, considera-se que o desenvolvimento dessa pesquisa teve como ponto 

de partida os desafios para a implantação de a avaliação institucional na UNIR com 

efetivos resultados de aperfeiçoamento institucional.  

A partir dessas questões iniciais, estabeleceu-se como objetivo central dessa 

pesquisa analisar o papel da percepção dos egressos de pedagogia sobre a 

formação recebida para o aprimoramento do curso de Pedagogia no âmbito da 

avaliação interna na UNIR. 

 A pesquisa teve um enfoque quanti-qualitativo com predominância do 

aspecto qualitativo, tendo em vista que ela não se preocupa com representatividade 

numérica, mas sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização. 

Em relação aos objetivos da pesquisa, neste caso buscou-se proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses, portanto classificou-se como exploratória.  

Buscou-se ainda descrever a construção da avaliação institucional na unir, 

conferindo desse modo a característica de pesquisa descritiva também (TRIVIÑOS, 

1987). 

Adotou-se como procedimento metodológico a pesquisa de campo. Esta por 

sua vez, caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa documental, 

se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de 

pesquisa, nesse utilizou-se como recurso um survey online (FONSECA, 2002).  

Quanto aos procedimentos técnicos foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 
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 a) Análise documental da legislação que regulamenta o SINAES, e do 

documento Relatório de Avaliação Institucional da Universidade Federal de 

Rondônia; 

 b) Entrevista semiestruturada através de correio eletrônico para conhecer as 

da CPAv da UNIR em relação ao acompanhamento de egressos;  

c) Questionários online na plataforma surveymonkey para identificar a 

percepção dos egressos de pedagogia sobre a formação recebida durante o curso. 

Para elaboração do instrumento questionário, realizou-se um levantamento 

das orientações da CONAES para acompanhamento de egressos e de artigos sobre 

iniciativas já desenvolvidas em outras instituições.  

A CONAES, através do documento Orientações Gerais para o Roteiro de 

Autoavaliação das Instituições apresenta sugestões para avaliação no âmbito das 

políticas de acompanhamento de egressos.  

No quadro 1 são apresentados os Núcleos e temas optativos sugeridos, 

sendo que os aspectos escolhidos para esse estudo aparecem destacados:  

 

Quadro 1 – Orientações da CONAES para acompanhamento de egressos 

Egressos 

(1) Núcleo básico e 
comum 

(2) Núcleo de temas optativos (3) Documentação, dados e 
indicadores para esta dimensão: 

• Inserção profissional 
dos egressos. 

•  Participação dos 
egressos na vida da 
Instituição 

• Existem mecanismos para 
conhecer a opinião dos egressos 
sobre a formação recebida, tanto 
curricular quanto ética? Quais são?• 
Qual a situação dos egressos? Qual 
o índice de ocupação entre eles? Há 
relação entre a ocupação e a 
formação profissional recebida?• 
Existem mecanismos para conhecer 
a opinião dos empregadores sobre 
os egressos da instituição? Quais?• 
É utilizada a opinião dos 
empregadores dos egressos para 
revisar o plano e os programas? 
Como é feita?• Existem atividades 
de atualização e formação 
continuada para os egressos? 
Quais?• Há participação dos 
egressos na vida da instituição? 
Como?• Que tipos de atividades 
desenvolvem os egressos? Que 
contribuições sociais têm trazido? 

Pesquisas ou estudos sobre os 
egressos e/ou empregadores dos 
mesmos. 

 Dados sobre a ocupação dos 
egressos. 

  Evidências de atividades de formação 
continuada para os egressos. 

  N.º de Candidatos. 
 N.º de Ingressantes. 
 N.º de Estudantes matriculados por 

curso . 
  N.º de Estudantes com bolsas. 
  N.º médio de estudantes por turma. 
  N.º de bolsas e estímulos concedidos. 
 N.º de intercâmbios realizados. 
 N.º de eventos realizados. 
 N.º. de participações em eventos.N.º 

de trabalhos de estudantes publicados. 

Fonte: Adaptado da CONAES (2004). 

 

Foram escolhidos os tópicos mais adequados para o interesse dessa 

pesquisa, ou seja, dados que demonstrem o impacto da formação curricular 



 

 

52

recebida para atuação dos pedagogos no mundo do trabalho. Assim, os tópicos 

escolhidos foram: “Inserção profissional dos egressos” do Núcleo Básico e comum e 

“Existem mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação 

recebida, tanto curricular quanto ética?” “Qual a situação dos egressos?”, tópicos 

dos temas optativos. 

A amostra da população foi definida tendo em vista a capacidade operacional 

de coleta de dados.  Foram definidas duas unidades de amostra cuja natureza é 

diferente: a) Documento público: Relatório de Avaliação Institucional da UNIR 

(2013); b) Participantes: Por tratar-se de alunos egressos do curso de Pedagogia, 

considerando a minha condição de aluna egressa do curso de pedagogia e as 

limitações que se encontram para alcançar os alunos egressos, a amostra escolhida 

foram alunos que estudaram no mesmo período que eu, devido aos contatos em 

redes sociais que facilitariam alcançar esses alunos. Desse modo foram escolhidos 

egressos que estudaram entre 2009 e 2013, ou seja, egressos que são colegas de 

“corredores da UNIR”. Sendo assim esta amostra escolhida pode ser definida como 

uma amostra não probabilística, em que a escolha dos elementos depende de 

razões relacionadas com as características da pesquisa. Participaram da pesquisa 

vinte e três egressos. 

A partir da escolha dos aspectos de avaliação a serem considerados, iniciou-

se a fase de definição do meio de comunicação a ser utilizado para alcance dos 

egressos, considerando ainda as dificuldades para de acesso aos egressos de 

Pedagogia da UNIR (campus José Ribeiro Filho), escolheu-se a Internet como 

ferramenta para comunicação com os egressos devido à possibilidade comunicação 

sem a necessidade de encontros pessoais e a velocidade de troca de informações 

oferecida por ela.  

Tendo em vista que, ao se pensar em implantação da avaliação institucional, 

é preciso ter claro o princípio de continuidade das atividades avaliativas. Desse 

modo, conceber implantação de uma política de egressos no âmbito do SINAES na 

UNIR exige estabelecer estratégias que facilitem o desenvolvimento dessas 

atividades, pois seria um esforço praticamente impossível mobilizar os egressos 

através de encontros pessoais.  

 Ainda tendo como preocupação a questão de facilitar a comunicação entre os 

egressos e a comunidade acadêmica, foi escolhida como ferramenta de 

comunicação para contato com os egressos, a rede social Facebook. Essa rede 
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social foi escolhida tendo em vista que por fazer parte do grupo de egressos de 

pedagogia do período delimitado para essa pesquisa, eu já conhecia o elevado nível 

de acesso desse grupo a esta rede social. 

Na perspectiva de contribuir a respeito da consolidação da avaliação 

institucional na UNIR e no critério de facilitar a comunicação entre egressos e 

comunidade acadêmico optou-se por utilizar para coleta de coleta de dados a 

plataforma SurveyMonkey, que consiste em um ambiente com base na web e coleta 

de dados e resultados em tempo real e foi utilizado pela CPA na 2ª autoavaliação 

efetuada na UNIR.  

A plataforma SurveyMonkey oferece a possibilidade do envio de instrumentos 

de pesquisa com questões abertas e fechadas e oferece a tabulação dos dados, 

além disso a coleta de dados pode ser feita via link, email, facebook ou incorporado 

a site ou blog. Desse modo numa perspectiva de continuidade, esta plataforma 

atende a necessidade de recursos que facilitem o alcance dos egressos, além disso, 

oferece a tabulação de dados através de softwares próprios, assim os atores da 

comunidade acadêmica não serão incumbidos de mais atividades na rotina 

acadêmica. 

A partir das definições acima relatadas, criou-se uma conta no Facebook e 

um grupo específico de membros para a pesquisa. Adicionou-se8 o máximo número 

de membros quanto possível, foi adicionado setenta e um egressos ao grupo na 

rede social. 

 

Figura 1 - Página do grupo de egressos na rede social 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
                                                           

8 Nesse momento contamos com ajuda da aluna egressa Gisele Caroline dos Santos Nascimento 
indicando nomes de egressos para serem adicionados. 
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Assim, com a finalidade de sensibilizar os participantes quanto às 

características e objetivos dessa pesquisa, na descrição do grupo, foi apresentado o 

seguinte texto: 

 
Queridos, para finalizar a minha dissertação, gostaria muito de 
conhecer a opinião de vocês a respeito do nosso curso de 
Pedagogia. O objetivo consiste em elaborar um instrumento que 
contribua para acompanhamento de egressos no contexto do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES.  
Peço, gentilmente, que respondam ao questionário online que será 
publicado no grupo. Conto com a generosidade e ética de cada um 
de vocês para responder as questões. Ressaltando que avaliações 
feitas por egressos consistem em uma iniciativa nova no Brasil, ainda 
pouca expressiva, mas que carrega um enorme potencial de 
contribuição para melhoria das instituições. 
 

Na continuidade o questionário online foi publicado no grupo e disponibilizado 

para ser respondido a partir do dia 10 de agosto do ano corrente, o encerramento da 

coleta ocorreu no dia 01 de setembro de 2014. Após o encerramento da coleta de 

dados realizamos a exportação dos dados coletados. 

 

Figura 2- Página do Questionário online aplicado 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Sobre as técnicas de análise de dados, em última instância, elas significam 

uma metodologia de interpretação. Desse modo, possuem procedimentos 

peculiares, envolvendo a preparação dos dados para a análise, visto que esse 
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processo “consiste em extrair sentido dos dados de texto e imagem” (CRESWELL, 

2007, p. 194).  

A escolha por um procedimento de análise de dados de acordo com Chizzotti 

(2006) depende do material a ser analisado, dos objetivos da pesquisa e da posição 

ideológica e social do analisador. 

Para análise do dos dados nessa pesquisa foi escolhido o método de análise 

de conteúdo na perspectiva de Bardin (2009), sendo que na perspectiva desta 

autora a análise de conteúdo, enquanto método torna-se um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. 

De acordo com Bardin (2009), a análise de conteúdo basicamente desdobra-

se em três fases: a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação.  

Na fase de pré-análise o pesquisador fez-se uma leitura flutuante, 

estabeleceu-se o primeiro contato exaustivo com o material, escolheu-se os 

documentos, demarcou-se o universo de documentos sobre os quais procedeu a 

análise constituindo o corpus, "conjunto de documentos tidos em conta para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos" (BARDIN, 2009, p. 121). Assim o corpus foi 

constituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 que regulamenta o SINAES, pelo 

documento Relatório de Avaliação Institucional referente ao segundo ciclo de 

autoavaliação na UNIR 2012-2013, pelo documento Orientações Gerais para o 

Roteiro da autoavaliação das instituições (CONAES, 2004), pela Ata de reunião 

extraordinária da CPAv/UNIR em quinze de setembro de 2014 às oito horas e trina 

minutos, e pelos questionários respondidos pelos egressos do curso de Pedagogia 

do campus José Ribeiro Filho/UNIR que concluíram seus estudos entre 2009 e 

2013. 

Na sequência dos procedimentos da pré-análise os temas suscitados a partir 

dos recortes textuais para a organização em unidades comparáveis foram 

constituídos pelas categorias: Desafios para implantação da avaliação institucional 

na UNIR, O egresso de pedagogia e o campo de trabalho e O papel da formação 

docente para o egresso de pedagogia. 

Para o tema Desafios para implantação da avaliação institucional na UNIR, foi 

utilizado o documento Relatório de Avaliação Institucional (2013), destacou-se nesse 

tema expectativa da CPAv de implantação da avaliação institucional com efetivo 
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potencial de transformações qualitativas e a expectativa da CPAv em relação ao 

acompanhamento de egressos como indicador de avaliação no contexto do SINAES.  

Os temas “O egresso e o campo de trabalho” e “O papel da formação docente 

para o egresso” foi composto pela percepção dos egressos e suscitou as categorias 

“Estágio supervisionado para aperfeiçoamento do preparo para o mercado de 

trabalho”, “Contextualização do curso as necessidades reais do ambiente escolar” e 

“Maior articulação entre teoria e prática”. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

Nesta seção serão apresentados os principais resultados dessa pesquisa 

concernentes: À disponibilidade dos egressos para participação de atividades 

voltadas aos egressos no âmbito da avaliação institucional; às percepções dos 

egressos a respeito da formação recebida no curso de Pedagogia frente às 

demandas do mundo do trabalho no âmbito da avaliação institucional; às sugestões 

de ações para aperfeiçoamento do curso de Pedagogia no âmbito da avaliação 

institucional; e contextualização histórica do desenvolvimento da avaliação 

institucional na UNIR.  

 Inicialmente serão apresentados dados referentes à disponibilidade dos 

participantes da pesquisa em contribuir nas ações de acompanhamento de 

egressos. 

Na sequencia são descritos dados pertinentes ao levantamento de 

percepções dos egressos a respeito da formação recebida no curso de Pedagogia 

frente às demandas do mundo do trabalho no contexto da avaliação institucional.  

Em seguida serão apresentadas sugestões para melhoria do curso de 

Pedagogia a partir da fala dos egressos no âmbito da avaliação institucional. 

Na continuidade do texto serão apresentados os resultados pertinentes à 

contextualização histórica do desenvolvimento da avaliação institucional na UNIR. 

Nesta análise foram efetivadas as seguintes categorias temáticas: Avaliação 

Institucional: Ações realizadas na UNIR; Avaliação Interna formativa na UNIR; 

Perspectivas para efetivação da avaliação institucional na UNIR, especialmente no 

tocante ao item egresso. 

  

5.1 Disponibilidade dos egressos para participar de  ações de 
acompanhamento de egressos 
 

 Acredita-se que uma construção contínua de informações e sugestões com 

vistas à reflexão e aperfeiçoamento do processo de formação acadêmica do curso 

de Pedagogia, a partir da percepção dos egressos do curso de Pedagogia poderá 
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constituir uma fonte de informações para a reflexão e reestruturação curricular dos 

processos de formação acadêmica. 

Baseado nessa perspectiva de acompanhamento de perfil do egresso, 

perguntou-se aos egressos se eles gostariam de participar desse tipo de ação. Os 

vinte e três participantes da pesquisa responderam que sim, gostariam de participar 

de ações de acompanhamentos de egressos. 

 

 Figura 3 - Disposição para participação de acompanhamento de egressos 

 
  Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

Em relação à avaliação das IES, de acordo com as orientações da CONAES 

(2004), esta tem caráter formativo e visa o aperfeiçoamento dos agentes da 

comunidade acadêmica. Tal ocorre, especialmente, quando conta com a 

participação efetiva de toda a comunidade interna e, ainda, com a contribuição de 

atores externos do entorno institucional. Dias Sobrinho (2003) concorda com essa 

perspectiva afirmando que a “avaliação interna deve ser realizada pela comunidade 

universitária interna e externa” (p.42).   

 Tendo em vista, a premissa da participação coletiva da comunidade 

acadêmica para produção de resultados efetivos da avaliação institucional, buscou-

se através dessa pergunta identificar se os participantes da pesquisa se 

disponibilizam a participar de ações voltadas ao acompanhamento de egressos com 

a finalidade de contribuir para o aprimoramento do curso de Pedagogia. De modo 

unanime os egressos afirmaram ter interesse em participar deste tipo de ação.  
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5.2 A percepção dos egressos do curso de Pedagogia a respeito da formação 
recebida no contexto da avaliação institucional 

 

A respeito da formação nas instituições de ensino superior, Dias Sobrinho 

(2003, p. 42) afirma que “a formação de cidadãos competentes e éticos é a principal 

função do mandato social recebido e a respeito do qual deve a instituição educativa 

prestar contas”. Ao concordar com o autor, compreende-se como relevante a 

investigação da atuação dos egressos no mundo do trabalho para uma reflexão da 

formação oferecida. Tratando-se do curso de Pedagogia, considera-se a presença 

de um fator agravante, pois os pedagogos são os profissionais que o promovem a 

formação básica dos futuros alunos das instituições de educação superior.  

Além disso, as escolas básicas constituem espaços que oportunizam uma 

formação ética dos cidadãos, formação ética esta, carente de uma urgente 

alavancada, tendo em vista o caos produzido pela violência vivenciada na sociedade 

atual. Sendo assim, acredita-se na superação dos desafios do cotidiano escolar 

através da interação entre formadores e formados, através de uma ação-reflexão-

ação coletiva que considere principalmente os resultados observados a partir do 

desenvolvimento intelectual e social promovido na vida dos alunos desse nível de 

ensino. Isto é uma reflexão pautada na realidade social para melhoria da própria 

realidade social. 

A partir das considerações acima elucidadas, buscou-se identificar entre os 

egressos, quais deles atuam profissionalmente em sua área de formação. Dos vinte 

e três entrevistados quinze atuam em sua área de formação e oito em outras áreas: 

 

Figura 4– Atuação profissional dos egressos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Como se podem observar as maiorias dos entrevistados já atuam em sua 

área de formação e os oito egressos que ainda não, são alunos egressos que 

tinham concluído seus estudos poucos meses antes de participarem da pesquisa. 

Essa questão corresponde ao item relação entre formação e atuação 

profissional da CONAES (2004). Entende-se que é importante conhecer o índice de 

inserção no mercado de trabalho dos egressos, pois indica a relevância social do 

curso para o desenvolvimento das atividades profissionais desse campo de atuação 

no entorno social da instituição. 

Considera-se, ainda, o aspecto de ascensão social dos egressos dos cursos 

de graduação um item de destaque a ser investigado no curso de Pedagogia, pois a 

partir de observações casuais, percebe-se uma significativa mudança social e 

econômica na trajetória dos egressos do curso de Pedagogia do Campus José 

Ribeiro Filho da UNIR.  

Perguntou-se aos participantes qual a opinião deles a respeito da expectativa 

dos empregadores em relação ao perfil do egresso. 

  

Figura 5 - Expectativa dos empregadores na perspectiva dos egressos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quatro participantes afirmaram que sim, o perfil do egresso corresponde à 

expectativa dos empregadores, três disseram que não corresponde e dezesseis 

consideram que corresponde parcialmente. 

Conhecer a perspectiva dos empregadores a respeito dos egressos 

corresponde a uma das sugestões de avaliação proposta pelo documento de 
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orientações para avaliação institucional da CONAES.  E pode contribuir para o 

aperfeiçoamento do curso de Pedagogia à medida que subsidia uma visualização 

das necessidades referentes à formação dos pedagogos no exercício da profissão. 

Sobre o cotidiano do mundo do trabalho, procurou-se identificar se da 

perspectiva dos egressos, que atuam na sua área de formação, durante a sua 

formação foram consideradas e enfatizadas as condições reais e atuais da sua área 

de trabalho. 

 

Figura 6 - Formação para vida social 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Dos quinzes participantes que atuam em sua área de formação seis 

consideram que as condições reais da e atuais da área de trabalho foram 

enfatizadas parcialmente, cinco consideram que sim, foram consideradas e 

enfatizadas e dois egressos consideram que não. 

Dias Sobrinho (2008, p. 193) considera a formação para a vida social o 

principal material da avaliação. Para o autor, a capacitação profissional é um 

elemento imprescindível do desenvolvimento da vida social.  

A percepção dos egressos de pedagogia indica que a formação desenvolvida 

durante o curso corresponde parcialmente à realidade vivenciada no cotidiano 

escolar. Assim, expandir a prática de dialogar com os egressos para compreender 
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melhor a dinâmica do dia-a-dia na sala de aula cria a possibilidade de produção de 

dados reais para reflexão da formação construída no curso. 

Ainda a respeito do impacto da formação ao ingressar no mercado de 

trabalho, perguntou-se aos alunos se a partir das experiências vivenciadas no 

cotidiano do mercado de trabalho, você considera que os conhecimentos 

construídos durante a sua formação correspondem aos conhecimentos demandados 

no exercício de profissional de modo ótimo, bom, regular e fraco. 

 

Figura 7 - Demanda de conhecimentos no exercício profissional 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

De modo geral, os egressos consideram que os conhecimentos construídos 

durante sua formação correspondem de modo bom aos conhecimentos demandados 

no exercício profissional. 
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Lima e Pimenta (2006) argumentam que de modo geral, os currículos de 

formação têm-se constituído em um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem 

qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem. 

Pela via da avaliação institucional a superação dessa dificuldade pode ser dá 

a partir de uma compreensão da realidade vivenciada no mundo do trabalho a partir 

da institucionalização de práticas de acompanhamento de egressos que estimulem a 

participação dos egressos no sentido de compartilhar os saberes exigidos no 

cotidiano escolar 

Sobre articulação entre conhecimentos teóricos e técnicos durante o curso foi 

perguntado se os egressos consideram que houve conciliação entre os 

conhecimentos teóricos e técnicos, predominância dos conhecimentos teóricos ou 

predominância dos conhecimentos técnicos. De acordo com fala dos alunos 

egressos houve predominância dos conhecimentos teóricos, conforme demonstra a 

figura a seguir:  

 

Figura 8 - Conciliação entre teoria e prática na formação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

  

 Discussões a respeita da conciliação entre teoria e prática podem por vezes 

ser consideradas enfadonhas ou desnecessárias por alguns operadores das teorias 

educacionais ou pelos executores das práticas de ensino nos espaços escolares, 
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contudo a partir do desenvolvimento desse estudo constatou-se não apenas a 

necessidade da conciliação entre esses dois campos do saber pedagógico, mas 

também se visualizou a possibilidade de uma construção positiva dessa fusão. O 

conceito de zona proximal de aprendizagem, por exemplo, deve ser desenvolvido de 

modo prático, para que professores desenvolvam a habilidade de perceber no 

processo de ensino até que momento seu aluno precisa de ajuda e quando ele 

adquiriu autonomia para desenvolver determinada atividade. 

 

5.3 Sugestões de ações para aperfeiçoamento do curs o de Pedagogia 
mencionadas pelos egressos 
 

5.3.1 Sugestões de ações para aperfeiçoamento do cu rso de Pedagogia no 
tocante a formação teórica e técnica (prática): 
 

Solicitou-se dos alunos sugestões para melhoria do curso em relação ao 

aspecto formação teórica e técnica (prática). Nas falas dos quinze participantes que 

já atuam na sua área de formação a sugestão de estágio foi mencionada por três 

egressos de forma direta:  

 
- É necessário o curso ter estágio. A universidade deveria ter uma 
escola onde os alunos pudessem fazer suas práticas (P2); 
 
- Estágios acompanhados em sala de aula, não estágio de uma ou 
duas semanas e sim de um ano acompanhando e ajudando uma 
professora. Aí sim, você para conhecer uma escola tem que fazer 
parte dela (P5); 
 
- Falta a pratica de fato. Com estágios e acompanhamento de 
estágios (P 8). 
 
 

Na fala do egresso P11 (atua na área de formação) aparece a sugestão de 

mudança na forma como o estágio tem acontecido no curso, pois durante os 

estágios tem ocorrido pesquisas para coleta de dados, acrescenta ainda que o 

estágio deveria ser intensificado quanto ao tema alfabetização e ser articulado com 

o  Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, como pode-se observar na sua 

fala: 
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Falta prática, pois os estágios nas escolas são apenas coleta 
de dados. Mas, prática de sala de aula os egressos saem sem. 
e, penso que deveria ter, principalmente na alfabetização, (com 
os professores que fazem parte do PACTO) devidamente 
acompanhado de um professor ou tutor de estágio (P11). 

 

Outra menção ao estágio aparece na fala da egressa P17, que sugere 

“Melhor conciliação entre teoria e prática! Bem supervisionada em instituições 

respeitáveis!”. 

 Na fala do egresso P12 (não atua em sala de aula) sobre estágio aparece a 

sugestão de maior ênfase e maior tempo dedicado ao estágio durante o curso, 

conforme sua fala há necessidade de: “[...] estágios mais demorados com devido 

acompanhamento dos professores [...]”.  

De modo geral, as falas dos egressos apontam para a inserção de estágios 

supervisionados como medida de melhoria da formação oferecida pelo curso de 

Pedagogia da UNIR.  

Sobre a realização dos estágios, Canário (2001) afirma que a experiência 

favorece a construção significativa de aprendizagens tanto para os alunos, quanto 

para o professor que atua nas escolas-campo, como também, para o professor 

formador através da mobilidade, de trânsito, não somente entre os dois espaços 

físicos, mas também entre as concepções, ideias, experiências, desafios, 

vivenciados nesses dois campos.  

Cabe ressaltar que estágios supervisionados já foram incluídos na matriz do 

curricular do curso de Pedagogia devido à exigência preconizada atualmente nas 

Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia.  

 Desta feita, da perspectiva da Avaliação Institucional, percebe-se nas falas 

dos egressos um dado importante que remete a uma discussão já existente no meio 

científico. Ou seja, suas falas não são devaneios, pelo contrário confirmam 

questionamentos já discutidos a respeito do impacto da formação dos profissionais 

da educação básica para o exercício do ofício. Portanto, constata-se que a 

percepção dos egressos pode revelar aspectos importantes para reflexões dos 

formadores do curso de Pedagogia a respeito da estruturação curricular do curso. 

Nesse sentido, estabelecer uma estratégia de acompanhamento de egressos 

constitui uma ferramenta com potencial efetivo de contribuição para Avaliação 

Institucional, pois transpõe os muros da Universidade e entra na vida social, passa 
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necessariamente por um teste de realidade, a partir de olhares e valores externos. 

Possibilita identificar potencialidades e de dificuldades da uma unidade da 

Instituição. Desse modo oportuniza a compreensão de áreas e estruturas mais 

abrangentes a partir da análise de unidades menores (BALZAN E SOBRINHO, 

2005). 

Outro tema mencionado nas falas diz respeito à educação especial, na fala do 

egresso P4 (atua na área de formação), identifica-se a sugestão do aprendizado de 

atividades práticas, “estudos práticos na área de inclusão de crianças com 

necessidades especificas” (P4). 

Esse aspecto da formação carrega uma importância fundamental e urgente, 

pois independente de se concordar ou não com as políticas de inclusão para alunos 

com necessidades especiais nos espaços acadêmicos, o fato é que esses alunos 

estão presentes nos espaços escolares. Sendo assim, os egressos de pedagogia 

deparam-se com no mínimo três situações complexas: 1) Relação entre professor e 

alunos que têm diversas necessidades – paralisa cerebral, autismo, síndrome de 

down, baixa visão, surdos entre outros; 2) A atuação do egresso de pedagogia na 

integração desses alunos especiais no convívio com os demais alunos sem prejuízo 

para ambos os grupos; 3) A elaboração e execução de atividades específicas para 

cada situação em particular. 

Ainda sobre a educação especial, na fala de um dos egressos que não atua 

em sala de aula aparece a sugestão de inserção da disciplina de libras: “disciplinas 

que deveriam ter entrado na grade curricular, como por exemplo, libras” (P12). 

Na fala da egressa P11 aparece também a sugestão de se enfatizar o ensino 

de Língua Portuguesa nas escolas, “uma ênfase maior no ensino de língua 

portuguesa no Curso, os egressos saem licenciados para ensinar língua portuguesa, 

ou seja, alfabetizar e, eles mesmos não dominam a escrita correta das palavras”. 

Nessa fala, o egresso faz uma alusão crítica um dos pontos “nefrálgicos” dos 

sistemas de ensino de modo geral. Haja vista que o conhecimento da Língua 

Portuguesa, a formação de leitores que não apenas decodificam símbolos gráficos, 

mas são capazes de compreender informações e mensagens emitidas nos diversos 

tipos de textos que circulam na sociedade, e também a formação de escritores 

capazes de estruturar frases, orações e textos coesos, remete a uma necessidade 

imperiosa no âmbito acadêmico, pois corresponde a formação prévia que os 

ingressos nos cursos de ensino superior precisam ter.  
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Um dos egressos que atua em sala de aula sugeriu “disciplinas voltadas a 

questões como: indisciplina, violência na escola, dificuldade de aprendizagem, 

relação família-escola entre outras” (P22).  O aspecto mencionado por esse egresso 

constitui uma urgência entre os temas de discussões educacionais. Os problemas 

relativos à indisciplina e violência refletem de modo direto nas relações sociais 

aumentando o caos gerado pelo crescente índice de marginalização de 

adolescentes. Em muitos casos, são elaboradas nas escolas estratégias para conter 

e reprimir impulsos agressivos, contudo não há a realização de um processo para 

descontruir a formação individual com tendências voltadas ao descumprimento das 

regras sociais e ao comportamento agressivo. Sendo assim, os alunos ainda que 

reprimidos por algum período, estarão sujeito a expor seu comportamento agressivo 

em algum momento. Desta feita, percebe-se que não houve sucesso no processo 

educativo, pois não ocorreu conscientização dos indivíduos, ou seja, formação dos 

cidadãos. 

Nas falas dos egressos P3, P7, P9, P10, P14, P15 E P19 (todos atuam em 

sala de aula) identifica-se a necessidade de uma maior articulação entre 

conhecimentos teóricos e técnicos, todavia não é possível identificar sugestões para 

que se construa essa articulação, como se pode observar: 

 
- É pertinente sugerir que as concepções teóricas sejam 
disseminadas juntamente com a prática e que a formação acadêmica 
fortaleça o egresso para enfrentamentos da realidade na prática 
(P14); 
 
- Quanto à formação teórico pontuo como excelente, porem a prática 
precisa ser mais trabalhada (P15); 
 
- Gostaria de perceber uma maior proximidade entre os 
conhecimentos teóricos e práticos, que andassem juntos e não 
separados como processos independentes (P3); 
 
- Que tivesse mais formação técnica (prática). Assim não teríamos 
tanta dificuldade no exercício do trabalho (P7); 
 
- Um currículo reformulado com abordagens paralelas entre teoria e 
prática (P10); 
 
- A pratica deve ser mais enfatizada, pois a realidade em nossas 
escolas e precária (P19). 
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Sobre essa relação entre conhecimentos teóricos e formação prática, Pimenta 

(2001; 2002) ao discutir a formação dos professores da escola básica afirma a 

existência de uma distância entre o processo de formação inicial dos professores e a 

realidade encontrada nas escolas. A autora alerta para um problema que há tempo 

se instaura no processo de formação profissional de professores, que diz respeito à 

relação entre a teoria estudada nas Universidades e a prática desenvolvida no 

ambiente profissional, entre a formação e o trabalho. Para ela, a formação docente 

não se constrói apenas por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas, mas por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de uma 

(re) construção permanente de uma identidade pessoal. 

Na fala do egresso P1, que atua na área de formação, sugere-se uma 

reorganização da carga horária, como se pode observar: “É necessário haver uma 

melhor distribuição da carga horária das disciplinas do curso, de modo a atender as 

demandas teóricas e práticas do campo da Educação”. Nessa fala, percebe-se uma 

sugestão para superação de uma das questões mais mencionadas pelos egressos, 

que é a urgência da conciliação entre formação teórica e prática.  Esta egressa 

propõe uma reorganização da carga horária, de modo a conciliar os dois campos do 

saber: teórico e prático. Importante ressaltar a necessidade de serem os 

conhecimentos teóricos desenvolvidos atrelados ao desenvolvimento prático, bem 

como o desenvolvimento prático deve ser consubstanciado pelos conhecimentos 

teóricos.  Ainda que exaustiva e difícil essa conciliação é possível e necessária. 

O egresso P9, que atua profissionalmente na área da Educação, não 

apresentou sugestão para melhorar a articulação entre conhecimentos teóricos e 

técnicos durante o curso. Entre os egressos que ainda não atuam em sua área de 

formação, de modo geral ficou explícita a necessidade de maior ênfase aos 

conhecimentos técnicos durante o curso, não aparecem sugestões de atividades 

que poderiam efetuar a melhoria da articulação entre conhecimentos teóricos e 

técnicos: 

- Indicaria mais instrumentos em relação à formação técnica, pois no 
dia a dia o profissional encontra dificuldade na execução do exercício 
(P16); 
 
- Sugiro que essa intenção (conciliação entre teoria e prática) seja 
potencializada no curso, que tenha maior disponibilidade de recursos 
na nossa área, pois carecemos de materiais de qualidade (P6); 
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- Hoje concordo plenamente quando dizemos que o conhecimento 
teórico e prático tem que caminhar juntos, isso é fundamental para a 
nossa formação. Foi o que na minha formação e dos demais colegas 
de turma não tivemos (P13); 
 
- Que a teoria deveria andar lado a lado efetivamente com a prática 
(P18); 
 
- Penso que a conciliação e vivência entre a prática é a teórica em 
um tempo maior facilitaria o primeiro impacto com a realidade da sala 
de aula (P20); 
 
- Penso que a conciliação e vivência entre a prática é a teórica em 
um tempo maior facilitaria o primeiro impacto com a realidade da sala 
de aula. Em determinadas disciplinas precisávamos de prática e não 
tivemos, seja por falta de tempo, ou por opção do professor, em 
outras disciplinas tivemos prática, mas de uma forma muito limitada. 
Acredito que as duas formações (teoria e prática) deveriam caminhar 
juntas, algumas disciplinas necessitam disso, outras nem tanto (P21); 
 
- Há um distanciamento entre as discussões e a prática as vivencia 
atuais principalmente por parte dos docentes “eles estão muito tempo 
longe dessa realidade" dessa forma as exemplificações não 
corresponde à realidade de atual (P23). 
 
 

 A fala dos alunos indica uma necessidade maior articulação entre 

conhecimentos teóricos e práticos durante a formação inicial dos pedagogos. Esse 

indicativo obtido através da fala dos alunos não é uma novidade para alguns autores 

que têm alertado para essa dimensão da formação docente. Oliveira (2004) 

argumenta que desconsiderar essa dimensão da formação, ou mesmo a relegar a 

um segundo plano, é desacreditar na possibilidade do processo da formação inicial 

ser um espaço fértil e fecundo para vincular fazeres e saberes, de forma reflexiva e 

instrumentalizar cada vez mais o educador como leitor e construtor da sua ação. 

Sobre prática pedagógica Tardif (2002) apresenta três concepções de prática: 

a) a prática enquanto arte; a prática enquanto técnica; c) e a prática educativa 

enquanto interação que privilegia o desenvolvimento de uma consciência social. 

Gómez (2000, p. 85) compreende a prática pedagógica como “uma rede viva de 

troca, criação e transformação de significados”. Nessa perspectiva a prática pode 

constituir uma possibilidade de orientação, preparação, motivação e trocas efetivas 

entre alunos e conhecimento científico, possibilitando assim a construção, 

reconstrução e compartilhamento de conhecimentos e experiências (FELÍCIO; 

OLIVEIRA: 2008). Complementando essa perspectiva, Lima (2001) chama a 
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atenção para a importância de a prática ser realizada com base em reflexões 

teóricas, para que não se reforce a ilusão da existência de prática sem teoria. 

A respeito da articulação entre conhecimentos teóricos e práticos, Pimenta 

(2002) aponta que uma das demandas importantes dos anos noventa, em relação à 

atividade docente, é, justamente, repensar a formação inicial e continuada dos 

professores, a partir da análise das práticas pedagógicas docentes, ou seja, do 

cotidiano escolar. 

Na fala do egresso P6 identifica-se a sugestão de avaliação de discentes 

sobre a atuação dos docentes e de autoavaliação dos discentes para identificar 

causas da desvalorização do curso de modo geral no âmbito do mercado de 

trabalho: “Acrescento também uma avaliação por parte dos discentes sobre os 

docentes e uma autoavaliação para que possamos identificar inúmeras causas que 

acarretam na desvalorização do curso e, por conseguinte, no mercado de trabalho” 

(P6). A partir da ótica da avaliação institucional, a sugestão desse egresso pode 

constituir um dispositivo para compreensão da realidade educacional, pois ao serem 

avaliados pelos alunos os docentes têm acesso a um instrumento para reflexão da 

sua própria prática e reelaboração da mesma.  

 Neste contexto da avaliação institucional observada por estes egressos, é 

importante ressaltar que de acordo com Tardif (2010), Pimenta, Lima (2006) e 

Nóvoa (1999) a reflexão sobre a realidade profissional no campo da educação é 

fundamental para o aperfeiçoamento das práticas educativas. Do mesmo modo, 

Brandalise (2012) apresenta a alternativa de se desenvolver sistemas de 

acompanhamento de egressos para reflexão das potencialidades e fragilidades da 

formação no âmbito dos cursos de graduação. Por sua vez, Balzan e Dias Sobrinho 

(2005) consideram a avaliação institucional como um evento que visa promover o 

conhecimento dos processos que produzem a instituição na totalidade a partir de 

partes. 

Desse modo, tendo em vista os dados obtidos a partir da perspectiva desses 

autores considera-se o acompanhamento de egressos uma alternativa que pode 

contribuir para o desenvolvimento das reflexões a cerca da educação, ajudar a 

perceber os resultados produzidos pelo curso na formação dos alunos buscando 

alternativas de melhoria para fragilidades e de aperfeiçoamento das potencialidades. 

Importante destacar a importância do envolvimento dos docentes nas ações 

de acompanhamento de egressos, assim como em todo o processo de avaliação 
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institucional, pois a Avaliação Institucional mais do que um enquadramento dos 

produtos da instituição, procura compreender e avaliar são os processos que 

produzem a instituição, não só pela visão distanciada de procedimentos analíticos, 

mas principalmente pela intervenção crítica e intersubjetiva da comunidade 

acadêmica e científica para a transformação qualitativa desses processos e de seus 

agentes históricos (BALZAN E SOBRINHO, 2005, p.13).  

O aperfeiçoamento dos cursos de Pedagogia a partir de espaços de diálogo e 

reflexão entre os agentes universo acadêmico e agentes dos espaços escolares 

implicam em questões de maior amplitude social, pois conforme Nevo (1998, p. 89), 

 

Extensas reformas ou inovações educacionais, até mesmo aquelas 
que defendem abordagens de baixo para cima, foram, em geral, 
iniciadas nos níveis estadual ou nacional, como iniciativa de partidos 
políticos, órgãos nacionais de educação, pesquisadores ou 
estudiosos do mundo acadêmico. Entretanto, os resultados dessas 
iniciativas ainda não foram vistos no nível da escola. Observando 
tentativas de inovação educacional no mundo todo, parece claro que, 
se alguma coisa significativa de todo acontecer, não será no 
Ministério de Educação, nem na universidade: será na escola, e na 
sala de aula.  

 
 Considerando-se a argumentação de Nevo (1998) observa-se um fator que 

acentua a emergência de se considerar os núcleos escolares da educação básica 

para reais transformações educacionais. 

 

5.3.2 Sugestões para aperfeiçoamento da formação durante o curso em relação ao 
preparo para o mercado de trabalho 
 

Solicitou-se aos alunos sugestões para aperfeiçoamento da formação durante 

o curso em relação ao preparo para o mercado de trabalho, para tanto foi 

perguntando aos egressos “se você pudesse indicar sugestões para melhoria do seu 

curso de formação, o que você diria com relação ao preparo para o mercado de 

trabalho, no que diz respeito construção dos conhecimentos?”, observou-se que de 

modo geral nas respostas dos egressos a sugestão de uma ênfase maior aos 

conhecimentos técnicos para o exercício profissional: 

 
Os conhecimentos teóricos são essenciais, porém, uma formação 
também voltada para a prática profissional contribui para um melhor 
direcionamento da escolha do campo de atuação. É preciso aliar 
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conhecimento teórico e prático, sem que haja prevalência de um só, 
pois são complementares e essenciais a atuação profissional (P1). 
 
Não penso que deve diminuir a teoria, que já é insípida nesses 4 
anos. Acho que deveria continuar os 4 anos de teoria com coleta de 
dados e produção de artigos e, no final dos 4 nos um a mais 1 de 
prática efetiva na sala de aula.  Só assim poderíamos pensar em 
melhoria na qualidade da educação. Lembrando que a ação dos 
egressos do curso é reflexo da formação da UNIR (P11) 
 
Diria que o curso deveria conciliar melhor questão da teoria e prática, 
penso também, que o mercado do trabalho público deveria ser mais 
exigente quanto às competências....pois tem muita gente concursada 
porém incompetente na profissão!!! Aprendendo na prática. Espero 
que entenda o que quis dizer. (P17) 
 
Mais leituras, e a junção da teoria com a prática sempre (P19). 
 

Nessas respostas os alunos sugerem maior conciliação entre conhecimentos 

teóricos e práticos para o aperfeiçoamento do curso de Pedagogia da UNIR. Lima e 

Pimenta (2006) apresentam uma reflexão bastante crítica em relação a essa 

questão, como se pode observar: 

 
Não é raro ouvir-se dos alunos que concluem seus cursos se 
referirem a estes como ‘teóricos’, que a profissão se aprende ‘na 
prática’, que certos professores e disciplinas são por demais 
‘teóricos’. Que ‘na prática a teoria é outra’. No cerne dessa afirmação 
popular, está a constatação, no caso da formação de professores, de 
que o curso não fundamenta teoricamente a atuação do futuro 
profissional nem toma a prática como referência para a 
fundamentação teórica. Ou seja, carece de teoria e de prática (p. 6). 
 
 

A sugestão de estágio também aparece nas respostas dessa questão: Sugiro 

mais oportunidade de estágios acompanhados, para que o aluno tenha mais 

oportunidade de relacionar a teoria à prática (P15). 

Alguns egressos sugeriram uma contextualização às necessidades reais do 

ambiente escolar, conforme observamos nas falas: 

Os conhecimentos deveriam partir da realidade presente nas escolas 
e ser voltados para a prática (P3). 
 
Que o curso vincule sua grade às necessidades do mercado de 
trabalho. 
 
O curso de Pedagogia nos proporciona diversas bases teóricas 
necessárias sim para a nossa prática diária! Entretanto, no dia a dia 
da sala de aula nos deparamos com muitas dificuldades paralelas à 
teoria. Problemas como abandono dos pais ou responsáveis quanto 
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aos alunos... Assim, acredito que o curso deveria se ater a questões 
voltadas a nossa realidade (P22). 
 

Almeida (1994) considera o cotidiano da sala de aula uma fonte inesgotável 

de conhecimentos, e desta fonte deverão ser retirados os elementos teóricos que 

proporcionem uma compreensão e um direcionamento para uma ação consciente e 

promotora de superação das dificuldades encontradas e recuperação do real 

significado do papel do professor, no sentido de apropriar-se de um “fazer” e de um 

“saber fazer” adequados ao momento que vive a escola atual.  

Segundo a fala da egressa P5, o estudo da teoria deveria ser contextualizado 

de acordo com dificuldades reais do cotidiano escolar para que os egressos saibam 

como utilizar os conhecimentos teóricos para facilitar o aprendizado do aluno, além 

disso, sugere que se ajudem os gestores para que estes saibam lidar com os recém-

formados, a seguir a sua fala: 

 
Foco no contexto das teorias, ex. O aluno tem tal dificuldade, o 
professor vai agir de tal modo. Porque você chega à sala muito 
idealista e o pavor é tanto que você prefere fazer do jeito que estão 
fazendo para não ser aquela pessoa que faz diferença. Depois que 
sofre com muitos erros vê qual é o caminho. Penso que o curso 
poderia focar em como chegar, como estreitar os laços e 
principalmente curo para os gestores poderem ajudar esse novo 
profissional, porque cargo de diretor ainda é um cargo político e a 
maioria não estão preparados para lidar com os recém-formados 
(P5) 
 
 

Nas falas aparece também a sugestão da criação de laboratórios didáticos: 

Precisamos de laboratórios didáticos (P4). Na perspectiva da egressa P2 “Deveria 

ter mais disciplinas que estudassem os aspectos do desenvolvimento psicológico do 

indivíduo”.  

 O egresso P7 sugere o aumento da oferta de cursos de capacitação para os 

profissionais da área da educação, como mostra sua fala “que tivesse mais cursos 

de capacitação para os profissionais da área de educação” (P7). Na fala do egresso 

P14 aparecem as sugestões de grupos de pesquisas que atuem diretamente dentro 

das escolas e a criação de mecanismos para valorização da docência a partir da 

formação nos cursos de licenciatura. Os egressos P8 e P9 não responderam a essa 

questão. 
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 Outro dado investigado foi a participação de egressos em grupos de pesquisa 

na área da educação, dos vinte e três participantes, um egresso respondeu que atua 

em grupos de pesquisa nessa área. 

Ao analisar os dados obtidos percebe-se uma unanimidade nas falas dos 

alunos a respeito da recomendação de maior articulação entre teoria e prática no 

curso de Pedagogia na UNIR. Observa-se ainda o protagonismo do estágio 

supervisionado como sugestão de atividade para elevação da qualidade da 

formação inicial desenvolvida ao longo deste curso. A atuação dos profissionais de 

Pedagogia carrega a responsabilidade pela formação escolar básica da sociedade, 

além disso, constitui a responsabilidade pelo início da vida estudantil dos futuros 

alunos das Universidades. 

 

5.4 Contextualização histórica do desenvolvimento d a avaliação institucional 
na UNIR.  

 
 As origens da UNIR remetem a uma iniciativa da Universidade Federal do 

Pará (UFPA),  que no ano de 1976 instalou em Porto Velho um núcleo com os 

cursos de Ciências, Estudos Sociais, Letras, Pedagogia (Administração e 

Supervisão Escolar) e Geografia, estas atividades foram encerradas em 1985. 

Igualmente, a Escola Superior de Educação Física do Pará subsidiava o curso de 

Educação Física em Porto Velho, com o oferecimento de licenciatura curta 

(ALBUQUERQUE, MAIA, 2007). A partir de 1975 com a criação da “Fundação 

Centro de Ensino Superior de Rondônia” (FUNDACENTRO) foram implantados os 

cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas em 1980.  

Devido à transformação de Território Federal para Estado de Rondônia, 

tornou-se necessária a criação de uma universidade (ALBUQUERQUE, MAIA, 2007, 

p. 29-53). Assim, a UNIR foi criada por meio da Lei 7.011 de 08 de Julho de 1982. 

No início suas atividades eram vinculadas à Prefeitura de Porto Velho, concentrando 

os cursos da FUNDACENTRO e os do Núcleo da Universidade Federal do Pará.  

Os primeiros cursos da UNIR foram Educação Física, Letras, Pedagogia, 

História, Geografia, e Ciências (Habilitação em Matemática). Mediante esses cursos 

tinha-se por finalidade atender a enorme demanda de professores para a rede de 

Ensino Fundamental e Médio. Além desses cursos, também eram desenvolvidos os 
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cursos de Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis e Economia. Em 

1985, foi criado o curso de Bacharelado em Direito.  

Por meio de uma política de interiorização e de regionalização das atividades 

acadêmicas da UNIR para o quadriênio 1986-1989, através do “Primeiro Projeto 

Norte de Interiorização”, em 24 de maio de 1989, o Conselho Federal de Educação 

concedeu a autorização de funcionamento de cursos fora da sede, com a criação 

dos campi de Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, e mais 

recentemente, em 2009, o campus de Ariquemes.  

A demanda e a precariedade do Estado de Rondônia na área da Saúde, o 

campus de Porto Velho criou os cursos de Enfermagem em 1988 e de Psicologia em 

1992. 

Em 1992, foi inaugurado um novo “Programa de Ensino” para atender ao 

Estado de Rondônia denominado de "Cursos Parcelados" nas licenciaturas de 

Pedagogia, Letras e Matemática, que oferecia cursos temporários, com o objetivo de 

formar professores da rede pública do Ensino Fundamental que estavam em serviço. 

Estes cursos foram viabilizados por meio de convênios com a Secretaria de Estado 

da Educação de Rondônia (SEDUC) e com as Prefeituras dos Municípios 

beneficiados. A formação teve continuidade com a criação do “Programa de 

Habilitação e Capacitação de Professores Leigos” (PROHACAP) em 2000 que 

formou aproximadamente 8.095 professores no Estado de Rondônia nas áreas de 

Letras, Português, Pedagogia, Matemática, História, Geografia, Educação Física 

(UNIR, 2008). 

Em 1996, foram implantados no campus de Porto Velho, os cursos de 

Ciências Biológicas, Letras-Espanhol e, um ano depois o curso de Informática para 

atender à realidade político-econômica, geográfica e aos anseios das comunidades 

local e regional. Em 2002, criaram-se os cursos de Medicina e de Química no 

campus de Porto Velho, e, em 2005, Comunicação no campus de Vilhena, 

Engenharia Agronômica no campus de Rolim de Moura, e Ciências Sociais no 

campus de Porto Velho (UNIR, PDI, 2008). 

Em 2007, a UNIR aderiu ao “Projeto de Reunificação das Universidades 

Federais (REUNI)” e ampliou os seus cursos tanto na sua sede administrativa em 

Porto Velho, quanto nos outros campi de Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura, 

Cacoal, Guajará-Mirim e, recentemente Ariquemes.  
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A UNIR tem procurado implementar uma política de capacitação do Quadro 

docente com o incentivo de afastamentos de docentes para a realização de cursos 

de Mestrados e Doutorados Interinstitucionais. Em relação à Graduação, os cursos 

têm procurado fazer ajustes nos Projetos Pedagógicos e no desenvolvimento do 

currículo para a formação dos acadêmicos.  

 Especificamente em relação à avaliação institucional a UNIR desenvolveu 

várias iniciativas durante sua trajetória, iniciativas estas respaldadas pelo empenho 

institucional. Todavia, em algumas dessas avaliações, os resultados parciais não 

foram sistematizados e apresentados (UNIR, 2006). 

O primeiro ciclo avaliativo no âmbito do SINAES corresponde ao período de 

2004-2006 o relatório em questão menciona a produção de um conjunto de diretrizes 

para melhoria institucional aprovado pela Resolução 08, de 17 de setembro de 2007 

e denominado Agenda UNIR+25, que em um contexto de crise institucional entre 

2007 e 2011 se configurou como um documento para acervo e arquivo, assim “se 

reduziu drasticamente o seu potencial de ser efetivamente um tema ou ferramenta 

de suporte a decisão de informada com uma visão de futuro” (UNIR, 2013, p.11).  

A análise dessa informação indica que esse ciclo avaliativo não contemplou 

plenamente os benefícios da avaliação institucional, pois conforme Balzan e 

Sobrinho (2005) “Os benefícios da avaliação institucional não estão apenas em seus 

resultados finais, consolidados em relatórios, mas também nos dispositivos da ação, 

no desenvolvimento do processo, em virtude de ser uma construção coletiva” (p.66).  

Assim, apesar de coletar e sistematizar informações, esses resultados 

transformaram-se apenas em arquivos sem utilização no desenvolvimento das 

atividades institucionais. Sobre essa efetividade das ações de melhorias a partir das 

avaliações segundo  

O segundo ciclo de avaliação interna realizada na UNIR compreende o 

período entre 2010-2012, segundo o documento “Avaliação Institucional Interna da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia” (UNIR, 2013), esse processo 

avaliativo correspondeu à necessidade de recredenciamento da instituição junto ao 

MEC, sendo o prazo institucional para postagem no sistema e-mec o principal 

critério adotado pela Comissão Própria de Avaliação (CPAv). Consta ainda que em 

função do prazo curto, a comissão dispensou o desenho de um projeto de Avaliação 

Institucional. 
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 Construída a partir do critério de corresponder ao credenciamento junto ao 

MEC, a avaliação interna não pode constituir uma ferramenta para melhoria das IES. 

Para promover o aperfeiçoamento das práticas institucionais é necessária a 

“utilização de estratégias mais abrangentes e complexas que a mera constatação do 

cumprimento de normas legais” (MENEGUEL; ROBL; e SILVA, 2006, p. 91). 

Contudo, de acordo com o relatório de Avaliação Interna, a CPAv não perdeu 

de vista o potencial da Avaliação Institucional se constituir uma atividade 

permanente, contínua e consistente, com efetivos resultados na perspectiva de 

aprendizagem institucional, apesar das dificuldades encontradas para a realização 

de uma avaliação interna com efetivas transformações qualitativas na UNIR (CPAv, 

2013). 

À luz da teoria da Avaliação Institucional observa-se que estes processos 

avaliativos exigem uma continuidade nas suas ações para se gerarem mudanças 

qualitativas nas IES. Sobre essa característica de continuidade da avaliação 

institucional Dias Sobrinho (2000) argumenta que, 

 

a avaliação institucional também não há de se extinguir com a 
elaboração de relatórios e diagnósticos, com o julgamento de 
resultados e ações já cumpridas. É um processo e como tal deve 
inscrever-se na vida total da instituição, isto é, realizar-se como 
cultura. Tem os seus movimentos distintos, os seus tempos presente 
e o passado, mas não pode deixar de ser pró-ativa ou prospectiva, 
pois que deve ajudar o processo educativo global a produzir as 
condições necessárias para os desenvolvimentos futuros. (p. 63). 
 
 

Essa continuidade está pouca evidente na prática de avaliação interna da 

UNIR, pois além dos resultados do I primeiro ciclo avaliativo no âmbito do SINAES 

se configuraram apenas como arquivo (foi mencionado acima), ainda não foram 

encontradas evidências de continuidade do I ciclo na realização do II ciclo, 

aparentemente os dois ciclos foram eventos isolados. Com base nessa 

característica da avaliação, pode-se inferir a necessidade da adoção de atividades 

avaliativas no âmbito do SINAES fora dos períodos de ciclos avaliativos para a 

consolidação de uma cultura de avaliação institucional formativa na UNIR. 

Sobre a coleta de dados durante esse II ciclo avaliativo na UNIR, de acordo 

com o Relatório, nas tarefas de avaliação da CPAv buscou-se identificar dois eixos 
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para compor a base de dados que foi denominada pela comissão de eixos estáticos 

e eixos dinâmicos.  

Os eixos estáticos correspondem aos dados que já estavam consolidados na 

instituição e foram obtidos através de coletas em documentos institucionais e 

aplicação de questionários as unidades gestoras.  

O eixo dinâmico refere-se a percepção da comunidade em relação as temas 

pertinentes ao desempenho da UNIR, através de questionários na plataforma 

surveyMonkey aplicados para professores e técnicos (UNIR, CPAv, 2013). 

 Sobre a abordagem da comunidade externa e egressos (organizações 

parceiras da UNIR), a CPAv relatou não ter conseguido alcança-los devido a 

questões de logística e recursos humanos para alcança-los (CPAv, 2013).  

 Ao final do segundo ciclo avaliativo a CPAv apresentou um conjunto de 

proposições de melhoria por Dimensão do SINAES elaborados a partir dos 

resultados obtidos no ciclo de avaliação e da experiência operacional da Comissão 

durante a execução da mesma (CPAv, 2013). Essas proposições pautam-se em dois 

objetivos fundamentais:  

 
1- Produzir um sistema articulado e integrado de informações 
e de dados que gere um padrão para compilar, migrar e 
disponibilizar o a informação aos interessados, Esta questão 
deve ser norteada pelos objetivos institucionais  com difusão 
intensiva da missão, visão e valores da UNIR. Também deve 
orientar todo o processo de comunicação interna e externa 
(UNIR, CPAv, 2013, p. 85). 
 
 

O primeiro objetivo se justifica pela dificuldade obtenção de informações e 

comunicação entre as unidades da UNIR, pois a CPAv relatou grande dificuldade de 

obtenção da informação entre as Unidades da UNIR e desconexão entre algumas 

bases de dados, considerou prioritária a resolução deste problema, para facilitar a 

coleta e processo de gestão ao viabilizar tomadas de decisões (UNIR, CPAv, 2013). 

 

2- Criar sinergia entre os processos de elaboração do PDI, 
PPI e Reforma Universitária (Estatuinte). Esta sinergia deve 
ser produzida assegurando uma participação qualificada, com 
base nos estudo da Instituição, comparação de experiências, 
diálogos informados (UNIR, CPAv, 2013, p. 85). 
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 A CPAv descreveu no relatório que ficou evidente a desinformação acerca 

das bases organizacionais, dos mecanismos operacionais de gestão, das funções 

institucionais, entre outros. A comissão acredita na participação da comunidade na 

elaboração do PDI, PPI e Reforma Universitária como oportunidade de 

aprendizagem institucional e possibilidade de propostas mais realistas (CPAv, 2013). 

Buscou-se conhecer as expectativas da Comissão Própria de Avaliação da 

UNIR em relação a políticas de acompanhamento de egresso, para tanto foi enviado 

um questionário através de correio eletrônico para o email da CPAv. 

A CPAv respondeu enviando a Ata da Reunião Extraordinária que ocorreu no 

dia quinze de setembro de 2014 com a pauta instrumentos de avaliação docente, 

instrumentos de avaliação e egressos discentes e instrumentos de avaliação 

institucional 2014 relato institucional. 

De acordo com esse documento em relação aos instrumentos para docentes, 

discentes e egressos consta como intenção da CPAv: 

 
- Subsidiar “à gestão, de modo que a administração tenha um dado 
de eficiência institucional em relação aos seus recursos humanos, 
que não comprometa a rotina institucional em suas funções nem fira 
os princípios da administração pública”.  
- Não possui função de controle de pessoal e sua base de aplicação 
é a articulação com as políticas institucionais em torno dos itens 
avaliados: fomento, previsão e reconhecimento. Valorar os itens de 
visibilidade em torno do processo de avaliação e instrumentos de 
gestão e planejamento da UNIR (UNIR, CPAv, 2014). 
 
 

 Consta ainda no documento o interesse da CPAv em obter “dados das 

entidades públicas e privadas que informem a empregabilidade (alunos formados 

pela UNIR contratados em caráter permanente’”. 

No questionário enviado a CPAv, foi perguntado sobre quais as expectativas 

da CPAv, em relação a essa dimensão da avaliação institucional: “Quais 

informações os membros da CPAv esperam obter a partir de coleta de dados com 

os egressos?”, a partir da análise da ata, pode-se observar que a CPAv espera obter 

dados a respeito da atuação profissional dos egressos, abordando os aspectos: Se 

trabalha ou não, se o trabalho é remunerado ou não, se está empregado, se 

conquistou um emprego antes, durante ou depois do curso, se se sua atuação 

profissional tem vinculação com sua formação, tempo que está trabalhando, se 

trabalha no setor (público ou privado), a faixa salarial.  
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A respeito dos temas de estudo acerca dos egressos que interessam a CPAv, 

consta na Ata a expectativa de conhecer a perspectiva dos egressos a respeito do 

impacto da UNIR na formação e pratica profissional. De acordo com a fala da 

coordenadora, o interesse principal é inserção profissional do egresso e ascensão 

social, quanto aos temas de estudo esperam obter dados referentes ao impacto da 

formação na UNIR e o desempenho social, político e profissional do egresso. 

De acordo com a Ata a comissão pretende conhecer também a qualificação 

atual dos egressos, para verificar se há formação continuada, e a condição social 

deles. Além disso, no documento está registrada a intenção de utilização das redes 

sociais para estabelecer e manter contato com os egressos como se pode observar: 

 
- Em relação as expectativas da CPAv, como se nota, a principal é: 
inserção no mercado de trabalho e ascensão social. 
- Em relação aos temas de estudo, o que parece importante, no 
momento, seriam aqueles relacionados aos impactos da formação 
obtida na UNIR e o desempenho social, político e profissional do 
egresso (P1). 
 
 

A professora coordenadora da Comissão acrescenta que “não há grandes 

avanços em relação a dados porque a CPAv está criando os instrumentos mais 

definitivos de coleta” (P1).  

A este respeito, acredita-se que uma alternativa para a Comissão avançar em 

relação a esse aspecto seja a descentralização das ações para acompanhamento 

de egressos, pois a participação dos departamentos e docentes viabilizará o 

sucesso dessa avaliação quando se trata da análise do impacto da formação para o 

desempenho profissional, pois esses resultados precisam ter significado real para a 

reflexão do trabalho docente.  

Ao participar do acompanhamento de egresso os docentes poderão elencar 

as questões que possivelmente surgem no exercício da formação dos professores e 

ainda utilizar os dados obtidos para reflexão de sua prática.  

Nesse sentido a avaliação cumprirá seu papel de instrumento para melhoria 

das atividades desenvolvidas nas IES e construção coletiva, pois conforme afirmam 

Balzan e Sobrinho (2008) “os benefícios da avaliação institucional não estão apenas 

em seus resultados finais, consolidados em relatórios, mas também nos dispositivos 

da ação, no desenvolvimento do processo, em virtude de ser uma construção 

coletiva” (p.66). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar as contribuições do 

acompanhamento de egressos do curso de Pedagogia como indicador para 

Avaliação Institucional na UNIR. 

Constatou-se uma unanimidade quanto à disponibilidade dos egressos que 

responderam à pesquisa em participar de atividades voltadas aos egressos no 

âmbito da avaliação institucional.  

A disponibilidade da comunidade acadêmica de modo geral é fundamental, 

pois o desenvolvimento de programas avaliativos com cunho formativo depende 

diretamente dos sujeitos envolvidos e de suas respectivas habilidades atitudinais, 

como a disponibilidade para o trabalho coletivo, depende também das concepções 

de avaliação que orientam a formação e a prática pedagógica dos envolvidos.  

Em relação às percepções dos egressos a respeito da formação recebida no 

curso de Pedagogia frente às demandas do mundo do trabalho no âmbito da 

avaliação institucional, pode-se perceber que entre os entrevistados predomina o 

número de egressos que atuam profissionalmente em sua área de formação, isto é, 

nas áreas pedagógicas. Em sua maioria os egressos consideram que o perfil de 

egresso desenvolvido no seu curso corresponde à expectativa dos empregadores 

parcialmente. 

  Os egressos conceituaram o curso de modo bom quanto à formação 

recebida e ao preparo para o mercado de trabalho, sendo a articulação entre 

formação teórica e formação técnica um aspecto que deve ser aperfeiçoado no 

desenvolvimento do curso. 

 Entre os egressos que atuam na sua área de formação mais de cinquenta 

por cento considera que as reais condições de trabalho na área da Pedagogia foram 

parcialmente enfatizadas durante o curso 

Entre as sugestões de ações para aperfeiçoamento do curso de Pedagogia 

no âmbito da avaliação institucional, alguns aspectos destacam-se. Observou-se a 

necessidade de melhor conciliação entre conhecimentos teóricos e práticos.  

Houve uma predominância de referência aos estágios supervisionados como 

sugestão para aperfeiçoamento do curso de Pedagogia. Entende-se que a formação 

de um núcleo para organização dos estágios, constitui também uma ferramenta de 

alto potencial para o aperfeiçoamento do curso no contexto da avaliação 
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institucional, pois o estágio ao promover a inserção dos discentes nos espaços 

escolares possibilita um caminho para se conhecer a demanda dos saberes 

docentes no dia a dia escolar. Entende-se que conhecer as necessidades do mundo 

do trabalho, não se limita apenas a atender as exigências dos empregadores, esse 

reconhecimento possibilita a identificação das reais carências vivenciadas no 

processo de formação de alunos letrados e cidadãos conscientes. O estágio 

supervisionado, por sua vez, já foi inserido na matriz curricular do curso de 

Pedagogia do UNIR, atendendo a uma prescrição prevista pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de pedagogos (a primeira turma a realizar 

essa atividade o fez no decorrer dessa pesquisa, portanto ainda não eram egressos 

durante a coleta dos dados ora apresentados). Alerta-se para importância da 

participação dos docentes no desenvolvimento dos estágios, assim como para a 

conscientização dos alunos a respeito da relevância do estágio para sua formação, 

pois alguns discentes ao realizarem seus estágios demonstram atitudes 

desrespeitosas e arrogantes em relação ao professor que o recebe e sua didática de 

ensino. Em suma, é preciso conscientizar os discentes da importância de ser a 

apropriação dos saberes teóricos, vinculada à aquisição dos saberes da prática.  

Em uma das sugestões aludiu-se à positiva contribuição do Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa a formação continuada dos professores. Na 

perspectiva da egressa, introduzir os conteúdos desenvolvidos durante este 

programa reforçaria a formação no curso de Pedagogia.  

Também foi identificada a sugestão do desenvolvimento de ações e estudos 

voltados a questões que geram conflitos no espaço escolar, sendo estas questões: a 

violência, a indisciplina, o contexto familiar e as dificuldades de aprendizagem, 

Especialmente em relação à violência e indisciplina, entende-se que é urgente e 

emergente a necessidade de um engajamento coletivo para superação dessas 

dificuldades constantes no cotidiano escolar, tendo em vista que na maioria dos 

casos a escola é a única alternativa para alguns alunos descontruírem 

comportamentos agressivos e construírem valores morais básicos para a vida em 

sociedade. Importante ressaltar a reprodução desses aspectos através do aumento 

da marginalidade e da insegurança coletiva. A formação moral trata-se de um 

aspecto da formação que preferencialmente deveria o aluno trazer internalizado de 

casa. Contudo, em muitos casos, isto se torna demasiadamente difícil, haja vista a 

desestruturação familiar que afeta a sociedade atual, a qual se repete 
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continuamente, à medida que alunos violentos e indisciplinados tornam-se cidadãos 

problemáticos e os filhos destes cidadãos ao vivenciarem situações similares 

poderão desenvolver o mesmo estilo de vida de seus pais  e assim sucessivamente, 

criando-se desse modo um ciclo vicioso, cujo resultado afeta diretamente os índices 

de criminalidade, por exemplo.  

O aperfeiçoamento dos cursos de Pedagogia a partir de espaços de diálogo e 

reflexão entre os agentes universo acadêmico e agentes dos espaços escolares 

implicam em questões de grande amplitude social, entendido pelas extensas 

reformas ou inovações educacionais representadas pelas tentativas de inovação 

educacional no contexto da educação brasileira.  

A partir da percepção dos egressos e das sugestões coletados, identificou-se 

alguns indicadores que demonstram uma efetiva possibilidade do feedback dos 

egressos em relação ao curso constituir um dos itens de colaboração para gestão do 

ensino no curso, se utilizado para o reconhecimento das potencialidades e 

fragilidades da formação no âmbito do curso. 

A respeito da avaliação institucional na UNIR, constatou-se que foram 

desenvolvidas algumas iniciativa de avaliação institucional, contudo os resultados 

desses processos não eram sistematizado e apresentados. Com a realização do 

primeiro ciclo de autoavaliação do SINAES na UNIR produziu-se um conjunto de 

diretrizes para melhoria institucional denominado Agenda UNIR+25, mas esse 

documento não foi utilizado para orientar as decisões no âmbito da gestão dessa 

Universidade. O segundo ciclo de avaliação interna do SINAES realizado na UNIR, 

teve como critério principal o curto prazo para recredenciamento junto ao MEC, 

levando a CPAv a dispensar o desenho de avaliação institucional para sua 

realização. Esses dados demonstram que na UNIR a realização da autoavaliação, 

até agora, tem se caracterizado principalmente pelo aspecto regulatório desse 

sistema de avaliação.  

Apesar dos desafios encontrados, a CPAv expressa no documento referente 

ao segundo ciclo de avaliação que ainda tem a expectativa de avaliação institucional 

vir a tornar-se uma prática contínua, constante e efetiva na UNIR. 

Acerca dos egressos consta que as ações voltadas para alcançá-los não 

obtiveram sucesso nesse segundo ciclo de autoavaliação. Sobre as expectativas da 

CPAv em relação aos  egressos, as mesmas consistem, essencialmente na 

obtenção de dados referentes a ascensão social no que diz respeito a inserção 
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profissional e qual o impacto da formação na UNIR  e desempenho social, político e 

profissional do egresso. 

A partir dos dados coletados pode-se considerar que o acompanhamento de 

egressos contribuiria para o desenvolvimento da avaliação institucional na UNIR,  a 

media que promovesse reflexões acerca da educação E ajudasse na identificação  

dos resultados produzidos pelo curso na formação dos alunos buscando alternativas 

de melhoria para fragilidades e de aperfeiçoamento das potencialidades. 

Acrescenta-se a estas considerações a sugestão da utilização da internet e 

de redes sociais como meios de comunicação viabilizadores das ações de 

acompanhamento de egressos, pois não exigem grandes recursos de logística. A 

utilização de uma plataforma online de pesquisa colabora ainda mais com esse 

processo, pois os dados são coletados e tabulados pelo programa, desse modo não 

aumentam demasiadamente a demanda de trabalho dos professores da 

Universidade que já é tão exaustiva. 

 Finalmente, considera-se que o acompanhamento de egressos poderá sim 

constituir um elemento auxiliador na elevação da qualidade dos cursos e na 

construção de uma Avaliação Institucional constante e efetivamente formativa. 

Todavia não só o acompanhamento de egressos, mas todas as dimensões da 

Avaliação Institucional só poderão transformar efetivamente uma IES se for uma 

construção coletiva que envolve todos agentes da comunidade acadêmica.  
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