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A cultura de avaliação no ensino superior, embora recente, encontra-se 

arraigada nas principais instituições universitárias e entre a própria comunidade de 

estudantes, professores e gestores. Estar presente, entretanto, não significa que as 

polêmicas ou embates sobre os procedimentos e formatos tenham adquirido um caráter 

consensual.  

O histórico das avaliações institucionais para o ensino de graduação coincide 

com a notável expansão do ensino superior, a partir de meados da década de 1990, e a 

pressão governamental para acompanhar e ou obter indicadores sobre tal expansão, 

sobretudo por ela ter se concentrado nas instituições privadas.1 O caráter impositivo e 

polêmico da implantação de exames para alunos concluintes e os instrumentos 

utilizados pelo governo federal, na gestão do ministro Paulo Renato Souza, contribuiu 

para ampliar as tracionais resistências a programas desta envergadura. Ao mesmo 

tempo, criou-se um programa amplo que, com ajustes, foi sendo assimilado e 

remodelado nos anos e gestores seguintes. Daqueles embates, resultou com clareza para 

a comunidade acadêmica e também para setores da sociedade civil, a percepção de que 

a avaliação não é um processo meramente técnico e que a coleta de dados pode atender 

a diferentes objetivos. Por isso, a nova questão passa a ser: o que entendemos por 

avaliar e por que fazê-lo? 

                                                           
1 Para consultar dados e informações oficais sobre a expansão do ensino superior brasileiro, a página do  
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira contém as principais informações 
do Censo da Educação Superior: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/censo-da-
educacao-superior. Acesso em 27/09/2014. 

http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/censo-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/censo-da-educacao-superior


Os modos mais simples para a questão são, infelizmente, os mais superficiais. 

Obter dados para dar uma resposta à sociedade ou aos usuários do sistema universitário 

é insuficiente. Porém, se observado como um processo contínuo e que estimule a 

discussão e o estabelecimento de referenciais de qualidade, poderá significar uma 

grande transformação. 

Toda avaliação tem uma conotação política, pois busca expressar um interesse 

público e coletivo e deve ser amparada no desejo de realizar diagnósticos e encontrar 

indicadores entre os objetivos proclamados pelas instituições e programas e as ações 

efetivamente realizadas. Neste aspecto, é necessário conhecer e dizer expressamente 

quais os objetivos de uma ação, como o caso do ensino superior, estabelecendo-se as 

expectativas existentes e os instrumentos possíveis para sua efetivação. Em geral, as 

avaliações incomodam pois nos retiram de uma zona de conforto e tornam visíveis 

aspectos que, por um critério ou outro, permanecem adormecidos e não são debatidos de 

forma sistemática e constante. 

As avaliações também podem ser instrumentos perversos quando procura 

estabelecer comparações entre indivíduos (avaliações por notas e provas) e grupos de 

referência (professores, alunos, corpo técnico). Neste aspecto, há um aspecto de 

premiação e punição que reforça estereótipos e apenas reitera o sentimento de 

fragilidade e inoperância dos sistemas educacionais. Entretanto, se abandonarmos tais 

concepções e pudermos visualizar que as transformações precisam ser acompanhadas do 

conhecimento sobre as experiências realizadas, estaremos diante de um novo patamar e 

na construção de uma avaliação formativa, ou seja, aquela que “promova 

autoconhecimento institucional e ofereça subsídios para introdução de mudanças com 



vistas à melhoria de uma instituição e do sistema.”2 

A extensa bibliografia sobre significados de avaliação oferece múltiplos 

caminhos, porém, não sendo o objetivo deste texto aprofundar seus aspectos teóricos, 

mas relatar a experiência da Universidade Estadual de Campinas, encerro esta primeira 

parte expressando concordância com o pesquisador José Dias Sobrinho3: a avaliação 

institucional é um empreendimento sistemático que busca a compreensão global da 

universidade.  Trata-se de um esforço laborioso que necessita de uma vontade política 

para ser executado, que deve ultrapassar qualquer tentativa de observação de 

compreensões parciais e buscar uma análise que contemple as diferentes dimensões de 

uma instituição, seus agentes, funções e articulações entre si.  

 

A experiência recente da Unicamp 

 

A responsabilidade de desenvolver e aprimorar o Programa de Avaliação da Graduação 

(PAG) cujo eixo é o de diagnosticar as condições de ensino dos cursos de graduação 

identificando pontos fortes e fragilidades que orientem as ações de apoio pedagógico do 

Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem (EA)2 que atua como órgão de apoio ao 

ensino de graduação.  4 

                                                           
2 BELLONI, Isaura e BELLONI, José Angelo. “Questões e propostas para uma avaliação institucional 
formativa”. In: FREITAS, Luiz Carlos (org.) Avaliação de escolas e universidades. Campinas; COMEDI, 
2003. p. 25. 
 
3 DIAS SOBRINHO, J.C. Avaliação Institucional: teoria e experiência. S. Paulo, Cortez, 1995.  

4 O Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem (EA)2 é um órgão subordinado à Pró-Reitoria de 

Graduação e insere-se na política de valorização da graduação que a Unicamp tem perseguido nos 
últimos anos. Antes de ser criado, havia uma demanda das coordenadorias de graduação durante as 
reuniões da CCG em relação ao apoio às atividades docentes, à formação e preparação contínua para as 
novas demandas do ensino de graduação, considerando-se os perfis de alunos ingressantes e do 
próprio corpo docente da Unicamp. Dentre os objetivos do (EA)² destacam-se: apoiar e estimular 
práticas e reflexões que contribuam para o desenvolvimento do ensino de graduação nas diversas 
unidades da Unicamp; apoiar projetos político-pedagógicos que proporcionem uma formação 
profissional sintonizada com as demandas contemporâneas; desenvolver e refletir de forma sistemática 



O modelo do Programa de Avaliação da Graduação (PAG),  em desenvolvimento desde 

2011, nasceu de um projeto construído coletivamente  por um GT interdisciplinar e  

testado experimentalmente em alguns cursos (Faculdade de Tecnologia, Faculdade de 

Ciências Aplicadas e Faculdade de Educação Física) que, de modo voluntário, 

participaram do projeto piloto que antecedeu a iniciativa formal de avaliação do ensino 

de graduação na UNICAMP.  

 A partir desta iniciativa decidiu–se pela universalização da proposta de avaliação 

da graduação preservando-se a adesão voluntária dos cursos e respeitando-se os 

princípios da avaliação formativa.  Igualmente buscou-se valorizar a experiência 

avaliativa já existente em alguns cursos de graduação da universidade, em respeito à 

autonomia e ao princípio da historicidade das experiências institucionais.  

 O pressuposto era que os dados institucionais gerados pelo PAG deveriam 

somar-se aos dados localmente produzidos e também aos dados das avaliações externas 

dos processos dos quais a UNICAMP estivesse envolvida, como o Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES/ENADE), organizado pelo Ministério da 

Educação.  

 A meta do Núcleo de Avaliação era a consolidação de uma série histórica de 

dados que, discutidos no nível dos cursos, os auxiliasse a eleger caminhos rumo à 

excelência do ensino partindo da realidade existente e desafiando-se ao seu melhor 

possível com devido apoio institucional. 

Reconhecendo a necessidade de construir uma cultura avaliativa centrada no 

processo e não apenas orientada pelos resultados,  a opção politica do (EA)2   no que 

tange a instituição do “Programa de Avaliação da Graduação ( PAG)” foi a 

                                                                                                                                                                          
sobre os processos de avaliação da graduação; e criar, apoiar e estimular projetos de inovação no 
ensino. O (EA)2 foi criado pela Resolução GR 13/2010, no dia 11/03/2010, sendo Pró-Reitor de 
Graduação o Prof. Dr. Marcelo Knobel.  

 



sensibilização da comunidade universitária para a participação no processo. Isso gerou o 

principio da adesão voluntária  e a aposta no engajamento gradativo da comunidade 

universitária por meio de devolutivas dos dados para os diferentes atores institucionais. 

Entendeu-se que o debate ao longo do tempo sobre os dados obtidos deflagraria 

processo mais amplo e permanente de inserir o ensino de graduação  como pauta 

prioritária de trabalho visando examinar potências e vulnerabilidades e formas 

inteligentes de superação dos entraves ao alcance dos objetivos de uma graduação  com 

nível de excelência. 

O encaminhamento metodológico do formato avaliativo contribuiu para que se 

visse a avaliação como instrumento de gestão pedagógica e como  uma categoria de 

ação que envolvia múltiplos atores e instâncias. Esta postura se referenciou no uso da 

avaliação como ordenadora dos diálogos topo/base em suas dimensões internas e 

externas e pretendeu o fortalecimento dos atores para lutar por um ensino de graduação 

detentor de qualidade social.  

Embora já existisse um instrumento de avaliação elaborado,  as ações de 

sensibilização à comunidade para participarem do PAG demandavam tempo para afetar 

a cultura de avaliação existente e que, via de regra, tende a ser vista como algo que se 

esgota na tomada de dados com pouca consequência a partir dos resultados obtidos. 

Tendo esta etapa de sensibilização sido encurtada, iniciamos o PAG com algumas 

limitações já previstas . 

O (EA)2, em 2011,  por meio do nosso Núcleo,  realizou  duas versões do PAG 

ao final de cada semestre. A adesão girou em torno de 15 %  a 18 % da comunidade de 

alunos e professores com desigual distribuição entre os cursos. O instrumento de coleta 

era acessado numa plataforma vitual pelos participantes que poderiam escolher 

participar ou declinar do convite à participação. As respostas em termos numéricos 



contraindicam afirmações mais pretensiosas,  mas não há como negar que a comunidade 

que aderiu ao processo avaliativo prestou importante colaboração para o diagnóstico 

inicial das condições do ensino de graduação e abriu a possibilidade de um diálogo que 

verticalizava as reflexões visando produzir novos sentidos.  

Observamos que houve alguma melhora na adesão dos atores no ano de 2012 

com destaque ao envolvimento dos docentes. Tal resposta pode estar associada aos 

diálogos formais e informais que o (EA)2  desenvolveu junto às coordenações de curso 

tanto por sua iniciativa quanto por demanda das unidades acadêmicas.  

 

O (EA)2  , consoante à sua proposta de trabalho disponibilizava os dados  do 

PAG e subsequente ao primeiro ciclo de tomada de dados, abriu rodada de discussão 

convidando os coordenadores dos cursos de graduação reunidos por áreas do 

conhecimento para interlocução. Ao oferecer-se como mediador deste diálogo buscou 

reafirmar  sua opção ético-epistemológica de pensar a avaliação  como instrumento a 

serviço das aprendizagens , instrumento de gestão pedagógica e uma categoria de ação 

que envolve múltiplos atores e instâncias. A reunião propiciava discussão dos aspectos 

considerados relevantes pela equipe do (EA)2, à luz de sua proposta de trabalho 

devidamente complementados pela leitura dos representantes dos cursos.   

  Esta aproximação com os representantes dos cursos foi considerada relevante 
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posto que clareou as distâncias a percorrer para que se alcance um ensino de graduação 

de excelência. Permitiu, em curto espaço de tempo, ratificar as suspeitas da 

complexidade da situação a ser trabalhada antes de nova tomada de dados do PAG e 

sobretudo no sentido de ancorar o planejamento da agenda de trabalhos do (EA)2   para 

os semestres vindouros. 

Algumas falas dos coordenadores merecem destaque e são apresentadas em  três 

categorias que consideramos mutuamente dependentes para que a qualidade do ensino 

ganhe concretude e se afaste de mera retórica discursiva. 

 

1. Corpo Social ( envolve os atores do processo de ensino aprendizagem em suas 

múltiplas funções e interfaces) 

 Quadro docente incompleto e demora na reposição de vagas decorrente de 

aposentadorias  interferindo na organização didático-pedagógica  e na carga didática 

semestral dos professores com intensificação do trabalho  

 Forte presença de bolsistas assumindo aulas com risco de enviesamento acerca 

de quem é o docente de graduação da UNICAMP 

 Classes numerosas dificultando práticas pedagógicas mais instigantes 

 Perfil dos estudantes alterado e defasado em função de crise de qualidade do 

ensino médio. Fragilidade da formação anterior interferindo no avanço do Projeto 

Pedagógico do curso.  

 Professores  pressionados a produzir e a publicar para atender às políticas de 

avaliação externa, o que contribui para a desvalorização dos esforços no ensino de 

graduação 



 Dificuldades dos coordenadores assumirem suas responsabilidades no que tange 

ao debate  pedagógico. Tendem a dar conta da burocracia cuja demanda é bastante 

exigente 

 Funcionários terceirizados desconhecem o uso pedagógico dos espaços.  

2. Proposta Político Pedagógica (PPP) 

 Intensificação dos debates sobre reestruturação curricular para atender a várias 

demandas nem sempre pautadas pela busca do melhor projeto pedagógico . Surgem 

razões ligadas ao enxugamento da carga horária das disciplinas, junção de turmas, 

disciplinas comuns a diversos cursos na fase inicial entre outros 

 Interesse em processos de formação pedagógica  

 Interesse por abordagens ligadas aos alunos ingressantes 

 Necessidade de discutir a característica da formação dos tecnólogos e as relações 

de subalternidade com que são vistos em relação ao bacharelado 

 Preocupação com certo descaso institucional frente aos estágios curriculares e 

com os cursos de Licenciatura  

 

3. Infra-estrutura 

 Espaços educativos inadequados às necessidades da PPP de determinadas  áreas 

apontando  assimetrias entre cursos/ institutos da UNICAMP 

 Problemas em relação às disciplinas eletivas, vida universitária dos estudantes 

dos campi fora da sede 

 Precariedade da sala de professores, inexistência de espaços para encontros 

coletivos. “o que fazer com o não-lugar do docente? Isso tem afetado a produção” 

 Defasagem do quadro funcional ( apoio teatro, música entre outros) 

 Problemas com acústica nas salas grandes  



 

 Os coordenadores, de modo geral, apontam vários limites e tentam auxiliar o 

fortalecimento do PAG.  Indicam a fragilidade da fase de sensibilização  do PAG 1 com 

repercussão na adesão e questionam a representatividade dos dados frente à média de 

participação. Há demandas para que o processo deixe de ser voluntário o que interferiria 

na adesão e assim eventualmente poderia o PAG via a substituir os processos locais de 

avaliação desenvolvidos em alguns cursos. Sugerem mudanças no formato e também 

em aspectos ligados ao acesso dos dados ( ambiente virtual é considerado inadequado, 

plataforma obsoleta e pouco amigável). Indicam a necessidade de uso dos dados do 

PAG no relatório atividades docentes e lembram certo descrédito nos processos de 

avaliação que tendem a  não ultrapassar o momento da coleta de dados.  

 Subsequente à estas conversas, o Núcleo de Avaliação sistematizou as sugestões 

e em conjunto com demais coordenações , o (EA)2   atualizava sua proposta de trabalho 

para o ano. Tanto quanto possível cremos que estas “conversas” e as intervenções delas 

decorrentes foram ajudando a legitimar o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem 

ainda que timidamente afetassem o PAG em termos de melhora da adesão . Tentamos 

também dialogar com lideranças estudantis buscando ampliar o entendimento da 

relevância de sua participação no PAG, porém os resultados foram numericamente 

pequenos ainda que a qualidade do debate possa ser elogiada. 

 Os estudantes que se envolveram com o PAG encontraram também na questão  

aberta do instrumento,  espaço para os destaques positivos ou negativos que queriam 

fazer em relação ao curso, às práticas docentes e ao próprio modelo avaliativo.  

 Ao destacarem alguns pontos fortes relacionados a diferentes categorias ajudam 

a concretizar a concepção de qualidade do ensino de graduação que valorizam e que 

viram presente ainda que de modo pontual em alguns cursos ou práxis docentes.  



 O espaço aberto do instrumento permitiu aos estudantes manifestarem  sua 

insatisfação sobre algumas opções didático pedagógicas dos docentes  e também sobre 

seu desconforto com a ausência de sentido ou consequência dos processos de avaliação. 

A cultura do “ tudo acaba ficando do mesmo jeito” desmotiva o segmento estudantil a 

participar de quaisquer processos de avaliação e é lembrado por alguns a postura de 

omissão de alguns coordenadores dos cursos frente a docentes que não se 

comprometem. Aparecem problemas aspectos ligados a : 

 Postura  e compromisso docente  

 Planejamento  da disciplina  

 Avaliação  

 Quadro de professores 

 Didática 

 Limites de infraestrutura 

 Ênfases das disciplinas 

 Organização curricular  

 

  

Os ciclos do PAG 

 

Cabe destacar ao longo dos ciclos do PAG a desigual distribuição da adesão por 

área e cursos como se vê abaixo e se nota em alguns cursos uma adesão ao PAG 

considerável, crescente e contínua. Há indícios de que cursos que participaram do 

projeto piloto mantiveram-se mobilizados ( destaque à FCA, FT) e também os ciclos do 

PAG informam que a participação em algumas unidades cresceu  de forma significativa 

puxando as médias dos institutos ou faculdades (destaque ao curso de Fonoaudiologia  



na FCM) 

 

O prévio consenso de que o objeto da avaliação era o ensino de graduação e a 

qualidade do trabalho pedagógico ali praticado implicou o afastamento de instrumentos 

centrados na díade professor/ estudante  e que desconsiderassem as condições objetivas 

que  afetam a prática docente;  gerou a inclusão de dimensões que interferem, direta ou 

indiretamente, na qualidade do ensino  e que constituem a contrapartida institucional 

para o projeto de qualificação da graduação. Isso implicou admitir que a avaliação da 

qualidade do ensino é determinada por um mix de fatores ligados ao docente, aos 

discentes e aos gestores; à natureza do trabalho pedagógico desenvolvido, à estrutura 

curricular e ao projeto pedagógico de cada curso/área; à infraestrutura e a existência de 

apoio logístico para desenvolvimento das atividades fins da graduação. Buscou-se ainda 

mapear quem é o estudante da graduação  e como este constrói sua relação com a vida 

universitária e também caracterizar a complexidade do trabalho docente no ensino de 

graduação em uma universidade de pesquisa como é a UNICAMP discutindo as 

contradições do modelo. 

Observou-se que as condições de oferecimento dos cursos e das instâncias de 
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apoio ao estudante são consideradas  boas nos quesitos bibliotecas  e serviços da 

Diretoria Acadêmica (DAC).  Houve criticas à qualidade dos espaços das salas de aulas 

e laboratórios em algumas áreas conforme se evidencia nas Artes ( sem alteração da 

critica nos 4 ciclos do PAG). 

  A avaliação do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE)  é menos consensual 

observando-se naqueles que se manifestaram qualitativamente sobre o quesito e que 

caracterizam-se como usuários do serviço oscilação entre bom /razoável e inadequado. 

Os que se manifestam sobre a moradia estudantil consideram-na razoável ou 

inadequada. Evidencia-se alguma insatisfação com o restaurante universitário . Há baixa 

manifestação acerca da qualidade dos serviços médicos , odontológicos e psicológicos 

(41 % não sabem avaliar);  e 21% dos participantes sinaliza que não sabe avaliar os 

espaços esportivos da UNICAMP. No que tange aos espaços culturais as manifestações 

se dividem porém com tendência para a marca do razoável e inadequado. Isso merece 

atenção dos cursos e da PRG pois denota uma desvalorização deste aspecto da formação 

universitária. Igualmente é necessário repensar a questão do tempo livre dos estudantes 

para que possam desfrutar das oportunidades já existentes. Isso remete ao importante 

debate que deve ser realizado acerca das dinâmicas curriculares de modo a se evitar 

tomar cargas horarias excessivas como garantidores de qualidade. Isso contrasta com a 

tendência ide propostas curriculares mais flexíveis. 

O perfil dos estudantes revela que  a maioria não exerce atividades 

profissionais ( 67%);  não realiza estágios curriculares (72%); não realiza monitorias ( 

86% ) e não  se envolve em atividades de intercâmbio internacional ( 89%) . Dos que se 

envolvem em atividades não curriculares ( 28%) , 50 % desfrutam de bolsa, poucas 

delas ligadas à agências de fomento à pesquisa. Preocupantes são os índices de baixa 

participação estudantil em atividades culturais  ( 68 % ), esportivas ( 53%)  atividades 



políticas ( 84% ) , políticas sociais ( 76%) ou trabalho voluntário ( 71%). Este perfil do 

estudantado merece igual reflexão. 

Quanto aos aspectos avaliativos ligados às questões da sala de aula o 

instrumento se organiza em questões espelho que permitem perceber grosso modo como 

professores e estudantes se pronunciam sobre questões similares. Constata-se que na 

maior parte dos quesitos, ambos segmentos avaliam positivamente o cenário do trabalho 

pedagógico ainda que os docentes tendam a melhor  avaliar seu trabalho do que os 

estudantes o avaliam.  

Sob o ponto de vista formal podemos inferir que os programas das disciplinas 

são disponiblizados aos estudantes, são cumpridos em sua totalidade ou maior parte. As 

aulas são percebidas como preparadas pelos docentes  e não há insatisfação em relação 

às cargas horárias . A dedicação extraclasse é considerada como parcialmente 

satisfatória em relação à carga horária das disciplinas. Os estudantes consideram 

positiva a assiduidade dos docentes e indicam que aulas são cumpridas e repostas em 

caso de eventuais ausências do docente. 

Observa-se no entanto alguma tensão quando os estudantes se manifestam sobre 

o processo de avaliação das aprendizagens . Mesmo quando indicam que conhecem os 

critérios de avaliação da disciplina (76% ) e avaliam como positiva a coerência da 

avaliação com os conteúdos trabalhados (68%) os estudantes se ressentem dos usos que 

o professor faz dos resultados da avaliação. Há divisão na forma de avaliar estes 

quesitos o que revela a postura diferenciada dos docentes no que tange à discussão dos 

resultados da aprendizagem (considerada parcialmente satisfatória por 23% dos alunos e 

inexistente para 22%  dos respondentes).  Há criticas também no tempo de 

disponibilização utilizado pelos docentes para divulgar os resultados de modo a permitir 

o monitoramento do desempenho na disciplina. Uma vez mais dividem-se os alunos 



pois 62% manifestam-se satisfeitos neste quesito enquanto que os demais posicionam-se 

como parcialmente satisfeitos ( 21%) ou insatisfeitos (16% ) alegando a não ocorrência 

desta devolutiva em tempo hábil. 

Os docentes ao se auto-avaliarem apresentam posições que confirmam a 

avaliação positiva dos estudantes. No que tange aos procedimentos avaliativos 

percebem suas micro decisões como adequadas avaliando-se de forma altamente 

satisfatória ( 98%) dizem que esclarecem os critérios de avaliação, 82% acham que 

disponibilizam em tempo hábil os resultados e  88 % informam que discutem os 

resultados com os alunos e que consideram integralmente adequadas as avaliações que 

propõem em relação ao conteúdo programático e atividades da disciplina ( 93%). 

O desenvolvimento da capacidade de reflexão critica dos estudantes é 

considerada presente na forma de condução dos trabalhos nos cenários de aprendizagem 

por 93 % dos professores em contraste com a visão dos estudantes que indicam que 

percebem este compromisso  como atendido integralmente ( 62%) e como parcialmente 

atendido ( 22%)  e não presente para 13% dos alunos. 

Cabe no entanto admitir que estes percentuais não podem ser tomados como 

expressão da voz de estudantes e professores o que poderia nos levar a inferir que o 

ensino de graduação da UNICAMP grosso modo vai bem . Temos que considerar que 

há certa predisposição da comunidade docente de reconhecer , por antecipação e sem 

evidências empíricas, que os todos os cursos são bons e que o trabalho docente de modo 

genérico é de alta qualidade. Legitimado pelos indicadores de avaliação da Pós 

graduação que se concentram na produção intelectual dos docentes, estende-se ao 

ensino de graduação o mesmo conceito e esta opção tem dificultado acessar os 

meandros da sala de aula universitária e avaliá-la de modo mais circunstanciado. 

Este é um desafio para o PAG e reforça que se repensem as relações entre os 



dados  que este programa faz circular (ainda  que pouco explorado pelas coordenações 

de curso e comunidade acadêmica em geral) colocando-os em relação com os dados 

localmente produzidos pelos cursos que já desenvolvem processos próprios de avaliação 

do ensino de graduação e também como desafio construir uma relação mais orgânica 

entre a avaliação interna e a avaliação externa da qualidade dos cursos de graduação, 

possibilidade pela interpretação do SINAES e seu componente mais visibilizado 

(ENADE). 

Isso posto cremos que esta discussão precisa ser intensificada para que possamos 

alavancar a qualidade dos cursos de graduação rumo à excelência respondendo à uma 

singela questão : temos um ensino de graduação com uma qualidade compatível 

com os recursos materiais e humanos existentes ? Temos um ensino de graduação 

agregador de qualidade ao perfil de estudantes que é selecionado nos vestibulares ou 

nossas “ marcas” são tributárias do capital social, cultural e econômico de nossos 

estudantes , sobretudo aqueles das áreas mais concorridas? 

Diante do exposto, entendemos necessário realizar algum aprimoramento na 

politica avaliativa da graduação  de modo a ultrapassar o diagnóstico possibilitado pelos 

ciclos do PAG . O PAG cumpriu seu papel constituindo um marco para a retomada do 

diálogo  sobre o ensino de graduação com os múltiplos atores institucionais. Confirma-

se a potência do (EA) ² pelas demandas recebidas relacionadas a apoio às iniciativas de 

reestruturação curricular, realização de oficinas pedagógicas, intermediação junto a 

PRG e reitoria acerca das fragilidades identificadas e que afetam a qualidade da 

graduação no sentido de atenderem às demandas realizadas; pedido de ajuda para 

“superar convivência com precariedade”. 

Ratifica-se o uso da avaliação como estratégia qualificadora do ensino de 

graduação desde que os dados não permaneçam adormecidos nos relatórios e que 



possam ser apropriados em tempo hábil pela comunidade que os gerou para produzir 

novos significados e embasar  os processos decisórios tanto centrais como locais.  

 

Para concluir… 

Tal é o esboço e a concepção de um processo que está em curso e que deve 

constituir-se como uma prioridade para resgatar a feição formativa da avaliação, que 

seja capaz de permitir aos coordenadores o acesso triangulado das informações julgadas 

necessárias para avivar o debate interno sobre a qualidade dos seus cursos.   

Avaliar não é uma tarefa simples, mas desde as categorias dos processos 

pedagógicos às funções formativas da universidade, poderemos em nome da 

comodidade, não enfrentar os desafios necessários para conhecer nossas potencialidades 

e fraquezas? Parece-me que não e, por isso, devemos ousar nas perguntas e fazer outras 

diante dos dados que sinalizam alguma estabilidade e satisfação.  

 

 

 


