
Cadernos de Avaliação Institucional

Número 1

AS ORIGENS DO PROCESSO
AVALIATIVO NA UniEVANGÉLICA



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

CADERNOS DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

Nº 1

AS ORIGENS DO PROCESSO AVALIATIVO NA UniEVANGÉLICA

 

Anápolis, 2008



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

CADERNOS DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

Nº 1

AS ORIGENS DO PROCESSO AVALIATIVO NA UniEVANGÉLICA

 

Anápolis, 2008



CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1

Associação Educativa Evangélica

Ernei de Oliveira Pina - 
Francisco Barbosa de Alencar - 1º Vice-Presidente

Cicílio Alves de Moraes - 2º Vice- Presidente
Augusto César Rocha Ventura - 1º Secretário

Nelson Natal de Siqueira - 2º Secretário
Geraldo Henrique Ferreira Espíndola - 1º Tesoureiro

João Baptista Carrijo - 2º Tesoureiro

Centro Universitário de Anápolis

Ernei de Oliveira Pina - Chanceler
Carlos Hassel Mendes da Silva – Reitor

Ana Lucy Macêdo dos Santos – Pró-Reitora Acadêmica
Eliseu Vieira Machado Júnior – Pró-Reitor Administrativo
Francisco Itami Campos – Pró-Reitor de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária

Comissão Própria de Avaliação

Adriano de Almeida de Lima – Representante de Diretores
Ana Cláudia Carneiro Melo – Representante Técnico-Administrativo

Ana Lucy Macêdo dos Santos – Presidente da Comissão
Edmar Silva – Representante da Comunidade

Eliseu Vieira Machado Júnior – Pró-Reitor Administrativo
Francisco Itami Campos – Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Ações Comunitárias 
João Baptista Carrijo – Representante da Mantenedora

Priscila de Matos Bastos e Luiza Aparecida – Representantes Discentes
Gilmar Luiz Provensi e Cláudio Louzeiro Gonçalves de Oliveira – Representantes 

Docentes

Coordenadoria de Avaliação e Qualificação 

Márcia Floriano e Silva – Coordenadora
Valdemar Gomes de Oliveira Neto-Colaborador Direto

Presidente

CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1

Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica:

Ricardo Alves de Jesus

Revisão:

Cláudia Sousa Oriente de Faria
Eide Moreira Brasil

Capa:

Ricardo Alves de Jesus

Tiragem:

500 exemplares

ISSN 1983-1129



CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1

Associação Educativa Evangélica

Ernei de Oliveira Pina - 
Francisco Barbosa de Alencar - 1º Vice-Presidente

Cicílio Alves de Moraes - 2º Vice- Presidente
Augusto César Rocha Ventura - 1º Secretário

Nelson Natal de Siqueira - 2º Secretário
Geraldo Henrique Ferreira Espíndola - 1º Tesoureiro

João Baptista Carrijo - 2º Tesoureiro

Centro Universitário de Anápolis

Ernei de Oliveira Pina - Chanceler
Carlos Hassel Mendes da Silva – Reitor

Ana Lucy Macêdo dos Santos – Pró-Reitora Acadêmica
Eliseu Vieira Machado Júnior – Pró-Reitor Administrativo
Francisco Itami Campos – Pró-Reitor de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária

Comissão Própria de Avaliação

Adriano de Almeida de Lima – Representante de Diretores
Ana Cláudia Carneiro Melo – Representante Técnico-Administrativo

Ana Lucy Macêdo dos Santos – Presidente da Comissão
Edmar Silva – Representante da Comunidade

Eliseu Vieira Machado Júnior – Pró-Reitor Administrativo
Francisco Itami Campos – Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Ações Comunitárias 
João Baptista Carrijo – Representante da Mantenedora

Priscila de Matos Bastos e Luiza Aparecida – Representantes Discentes
Gilmar Luiz Provensi e Cláudio Louzeiro Gonçalves de Oliveira – Representantes 

Docentes

Coordenadoria de Avaliação e Qualificação 

Márcia Floriano e Silva – Coordenadora
Valdemar Gomes de Oliveira Neto-Colaborador Direto

Presidente

CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1

Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica:

Ricardo Alves de Jesus

Revisão:

Cláudia Sousa Oriente de Faria
Eide Moreira Brasil

Capa:

Ricardo Alves de Jesus

Tiragem:

500 exemplares

ISSN 1983-1129



SUMÁRIO

Apresentação___________________________________________________09

A Educação Superior e as políticas de avaliação_____________________10

A trajetória histórica da Avaliação Institucional na UniEVANGÉLICA ___12

Referências para auto-avaliação no Centro Universitário de Anápolis___17

Articulação da Avaliação Institucional com outras instituições_________19

O sentido da Avaliação: avaliar para quê? __________________________20

Os níveis de avaliação interna no Centro Universitário de Anápolis ____21

Considerações __________________________________________________23

Referências Bibliográficas ________________________________________25

CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1



SUMÁRIO

Apresentação___________________________________________________09

A Educação Superior e as políticas de avaliação_____________________10

A trajetória histórica da Avaliação Institucional na UniEVANGÉLICA ___12

Referências para auto-avaliação no Centro Universitário de Anápolis___17

Articulação da Avaliação Institucional com outras instituições_________19

O sentido da Avaliação: avaliar para quê? __________________________20

Os níveis de avaliação interna no Centro Universitário de Anápolis ____21

Considerações __________________________________________________23

Referências Bibliográficas ________________________________________25

CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1



CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1

APRESENTAÇÃO

 

Este caderno tem como objetivo principal divulgar as origens e o 

percurso de implantação do processo de avaliação no Centro 

Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA. Este se iniciou ainda nas 

Faculdades da Associação Educativa Evangélica, na década de 1980.  A 

partir da promulgação da Lei n° 10.861 foi criada a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, 

que coordena o processo de auto-avaliação institucional desde 2004. Essa 

comissão, composta por representantes da comunidade acadêmica e 

comunidade civil, tem orientado dentre outras atividades, a construção 

de projetos de auto-avaliação por setor ou curso, a elaboração de 

instrumentos avaliativos para o auto-conhecimento institucional, o 

trabalho de orientação e apoio na tabulação de dados e elaboração de 

relatórios, além de coordenar o processo de reflexão proveniente dessas 

avaliações, tendo como objetivo a melhoria em todas as dimensões 

institucionais.

A avaliação institucional, deste modo, torna-se muito relevante 

porque oferece informações para a tomada de decisão, com vistas ao 

planejamento, contribuindo sobremaneira para a profissionalidade dos 

processos de gestão institucional.
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Para atender as demandas dessa sociedade, a Educação Superior 

deve,  necessariamente, contribuir para a crítica do conhecimento 

produzido e produção do conhecimento novo, viabilizando a ampliação 

do acesso das pessoas a esse conhecimento, com a finalidade de favorecer 

sua atuação no processo de inclusão e melhoria social, por meio da 

permanente comunicação e interação com essa sociedade, alicerçando, 

assim, sua responsabilidade social. Em conseqüência, o papel da 

Educação Superior ultrapassa a dimensão meramente técnica, voltada 

para a formação de mão-de-obra para o setor produtivo, mas amplia-se 

numa dimensão humanista de formação para a cidadania e para o 

compromisso com a melhoria da vida humana, promovendo a qualidade 

das relações com o meio socioeconômico, cultural, político e ambiental. 

Assim, a Educação Superior é entendida como instrumento de 

melhoria  da sociedade, por meio da formação de cidadãos habilitados a 

lidarem com os recursos da ciência e da tecnologia para equacionar os 

problemas humanos e sociais. De igual modo, a avaliação das Instituições 

de Ensino Superior e do Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA, em particular,  busca  tal enfoque.

11

A EDUCAÇÃO SUPERIOR E AS POLÍTICAS DE 
AVALIAÇÃO

As políticas de avaliação institucional no Centro Universitário de 

Anápolis - UniEVANGÉLICA estão articuladas aos objetivos da Educação 

Superior na sociedade contemporânea, explicitados nos documentos 

formulados nos últimos anos, tais como o Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI (DELORS, 

2000), a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, (Paris, França, 

1998), as finalidades da Educação Superior, previstas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 9394-96 (Brasil-MEC, 1996), o Plano 

Nacional de Educação (Brasil-MEC, 2000) e o Plano Nacional de 

Graduação (Rio de Janeiro, 1999). Constituem referências obrigatórias os 

documentos que regulamentam o Sistema Nacional de Avaliação 

Superior (Brasília, 2004, Brasil, MEC - SINAES).

Além dos documentos oficiais, a política de auto-avaliação do Centro 

Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA fundamenta-se nos 

documentos e políticas institucionais, entre eles, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional,  aditado em outubro de 2004 (primeiro 

aditamento) e em janeiro de 2006 (segundo aditamento), o Planejamento  

Estratégico – ano 2005, o Projeto Pedagógico Institucional – um Projeto 

em Construção - 2007.  Esses documentos situam a Educação Superior na 

sociedade contemporânea, marcada pelo avanço científico e 

tecnológico, notadamente na área da comunicação e da informação, 

caracterizando-a, desse modo, como sociedade do conhecimento ou 

sociedade educativa.  Por outro lado, essa mesma sociedade traz em seu 

interior contradições profundas, determinadas pela diversidade e 

desigualdade, em relação ao acesso, produção e participação das pessoas 

nos processos sociais, econômicos, políticos e culturais. 

10
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Em 1996, mais uma iniciativa de avaliação foi implantada na 

Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, em Ceres, onde 

funcionavam os cursos de Letras e Pedagogia. O trabalho de auto-

avaliação ocorreu por meio da avaliação do corpo docente pela direção 

da unidade, por meio de fichas de observação do trabalho do professor ao 

longo do semestre e pela análise do desempenho dos alunos nas 

verificações de aprendizagens (VAs), para posterior discussão com os 

professores sobre as possibilidades de melhoria dos alunos com problemas 

de aprendizagem. Como conseqüência desta auto-avaliação, foram 

propostas ações pedagógicas para o ano de 1997. 

Estas experiências se constituíram em gérmen para a implantação 

de uma cultura avaliativa na instituição e trouxeram relevante 

contribuição na trajetória avaliativa institucional.

Em relação ao trabalho realizado entre 2001 e 2003, é necessário 

atribuir sua relevância à implantação da avaliação interna como 

modalidade avaliativa permanente em todos os cursos das Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica. Neste período, 

implantaram-se procedimentos e foram criados instrumentos que estão 

sendo utilizados no contexto mais amplo da avaliação que está em 

implementação. As dimensões avaliadas foram Infra-estrutura, em 2001 e 

2002 e Corpo Docente pelos discentes, em 2001, 2002, 2003 e 2004. Esta 

foi uma etapa de avaliação institucional que contribuiu para reafirmar o 

significado da avaliação como condição do aprimoramento da instituição. 

Os dados coletados nesses quatro anos eram enviados aos setores 

avaliados, na forma de relatórios individuais, para os professores e 

diretores. Relatórios-síntese eram encaminhados aos diretores para 

discussão sobre o reforço dos pontos fortes, melhoria dos pontos frágeis e 

13

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL NA UNIEVANGÉLICA. 

O Centro Universitário de Anápolis -UniEVANGÉLICA, desde 

2001, iniciou seu processo de avaliação interna quando, ainda na 

condição de Faculdades Integradas, por meio da Assessoria Acadêmico - 

Pedagógica, assumiu esta tarefa  até o ano de 2002. Em 2003, foi 

implantada a CAPDI, Coordenadoria de Avaliação, Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional, que coordenou os trabalhos até a 

implantação da Comissão Própria de Avaliação - CPA, em 2004.

  Historicamente, é importante retomar o percurso avaliativo 

institucional que teve início na década de 1980, mais precisamente em 

1985. A preocupação com os pontos fracos do ensino-aprendizagem 

existentes na então Faculdade de Odontologia João Prudente -FOJOP -

levou o diretor a iniciar procedimentos avaliativos naquela unidade. 

Foram aplicados questionários junto a docentes e discentes com o 

objetivo de levantar indicadores para nortear a correção de rumos. Os 

resultados foram divulgados pelos Chefes de Departamentos aos 

professores. Após a avaliação inicial, foi realizado um curso de didática, 

com o objetivo de promover a melhoria das práticas pedagógicas. É 

importante registrar que o processo avaliativo e de capacitação docente 

foi realizado pelos professores da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão.

Outra experiência ocorreu em 1995, quando foi instituída pela 

Portaria 21/95 - da Diretoria Executiva/AEE, uma Comissão Especial de 

Avaliação composta por membros do corpo docente da Faculdade de 

Filosofia Bernardo Sayão, tendo por objetivo avaliar o desempenho 

didático-pedagógico dos docentes das Faculdades Integradas. 

12
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setembro de 2005, foram realizadas eleições pelos pares para a escolha 

dos novos membros, visto que alguns deles precisaram se ausentar. 

O Regulamento aprovado inicialmente foi revisto, criando-se 

duas Sub-comissões de apoio à CPA -a Sub-comissão de Especialistas em 

Avaliação (SEA), ligada diretamente à CPA e a Sub-comissão Interna de 

Avaliação (SIA), vinculada aos respectivos cursos de graduação. 

Os princípios norteadores das ações da CPA estão contidos em 

seu regulamento, aprovado pelo Conselho Acadêmico Superior, Res. nº 

28, de 25 de novembro de 2005. 

Dentre as atribuições da CPA, destacam-se: 

?

dos processos internos de auto-avaliação, bem como análise de 

relatórios, elaboração de pareceres e encaminhamento de 

recomendações à direção superior do Centro Universitário;

?a designação de subcomissões para o desenvolvimento de 

atividades específicas e de articulação da avaliação em todos os 

níveis; 

?a realização de reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, 

sempre que convocadas pelo presidente da CPA;

?a avaliação dos procedimentos e mecanismos internos de auto-

avaliação de cursos e de desempenho dos discentes; 

?o acompanhamento da avaliação do desempenho dos estudantes 

dos cursos de graduação do Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA, realizada mediante aplicação do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE; 

?a realização de estudos sistemáticos sobre o desempenho dos 

estudantes dos cursos de graduação participantes do ENADE, 

o estabelecimento de diretrizes e indicadores para organização 
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reorientação das ações.  

Houve, ainda, a experiência em 2003 de convocar os diretores de 

curso para avaliar o trabalho realizado por eles em relação à avaliação do 

corpo docente naquele ano. Esse trabalho foi realizado com a 

Coordenadoria de Avaliação, Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (CAPDI), Diretoria-Geral das Faculdades e Assessoria 

Acadêmico-Pedagógica. A reflexão nesta ocasião foi direcionada pela 

CAPDI da seguinte forma: cada diretor de curso foi convocado 

individualmente pelo diretor-geral e, em reunião, as informações do 

relatório-síntese que havia sido enviado antecipadamente aos diretores, 

foram expostas. Esta exposição inicial procurou enfocar os pontos 

positivos constantes no relatório.  Os pontos fracos em relação ao diretor e 

corpo docente foram apontados em seguida. Neste momento, houve 

oportunidade de serem ouvidas as justificativas pelos pontos negativos de 

um e outro segmento.  A seqüência do trabalho ficou por conta dos 

questionamentos sobre as ações de melhoria em relação aos pontos 

negativos apontados, e como os resultados da avaliação foram divulgados 

no curso. Por fim, ressaltou-se que as melhorias em relação ao corpo 

docente avaliado deveriam ser propostas por ocasião do planejamento 

para 2004/1.

Com a implantação do Centro Universitário, e por força da Lei 

10.861, foi criada a Comissão Própria de Avaliação -CPA, que passou a 

coordenar todo processo de autoconhecimento institucional no Centro 

Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA. Esta comissão foi instituída 

inicialmente pela Resolução do Conselho Acadêmico Superior (CAS) n°. 

2, de 14 de junho de 2004. Em março de 2005, foi aprovada a primeira 

versão do Regulamento da CPA (Res CAS nº 3, de 20/03/2005). Em 
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REFERÊNCIAS PARA AUTO-AVALIAÇÃO NO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

A concepção de avaliação do Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA está explicitada nos princípios estabelecidos para sua 

auto-avaliação, em  2004, quando instituiu sua CPA e, mais tarde, em 

dezembro deste mesmo ano, quando encaminhou o projeto de auto-

avaliação ao MEC/INEP/CONAES.

Tais princípios são elementos basilares para avaliação na 

instituição. Observá-los é atitude imprescindível para a promoção de uma 

avaliação que se preocupa com a qualidade da educação superior em 

Goiás, na região Centro-Oeste e no Brasil.

De acordo com o Projeto de Avaliação do Centro Universitário de 

Anápolis -UniEvangélica, elaborado em  2004, são nove os princípios que 

regem a auto-avaliação:

?

avaliação deve garantir que a Instituição seja respeitada dentro do 

cenário educacional levando em consideração seus valores, 

princípios, tradição e relevância local e nacional;

?A responsabilidade social com a qualidade da educação superior 

-a avaliação deve ser suporte para que o Centro Universitário - 

UniEVANGELICA possa ser agente modificador da realidade 

social, trabalhando para formar pessoas comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade;

?A globalidade Institucional - a avaliação deve utilizar um conjunto 

significativo de indicadores, considerados em sua relação 

O respeito à identidade, à missão e à história da Instituição - a 
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colocando-os em confronto com o desempenho demonstrado 

por eles no processo regular de avaliação da aprendizagem;

?a formulação de propostas para a melhoria da qualidade do 

ensino desenvolvido pelo Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA, com base nas análises e recomendações 

produzidas nos processos internos de auto-avaliação; 

?o acompanhamento e avaliação permanente do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, propondo alterações ou correção 

de rumos;

?o acompanhamento dos processos de avaliação desenvolvidos 

pelo Ministério da Educação, realizando estudos sobre os 

relatórios avaliativos dos cursos ministrados pelo Centro 

Universitário;  

?o encaminhamento  ao presidente do CAS do relatório das 

atividades realizadas no ano corrente, bem como as propostas de 

melhoria; 

?a divulgação dos resultados da auto-avaliação à comunidade 

interna e externa. 

Após sua instituição, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do 

Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, elaborou seu 

projeto de auto-avaliação,  enviado à CONAES em 24 de dezembro de 

2004, sendo apreciado positivamente. 

Com a implantação do Planejamento Estratégico, no ano de 

2005, e a redefinição de prioridades institucionais, houve adequação das 

ações avaliativas inicialmente propostas. 

O relatório das atividades  realizadas no período de 2004 a 2006 

foi encaminhado ao INEP em 24 de fevereiro de 2006.

16

CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1



REFERÊNCIAS PARA AUTO-AVALIAÇÃO NO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

A concepção de avaliação do Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA está explicitada nos princípios estabelecidos para sua 

auto-avaliação, em  2004, quando instituiu sua CPA e, mais tarde, em 

dezembro deste mesmo ano, quando encaminhou o projeto de auto-

avaliação ao MEC/INEP/CONAES.

Tais princípios são elementos basilares para avaliação na 

instituição. Observá-los é atitude imprescindível para a promoção de uma 

avaliação que se preocupa com a qualidade da educação superior em 

Goiás, na região Centro-Oeste e no Brasil.

De acordo com o Projeto de Avaliação do Centro Universitário de 

Anápolis -UniEvangélica, elaborado em  2004, são nove os princípios que 

regem a auto-avaliação:

?

avaliação deve garantir que a Instituição seja respeitada dentro do 

cenário educacional levando em consideração seus valores, 

princípios, tradição e relevância local e nacional;

?A responsabilidade social com a qualidade da educação superior 

-a avaliação deve ser suporte para que o Centro Universitário - 

UniEVANGELICA possa ser agente modificador da realidade 

social, trabalhando para formar pessoas comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade;

?A globalidade Institucional - a avaliação deve utilizar um conjunto 

significativo de indicadores, considerados em sua relação 

O respeito à identidade, à missão e à história da Instituição - a 

17

colocando-os em confronto com o desempenho demonstrado 

por eles no processo regular de avaliação da aprendizagem;

?a formulação de propostas para a melhoria da qualidade do 

ensino desenvolvido pelo Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA, com base nas análises e recomendações 

produzidas nos processos internos de auto-avaliação; 

?o acompanhamento e avaliação permanente do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, propondo alterações ou correção 

de rumos;

?o acompanhamento dos processos de avaliação desenvolvidos 

pelo Ministério da Educação, realizando estudos sobre os 

relatórios avaliativos dos cursos ministrados pelo Centro 

Universitário;  

?o encaminhamento  ao presidente do CAS do relatório das 

atividades realizadas no ano corrente, bem como as propostas de 

melhoria; 

?a divulgação dos resultados da auto-avaliação à comunidade 

interna e externa. 

Após sua instituição, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do 

Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, elaborou seu 

projeto de auto-avaliação,  enviado à CONAES em 24 de dezembro de 

2004, sendo apreciado positivamente. 

Com a implantação do Planejamento Estratégico, no ano de 

2005, e a redefinição de prioridades institucionais, houve adequação das 

ações avaliativas inicialmente propostas. 

O relatório das atividades  realizadas no período de 2004 a 2006 

foi encaminhado ao INEP em 24 de fevereiro de 2006.

16

CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 1



ARTICULAÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

A auto-avaliação do Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA procura articular-se aos processos avaliativos externos, 

tendo em vista a relação com o sistema educativo nacional e com as IES 

locais e regionais. Nesse contexto, o Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA atua como parceiro do Núcleo Goiano de Avaliação 

Institucional, NGAI. Esse Núcleo iniciou sua história em 1997, idealizado 

por um grupo de professores de diversas IES-GO, que cursavam a 

especialização em Avaliação a Distância, promovida pela UnB-FE -

Cátedra UNESCO de Educação a Distância. Essa idéia apontou a 

necessidade de uma discussão, focando a temática da Avaliação 

Institucional (AI), de forma interinstitucional, no estado de Goiás.

O Centro Universitário de Anápolis, desde de 2005, tem 

participado de uma pesquisa interinstitucional  com a Universidade de 

Brasília (UnB), o Centro Universitário de Brasília, (UniCEUB), a 

Universidade Estadual de Goiás, (UEG)  e a Universidade Federal de 

Goiás, (UFG). Essa pesquisa é denominada “Pesquisa em Avaliação da 

Educação Superior: desenvolvimento institucional e qualidade do 

trabalho acadêmico em questão”. Seus objetivos são: a) Analisar o 

impacto da avaliação da educação superior no desenvolvimento de IES 

da região centro-oeste;  b) Compreender o processo histórico de 

avaliação da educação superior no Brasil, identificando suas concepções 

teórico-metodológicas, suas estratégias, seus mecanismos e práticas; c) 

Analisar a vinculação avaliação-financiamento, avaliação-currículo, 

avaliação-gestão, avaliação-processo de ensino-aprendizagem e 
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orgânica e sistêmica, que permitam construir uma visão global da 

Instituição;

?O reconhecimento da diversidade -a avaliação deve considerar e 

respeitar as especificidades das unidades avaliadas, sem perder de 

vista a integração institucional;

?A continuidade do processo avaliativo - a avaliação deve ser um 

processo constante para permitir a sua incorporação no cotidiano 

da Instituição, favorecendo o fortalecimento de uma cultura 

avaliativa que alimente os processos de tomada de decisão;

?A construção coletiva -a avaliação deve permitir a participação 

da comunidade acadêmica na construção de todo o processo 

avaliativo, estabelecendo com ela uma relação de reciprocidade, 

cooperação e legitimidade;

?A visibilidade do processo - todas as etapas do processo avaliativo 

devem ser amplamente divulgadas e acordadas com os atores 

envolvidos.

? A credibilidade - a avaliação deve ser transparente e geradora de 

resultados, conduzida de modo que a comunidade acadêmica 

acredite nos resultados e perceba as ações advindas do processo 

avaliativo; 

?O caráter pedagógico - a Instituição deve aprender com a 

avaliação.  Deve usar do processo avaliativo para construir 

melhorias no intuito de assumir a posição almejada por sua missão 

e visão;

?A construção da autonomia acadêmica e administrativa - a 

avaliação deve apontar subsídios para viabilizar a construção da 

autonomia acadêmica e administrativa. 
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docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação 

entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da 

instituição com a comunidade, avaliar a relevância científica e social de 

suas atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade.  Ao 

construir conhecimento sobre sua realidade, a instituição pretende 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para 

melhorar sua qualidade educativa e alcançar maior relevância social no 

cumprimento de sua missão:

... promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino 
nos diferentes níveis, da pesquisa e da extensão, buscando a 
formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento 
sustentável. (PDI, p.14 UniEVANGÉLICA: 2006) 

OS NÍVEIS DE AVALIAÇÃO INTERNA NO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

O Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA tem as 

seguintes modalidades de auto-avaliação:

- Avaliação institucional interna promovida pela CPA. 

O enfoque nesta avaliação é conhecer a instituição em sua 

globalidade. 

As dimensões nessa avaliação são aquelas estabelecidas pela Lei 

nº 10.861/04, artigo 3º, quais sejam: a) A missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; b) A política para o ensino, a pesquisa, a 

pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, 

incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; c) A 

responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 
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avaliação-trabalho docente e discente;  d) Apreender criticamente as 

concepções, princípios, objetivos, metodologias e usos dos resultados da 

avaliação institucional previstos nos projetos de auto-avaliação das IES.

Além dessa articulação local e regional, a instituição busca a 

integração dos resultados das avaliações internas com as avaliações 

externas. Isso permite a compreensão global da ação educativa, 

apontando suas potencialidades e limites como elementos fundamentais 

no desenvolvimento de ações de melhoria em curto, médio e longo 

prazos. Possibilita igualmente a confirmação do significado de suas ações, 

permitindo reafirmar, ampliar ou retificar a visão, a missão e o projeto 

institucional.

O SENTIDO DA AVALIAÇÃO: AVALIAR PARA QUÊ?

A avaliação no Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA tem caráter formativo e busca o aperfeiçoamento dos 

agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Como 

pressuposto para esse aperfeiçoamento, a participação da comunidade 

interna com a representação de seus diferentes setores e, ainda, a 

contribuição de atores externos ao ambiente institucional é fundamental. 

Assim, a construção da cultura de avaliação possibilita a permanente 

tomada de consciência sobre a missão e a finalidade acadêmica e social da 

instituição. Seu principal objetivo é produzir conhecimentos acerca da 

adequação dos processos de gestão institucional, 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 
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agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Como 

pressuposto para esse aperfeiçoamento, a participação da comunidade 

interna com a representação de seus diferentes setores e, ainda, a 

contribuição de atores externos ao ambiente institucional é fundamental. 

Assim, a construção da cultura de avaliação possibilita a permanente 

tomada de consciência sobre a missão e a finalidade acadêmica e social da 
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CONSIDERAÇÕES

O Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA busca 

construir sua avaliação numa perspectiva pedagógico-emancipatória. 

Não é uma construção tranqüila,  pois as “realidades da natureza humana 

não são modificadas com as mudanças de governo apenas por decreto, 

estas realidades são socialmente construídas, assumem rituais, costumes, 

valores” (BOURDIEU apud CUNHA, 2005, p. 206). 

Sendo assim, a implantação de uma cultura de avaliação 

institucional implica o rompimento com práticas institucionais já 

arraigadas, bem como a introdução de novos procedimentos, até então 

não incorporados aos comportamentos e práticas acadêmicas. Tais 

mudanças não ocorrem rapidamente, mas  demandam tempo para sua 

consolidação. 

Deste modo, romper com o conceito de avaliação como um 

processo colonialista e autoritário, que desconsidera os sujeitos e as 

culturas, impondo padrões externos definidos longe dos protagonistas e 

seus valores, não é fácil e nem rápido. Avaliar implica lidar com os 

conflitos decorrentes de posturas político-ideológicas do que seja 

“qualidade acadêmica” e constitui desafio constante dentro de qualquer 

IES. A própria diversidade de concepções sobre avaliação ainda é um 

fator presente, mesmo no contexto de implementação de uma política 

nacional de avaliação, como é o caso do SINAES. 

Contudo, a auto-avaliação na UniEvangélica tem se tornado um 

processo contínuo de reflexão e auto-conhecimento. Esse auto-

conhecimento permite a reafirmação da identidade institucional, pois a 

auto-avaliação tem como pressupostos a filosofia,  os princípios e valores 

23

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; d) A 

comunicação com a sociedade;  e) As políticas de pessoal, de carreiras do 

corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; f) 

Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios; g) Infra-estrutura 

física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; h) Planejamento e avaliação, especialmente 

em relação aos processos, resultados e eficácia da auto-avaliação 

institucional; i) Políticas de atendimento aos estudantes; j) 

Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

- Avaliação dos cursos de graduação e seqüenciais promovida por 

Subcomissão de Especialistas em Avaliação (SEA), externa ao curso, mas 

interna da instituição. O enfoque desse nível de avaliação é o projeto 

pedagógico dos cursos enquanto documento formal e enquanto prática.

- Avaliação interna dos cursos por Subcomissão Interna de 

Avaliação (SIA). Este nível de avaliação permite a auto-avaliação dos 

cursos em todas as dimensões previstas no SINAES  e pretende ser um 

instrumento facilitador da reflexão acadêmica, articulando-se ao processo 

de planejamento e aprimorando o processo de gestão.    
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estabelecidos no seu Projeto Pedagógico. Ao mesmo tempo, o auto-

conhecimento dá clareza quanto às potencialidade e fragilidades, 

resultando no diagnóstico da realidade institucional que orienta a 

definição de prioridades no planejamento das ações de melhorias. 

Enfim, os dados resultantes da auto-avaliação e das diferentes 

formas de  avaliação externa têm sido analisados na UniEVANGELICA de 

forma articulada, produzindo-se informações importantes que subsidiam 

o planejamento, aprimorando os processos de gestão acadêmica.
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E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em
nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai". Cl.3:17


