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RESUMO 

 
Utilizando-se uma amostra intencional de seis Faculdades de Tecnologia 
pertencentes à Administração Regional do SENAC-SC, esta pesquisa, teve por 
objetivo geral analisar a autoavaliação institucional e sua influência sobre o processo 
de tomada de decisão, complementado por objetivos específicos que visaram: 
descrever estes dois processos; identificar a apropriação dos resultados decorrentes 
da autoavaliação institucional nas Faculdades SENAC/SC; e relacionar e discutir os 
elementos que facilitam ou dificultam a apropriação desses resultados no processo 
de tomada de decisão na Instituição. O estudo realizado foi de corte transversal (i.e. 
durante o corrente ano) e foi caracterizado como descritivo-exploratório, do tipo 
quali-quantitativo, mediante a aplicação de uma pesquisa bibliográfico-documental, 
configurada como um estudo multicaso. Em cada faculdade investigada foram 
entrevistados: o diretor da unidade e os coordenadores de áreas (Núcleo Relações 
com o Mercado, Núcleo Administrativo Financeiro e Núcleos Educacional Básico e 
do Ensino Superior), entendidos como gestores dessas instituições. Aplicou-se um 
questionário estruturado com questões abertas e fechadas, no período citado, 
permitindo a avaliação de aspectos objetivos e quantificáveis e subjetivo-discursivos. 
A totalidade dos participantes da amostra responderam que a autoavaliação 
institucional, facilita o processo decisório; que provêem de informações que 
permitem avaliar determinada situação e corrigi-la ou mantê-la; que identificam os 
pontos fortes e fracos da IES e que melhoram a qualidade das decisões 
estratégicas, o que confirma a existência da relação pressuposta acima, bem como 
a importância do processo de autoavaliação institucional. Adicionalmente e em 
atenção aos objetivos específicos,  existe a necessidade de revisão da estrutura  
visando aprimorar a apropriação dos dados levantados pela autoavaliação e 
aplicados como suporte no processo de tomada de decisão das instituições do 
universo analisado. Além disso,, para o caso específico deste estudo, nem todos os 
resultados da autoavaliação institucional foram considerados no processo decisório 
e assim observou-se que a instituição teve análise prejudicada pela falta de todos 
indicadores inerentes a tomada de decisão. Portanto, a hipótese de pesquisa, que 
previa que a autoavaliação institucional, quando implantada em uma instituição, 
influencia, com a provisão de subsídios, o processo de tomada de decisão, acabou 
sendo validada pelos resultados. 

 
 

Palavras-Chave: Autoavaliação Institucional. Tomada de Decisão. Qualidade. 
Educação Tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

Using an intentional sample of six Technology Schools belonging to the regional 
administration of SENAC-SC, the overall objective of this research was to analyze  
the practice of institutional self-evaluation, and its influence on the decision-making 
process. This objective was complemented by other, specific purposes, namely: to 
describe these two processes; to identify how the results of the institutional self-
evaluation in the SENAC-SC Schools are used; and to list and discuss the elements 
that either facilitate or hinder the use of these results in the decision-making process 
within the institution. The study was carried out on a cross-sectional basis (i.e., 
during the current year) and was characterized as a qualitative/quantitative study of 
the descriptive-exploratory type, through the application of a bibliographic 
review/document research, configured as a multi-case study.  For each institution, 
interviews were carried out at with: the director of the unit and the area coordinators 
(Market Relations department, Administrative/Financial department, and Basic and 
Higher Education departments), as these individuals were identified as the managers 
of those institutions. A structured questionnaire was applied during the period June 
and July 2010, containing open and closed questions, to evaluate not only objective 
and quantifiable aspects, but also subjective-discursive aspects. All the participants 
of the sample responded that the institutional self-evaluation facilitates the decision-
making process; that it provides information that enables them to evaluate a certain 
situation and correct or maintain it; that it helps identify the strengths and 
weaknesses of the IHE, and that it improves the quality of strategic decisions, 
confirming the existence of the link proposed above, and the importance of the 
process of institutional self-evaluation.  In relation to the specific goals, the 
respondents indicated a need to revise the structure, seeking to improve the way the 
data derived from self-evaluation is used, and applying them as support for the 
decision-making process of the institutions analyzed. They also indicated that, for the 
specific case of this study, not all results of the institutional self-evaluation are taken 
in account in the decision-making process. As a result, it was observed that the 
analysis of the institution is jeopardized by the lack of indicators needed for the 
decision-making. Therefore, the research hypothesis that institutional self-evaluation, 
when implemented in an institution, influences the decision-making process and 
provides support for it, was borne out by the results.  

 

  

Key-words: Institutional self-evaluation. Decision making. Quality. Technological 
education. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) surgiu 

através da Lei nº 10.861/04 (Lei do Sinaes), cujo teor redefiniu artigos da Lei nº 

9.131/95, ademais de ter sido complementado pela Portaria MEC nº 2.051/04 que 

regulamenta a figura do Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Conaes) (CURY, 2008). A formulação do Sinaes teve como objetivo prioritário 

“promover a melhoria da qualidade do ensino e estabelecer o compromisso das IES 

com a responsabilidade social” (GIMENES, 2007, p. 225), para o que se vale da 

aplicação de “provas aos formandos e a avaliação das condições de oferta e das 

características das instituições, além de propor a avaliação dos ingressantes” 

(ibidem). Gimenes (2007) ainda usa da análise dos documentos emitidos pelo MEC 

sobre o Sinaes, para destacar que, mediante a retomada da orientação teórica da 

avaliação formativa, criaram-se determinadas diretrizes essenciais ao sistema 

(Sinaes) que salientam “a participação e a integração de toda a comunidade 

acadêmica, bem como o conceito de avaliação como um processo que une a 

dimensão formativa a um projeto de sociedade comprometida com a igualdade e a 

justiça social” (GIMENES, 2007, p. 226). 

O estabelecimento do Sinaes é resultado do dedicado e longo trabalho 

realizado pela Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA) sob a 

presidência do grande defensor da avaliação formativa, professor José Dias 

Sobrinho, junto com um grupo de educadores nomeados para tal fim, em 2003, pelo 

então Ministro da Educação, Cristovam Buarque, que situa a contextualização do 

seu trabalho 

 
“[...] numa visão abrangente dos processos avaliativos sem dissociar estes 
da necessária regulação do Estado para fomentar e supervisionar o sistema 
em seu conjunto, mas também reconhece a importância de uma política 
capaz de refundar a missão púbica do sistema de educação brasileiro, 
respeitando sua diversidade, mas tornando-o compatível com as exigências 
de qualidade, relevância social e autonomia” (SEGENREICH, 2005, p. 151). 
 
 

Para poder compreender-se o funcionamento do Sinaes, é preciso conhecer 

seus três instrumentos de avaliação: a avaliação institucional; a avaliação dos 

cursos ofertados em território nacional; e a avaliação do desempenho discente 

(STEINER; MALNIC, 2006). A avaliação institucional, como programa formal do 
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MEC, é instrumento criado em 1993 sob a denominação de Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), visando atender prioritariamente 

as universidades públicas mediante a aplicação de critérios de medição (indicadores 

de avaliação) “e cujos resultados seriam utilizados para alocação de recursos” 

(SAMPAIO, 2005, p. 67). Embora esta ferramenta tivesse sido alvo de críticas por 

parte de docentes e discentes, acabou firmando posição e estendeu-se também às 

instituições privadas. Sampaio (2005) ainda destaca que, entre 1993 e 1994, 72 IES 

receberam apoio do PAIUB (recursos para implantação do programa), entre públicas 

e privadas de todo o País. 

As finalidades do SINAES são expressas, por sua vez, nos seguintes termos 

(FAGUNDES, 2009, p. 46): 

 
[...] a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 
expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional 
e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 
 
 

A avaliação institucional (AVALIES) se refere à avaliação das IES, tanto no 

que respeita à autoavaliação, como no que refere à avaliação externa; a avaliação 

dos cursos de graduação (ACG) e o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) complementam o sistema SINAES (FAGUNDES, 2009), cada 

uma dessas medidas operacionalizadas através de distintos instrumentos 

avaliativos, bem como também em etapas distintas, segundo nos expõe o autor ora 

citado, que complementa: “O Censo da Educação Superior, o Cadastro de Cursos e 

Instituições e o Cadastro Nacional de Docentes estão integrados ao SINAES e se 

destinam ao abastecimento de informações de base” (ibidem). 

O foco deste trabalho reside no primeiro aspecto: a autoavaliação das IES. De 

acordo com as normativas do SINAES, a autoavaliação, cujos objetivos principais 

são a qualidade educativa, a orientação da expansão da oferta, o permanente 

aumento da eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, “e especialmente 

a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior, por meio da valorização da sua missão pública, 

da promoção dos valores democráticos...” (BRASIL-SINAES, Art. 1º, 2003). E, 
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complementarmente, a relação existente entre a autoavaliação e o processo 

decisório nas IES. 

Os propósitos expressos e fundamentados pelo MEC/Inep/Conaes (tanto em 

seus documentos, como em apresentações e seminários) em relação à 

autoavaliação institucional de uma universidade (como proposto pela Lei n. 

10.861/2004 que cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

Sinaes), mostram, claramente, que a complexidade desse processo (autoavaliação) 

é bem superior à da sua representação meramente quantitativa. Essa complexidade, 

por seu turno e se não levada em consideração, poderia “dificultar a possibilidade de 

construir, com a avaliação, um processo de tomada de decisão” (SOUSA, 2006, p. 

105). Esta autora ainda destaca outro aspecto que é similarmente preocupante ao 

exposto para o processo de tomada de decisão: 

 
Tal proposta (se refere ao processo de autoavaliação em IES), procurando 
abranger as diferentes dimensões que envolvem a análise de uma 
instituição de ensino superior, abre um leque tão grande de dados a serem 
coletados e analisados que, se não for adotada uma estratégia que torne 
possível o seu desenvolvimento, mantendo as diretrizes do processo, 
poderá comprometer o caráter formativo e formador pretendido com a 
avaliação e, assim, frustrar a construção de uma cultura de avaliação na 
instituição (SOUSA, 2006, p. 15). 
 

A complexidade do processo de autoavaliação também é destacada por Dias 

Sobrinho (apud ALMEIDA; PINTO; PICCOLI, 2007, p. 516), para quem de nada 

adianta coletar informações e proceder à análise em separado (ou em categorias) 

destas. Se bem é fundamentado que, para conhecer-se uma situação ou problema, 

separar suas partes facilitará a compreensão, “na avaliação institucional é preciso ir 

além e buscar a significação de conjunto e em conjunto”, complementando: “É 

insuficiente levantar os dados, torná-los visíveis, mais do que isso, é preciso 

selecioná-los pelos critérios de pertinência e relevância, interpretá-los, refletir sobre 

sua significação, buscando sempre a compreensão do conjunto”. Reconhecendo-se 

que a autoavaliação é um processo que “somente se realiza quando subsidia o 

processo de tomada de decisões” (SOUSA, 2006, p.105), é inegável a importância 

de um para o outro, na perspectiva ora exposta. 

Assim, desde logo pode perceber-se a íntima relação que existe entre a 

autoavaliação institucional e o processo decisório nas IES. A primeira, entendida 

como um “processo de autoconhecimento que possibilita uma análise crítica da 

prática pedagógica e administrativa de uma instituição educacional” (ALMEIDA; 
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PINTO; PICCOLI, 2007, p. 516). O segundo, entendido como o “processo de 

escolher informações, atribuir valor a estas, em seguida elencar alternativas de 

solução e fazer a escolha entre as alternativas” (ITO, 2007, p. 27); sublinhe-se que 

as múltiplas alternativas existentes derivam de mudanças ambientais rápidas e 

descontínuas (BRAGA; MONTEIRO, 2005). Um terceiro tema se refere ao fator 

“Qualidade” (AUDI; MOROSINI, 2008, p. 251), que rege toda a ação educativo- 

organizacional, como componente das “questões paradigmáticas e macro gerenciais 

da educação superior”. Isto porque se vive em uma era do estado avaliador e, no 

caso do Brasil, é o Estado que “regula, avalia e supervisiona a qualidade da 

educação superior” (AUDI; MOROSINI, 2008, p. 251). Eis o eixo central desta 

dissertação, que discorre sobre tais processos, a fim de analisar especificamente o 

caso das Faculdades SENAC/SC. 

 Com o intuito de organizar os temas principais da dissertação, apresenta-se 

abaixo um esquema gráfico, em base à opção por defini-los como vértices temáticos 

que orientam o desenvolvimento deste estudo. Ditos vértices não pressupõem 

nenhum tipo de categorização dos temas, mas apenas a mera ilustração gráfica do 

problema proposto. 

 
Figura 1: Demonstrativo dos vértices temáticos deste estudo. 
Fonte: a autora 
 

O primeiro vértice é o Processo Decisório e situa-se no centro do processo 

administrativo, tendo relação com a gestão estratégica, onde a informação é o 

principal elemento que suporta a decisão. A gestão estratégica, por seu turno, 

compõe-se de modelos de gestão que subsidiam o processo decisório e que podem 

ser agrupados segundo quatro práticas usuais (TENÓRIO, 2007, p. 38-39): (a) 
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gestão autoritária (o processo decisório está centralizado na alta administração, 

“fazendo com que os sistemas de informação sejam precários, fechados e também 

autoritários”); (b) gestão democrática (participação dos níveis inferiores 

possibilitando a delegação; sistemas de informação fechados, embora “sejam 

facilitados para serem abertos”); (c) gestão participativa (processos decisórios 

descentralizados, permitindo a participação de todos os níveis; sistemas de 

informação “totalmente abertos, transparentes e efetivos”); (d) gestão situacional (“a 

alta administração, a gestão e o processo decisório requerem situações específicas 

para poderem atuar de forma momentânea, muitas vezes desvinculados das 

políticas e regras definidas”).  

Considerando-se que este estudo objetiva, exclusivamente, uma análise 

voltada ao setor da educação superior – neste caso, as Faculdades SENAC/SC –, o 

processo decisório neste setor se defronta com desafios: “não existe, na grande 

maioria das instituições de ensino (superior) privado no Brasil, uma conscientização 

quanto à importância das questões estratégicas” (BRAGA; MONTEIRO, 2005, p. 11). 

Já no ensino superior público, incide a problemática da gestão estatal que traz em 

seu cerne, ao largo dos últimos 30 anos, “acentuada redução do fluxo financeiro do 

Estado para sua manutenção (direta ou indireta)” (ROHDEN, 2002, p. 80), questão 

estratégica que acarreta, ainda, “uma crise de identidade, tarefa e missão que não 

passa despercebida”. De outro ângulo, não raro “as partes interessadas internas 

(professores, alunos, técnico-administrativos) que, de modo geral, não participam da 

definição dos rumos da universidade poderiam ser convidados [...] (a) contribuir no 

desenvolvimento de novas regras de funcionamento” (CAVALIERI; MACEDO-

SOARES; THIOLLENT, 2004, p. 105).  

O processo decisório é, enfim, um processo crítico para toda e qualquer 

organização; mesmo as universidades, algumas consideradas centros de 

excelência, parecem não valorizar devidamente este processo o qual, em sua 

essência, é um composto de estratégias que alcançam toda a instituição, cujo efeito 

é temporalmente determinado, formado por decisões e ações que visam promover 

competentemente a organização para o alcance de objetivos e metas (ESTEVÃO, 

1999). 

Situado o primeiro vértice (que, como os demais, merecerá maior tratamento 

no decorrer desta dissertação), os outros dois (qualidade e autoavaliação) o 

complementam e se autorrelacionam estreitamente com ele. A qualidade, como 
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assunto sempre atual em razão da competitividade que dinamiza o mercado, possui 

um referencial dado pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) através do seu 

Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) “que reconhece as organizações que praticam 

a Excelência em Gestão no Brasil” (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2010, 

s/p). A qualidade tem um importante papel no processo decisório nas organizações, 

pois permite identificar quais são as atividades que não adicionam valor aos 

produtos e serviços e auxilia na identificação de informações que facilitam a tomada 

de decisão no que tange as questões ligadas ao custo da qualidade, este conceito, 

generalizado para todas as áreas organizacionais, econômicas e sociais, é, portanto, 

parte inerente ao processo decisório.  

O requisito da qualidade também alcança o setor da educação superior e 

suas organizações (públicas ou privadas), sendo um dos temas mais debatidos nas 

últimas duas décadas, quando “ressurge, a partir dos anos 80, com uma nova 

definição, proposta pela administração empresarial, como sendo o único atributo 

capaz de possibilitar às organizações sobreviverem às incertezas” derivadas do 

cenário mundial (DAL MORO, 2000, p. 4). O atributo da qualidade não é 

responsabilidade individualizada e definida apenas para a gestão da instituição, a 

melhoria da qualidade está relacionada com o governo, com os responsáveis pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES), com o corpo docente e discente, bem como 

com a sociedade. De outro ângulo, o Decreto 5.773/2006 e a própria LDB atribuem 

ao Estado as tarefas de regular, avaliar e supervisionar a qualidade da educação 

superior, sendo que a ação avaliativa deve ser renovável periodicamente (AUDI; 

MOROSINI, 2008), tanto pelo Estado como pela própria instituição em sua 

autoavaliação da qualidade. 

Uma abordagem interessante sobre o tema qualidade é dada pela obra de 

Enriconi e Grillo (2005) em cruzamento com as lições de Audi e Morosini (2008). 

Trata-se do conceito de empreendedorismo (entrepreneurship) da universidade, no 

sentido do seu posicionamento como “campo de estímulo à Pesquisa na área do 

Empreendedorismo, desafiando a integração entre pesquisadores e 

empreendedores com a criação de incubadoras, parques tecnológicos e científicos” 

(ENRICONI; GRILLO, 2005, p. 155). Tal idéia, associada à promoção da OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) em seu seminário 

“Educação Superior para a Sociedade do Conhecimento - 2008” (AUDI; MOROSINI, 

2008, p. 252), congrega a qualidade empreendedora da universidade (hoje 
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detectável “a olho nu”) com a qualidade da gestão da mesma, em sua promoção de 

“governança, financiamento, garantia da qualidade; equidade, pesquisa e inovação, 

carreira acadêmica, relacionadas ao mercado de trabalho e à internacionalização”. 

Se for correto afirmar que a universidade ingressou ao âmbito do empreendedorismo 

organizacional, buscando horizontes internacionalizados, não parece ser menos 

certo que sua ação, em amplo sentido, deva ser calcada no conceito de qualidade 

total (QT). 

O último vértice, de reconhecida importância neste trabalho, é o processo de 

autoavaliação, suporte para os dois anteriores, já que permite detectar indicadores 

(positivos ou negativos) de qualidade e de desempenho, alimentando (e 

realimentando) o processo decisório. Autoavaliar pressupõe conhecer o 

comportamento organizacional da empresa (ou de qualquer organização), o que leva 

a identificar pontos críticos desse comportamento (DUBRIN, 2006; ALMEIDA, PINTO 

e PICCOLI, 2007; CUNHA, 2005).  Pretende-se, com este processo, que os 

funcionários se autoadministrem. “A autoadministração desse tipo inclui a 

programação de trabalho pelas próprias equipes e a apresentação de 

recomendações para o aprimoramento da qualidade” (DUBRIN, 2006, p. 2). Em 

maior especificidade, a autoavaliação pretende, ainda segundo este autor, “explicar, 

prever e controlar o comportamento” (DUBRIN, 2006, p. 3), o que se concretiza 

mediante a coleta de informações de maneira sistemática através de pesquisas 

internas. Para tanto, há a necessidade de se elaborar questionários cientificamente 

estruturados em base a fatos relevantes coletados e que “geram hipóteses 

(adivinhações educadas) sobre questões importantes a serem exploradas” 

(DUBRIN, 2006, p. 3). Os processos de avaliação e de autoavaliação permitem 

mensurar adequadamente os padrões que regem a gestão das instituições de 

educação superior, a fim de que esses indicadores, devidamente analisados, 

propiciem o necessário suporte informativo para alimentar os processos de tomada 

de decisão, embora não se deva esquecer a dificuldade que acompanha a aplicação 

desses sistemas, devido à “falta de liberdade de criação de métodos e elaboração 

de técnicas específicas de autoavaliação, pois, como centro de investigação, 

produtora de conhecimento, ela (a Universidade) tem competência para avaliar 

também a si mesma” (MARBACK NETO, 2007, p. 173). 

A fim de complementar este último vértice temático, saliente-se que a 

autoavaliação das IES é regulamentada e normatizada pela Portaria 2.051, de 
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09.07.2004, que, em seu art. 10, prescreve: “A autoavaliação constitui uma das 

etapas do processo avaliativo e será coordenada pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA)” (BRASIL – MEC / CONAES, 2004, s/p), entendendo-se por 

‘Comissão Própria’ aquela estruturada internamente, com membros da própria 

instituição. Vasconcelos (2008, p. 100) explica que esta Comissão é constituída “por 

um órgão cuja função é articular o processo estabelecido pelo SINAES (Sistema de 

Avaliação da Educação Superior) e possui como atribuição principal conduzir os 

processos de avaliação interna e de consolidação do processo de autoavaliação 

institucional”. 

Expostas as bases conceituais das variáveis que conformam o problema 

central desta dissertação (a autoavaliação institucional como fonte de informações 

que provêem o processo de tomada de decisões estratégicas em organizações 

universitárias), e que constituem o estudo de caso das Faculdades SENAC/SC, 

sublinhe-se, ainda, que cada um desses assuntos que formam a estrutura temática é 

convenientemente fundamentado no desenvolvimento bibliográfico do Capítulo 2. 

 Em suma, este estudo visa prover subsídios à temática apresentada, 

trabalhando especificamente com o caso das Faculdades do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial/Santa Catarina (SENAC/SC). Para tanto, as unidades 

selecionadas como objeto da análise foram as Faculdades de Tecnologia SENAC 

das seguintes cidades catarinenses: Blumenau; Chapecó; Florianópolis; Tubarão; 

Jaraguá do Sul; e São Miguel do Oeste, sendo que todas têm como mantenedora a 

Administração Regional do SENAC/SC. 

 São Faculdades de Tecnologia que pertencem ao Sistema “S”, o qual surgiu 

como uma resposta à necessidade de investimento nos trabalhadores em 1942, com 

a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e o “S” respectivo da categoria que é 

o Serviço Nacional da Indústria (SENAI), seguida, em 1946, pela criação da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), organização de cunho privado, mas custeada pelas empresas 

do comércio, objetivando oferecer ensino comercial em todo o território nacional. O 

SENAC possui uma organização administrativa diferenciada, instituída desde sua 

concepção através do decreto 8.621/46, sendo de obrigação da CNC sua 

organização e administração nacional.  
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1.1 PROBLEMA  

A relação existente entre os processos de autoavaliação institucional e os 

subsídios que estes oferecem ao processo de tomada de decisão estratégica de 

uma instituição educacional, como já mencionado em linhas anteriores, se 

fundamenta no princípio de serem, esses programas, importantes instrumentos “de 

gestão e planejamento das IES brasileiras” (GIMENES, 2007, p. 219; BRASIL-MEC, 

2006).  Se o que se procura é manter um padrão de qualidade e de excelência nas 

ações educativas e operacionais das IES, a autoavaliação é o processo ideal. Não 

custa lembrar que os elevados níveis de competitividade hoje vigentes, demandam 

tal padrão como sendo inerente às boas organizações, educativas ou não. 

O SENAC vinha atuando na educação profissional, nível técnico, por mais de 

seis décadas, quando, em 2004, constatou a grande demanda de um mercado 

diferenciado – a formação superior. Essa constatação derivou no início de suas 

atividades em nível de graduação tecnológica. A mudança de Centro de Formação 

Profissional para Faculdade de Tecnologia trouxe em si a necessidade de se 

proceder a uma reestruturação organizacional (administrativa, operacional, gestora, 

como a criação de novos cargos e funções; contratação e formação de pessoal 

docente; treinamento desse pessoal; estruturação de planos de cargos e salários; 

entre os de maior relevo). A implantação dos cursos superiores exigiu de todos os 

gestores das unidades, agora transformadas em Faculdade, a realização de 

adequações, tanto na estrutura (em seu aspecto físico interno, a reformulação de 

salas de aula e aquisição de equipamentos de apoio didático-expositivo, e externo, a 

ampliação de estacionamentos, principalmente) como nos processos internos 

(controles administrativos, financeiros, pedagógicos, operacionais, readequação da 

dinâmica operacional, principalmente) e mais fortemente na cultura da organização. 

A autoavaliação institucional, da forma como está sendo utilizada nas 

Faculdades SENAC/SC, tem alavancado soluções para a instituição, inclusive 

melhorando seu desempenho e subsidiando o processo de tomada de decisão. 

Entretanto, é bom salientar que, embora existam várias questões a serem 

investigadas, o foco do trabalho reside na busca de respostas sobre o processo 

decisório, a partir da implementação da autoavaliação institucional na IES. Daí o 

interesse em tentar responder a questão-problema desta pesquisa: Considerando-se 

que a autoavaliação institucional, segundo a literatura pertinente, influencia no 
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processo de tomada de decisão das IES, pergunta-se: (a) Há indicadores precisos 

dessa influência, no processo decisório das IES? (b) Se a resposta à questão 

anterior for positiva, como se dá essa influência? A hipótese definida: A 

autoavaliação institucional, quando implantada em uma instituição, influencia, com a 

provisão de subsídios, o processo de tomada de decisão. 

1.2 OBJETIVOS 

Este tópico visa abordar os objetivos, geral e específico, desta pesquisa. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a autoavaliação institucional e sua influência no processo de tomada 

de decisão nas Faculdades SENAC/SC. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

a) Descrever o processo de autoavaliação institucional das Faculdades 

SENAC/SC; 

b) Descrever o processo de tomada de decisão das Faculdades SENAC/SC; 

c) Identificar a apropriação dos resultados decorrentes da autoavaliação 

institucional nas Faculdades SENAC/SC; 

d) Relacionar e discutir os elementos que facilitam ou dificultam a apropriação 

dos resultados da autoavaliação institucional para o processo de tomada de 

decisão nas Faculdades SENAC/SC. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Tanto o procedimento de autoavaliação institucional como o processo 

decisório podem ser considerados elementos componentes do planejamento 

estratégico de uma instituição de educação superior (UNICAMP, 2004; MARBACK 

NETO, 2007), mormente se for relevado o fator de alta competitividade hoje vigente, 

num mercado de contornos globalizados, onde o fator qualidade é fundamental e 

está intimamente associado às demandas de competitividade organizacional. 

O primeiro fator – a autoavaliação institucional – é norma impositiva derivada 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC), visando criar uma cultura avaliativa nas 

IES, de acordo com o determinado pelo Sistema Nacional de Avaliação da 



26 

 

Educação Superior (SINAES), cujo órgão colegiado de supervisão e coordenação é 

a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). O segundo 

fator – o processo decisório – é prática estratégico-operacional assentada nos 

princípios históricos da administração moderna, devido ao seu caráter determinante 

das decisões que dispõem sobre os rumos que toda e qualquer organização deve 

tomar, a fim de obter sucesso e estabilidade de desempenho, em níveis que lhe 

permitam superar similares indicadores ostentados por organizações congêneres, 

concorrentes.  

Autoavaliação institucional e processo decisório são temas bastante 

complexos e subjetivos, mas que estão presentes em todas as IES – sejam estas 

públicas ou privadas –, e denotam uma interrelação estruturada, a primeira, no 

provimento de dados e informações relevantes a fim de dar suporte à segunda na 

elaboração das estratégias da instituição. Por fim, o terceiro fator diz respeito à 

qualidade dos produtos e serviços das IES, como determinante prioritário 

relacionado com os princípios de competitividade mercadológica. A qualidade é, em 

suma, o indicador que irá definir o produto final das IES (a formação educativo-

profissional) como sendo adequada ou inadequada às necessidades e expectativas 

do mercado consumidor em amplo sentido, ou seja, os alunos, as organizações 

empresariais, as organizações educativas, a sociedade em si. Afinal, formação sem 

qualidade é sinônimo de dispêndio desnecessário de recursos e de tempo, para 

ambas as partes dessa equação. 

A relevância do tema se depreende das abordagens de vários autores e suas 

assertivas a respeito. Neste sentido: Ito (2007) aponta fragilidades no processo 

decisório das IES, como o pouco conhecimento teórico-metodológico da tomada de 

decisão; Colombo (2004) considera impossível gerenciar sem avaliar; Paula (2004) 

entende ser a autoavaliação institucional mais que um instrumento de medição, 

corroborada por Marback Neto (2005) que afiança ser esse processo o princípio e o 

fim da gestão da IES; na visão de Santiago et al. (2003), a autoavaliação 

institucional está a serviço da gestão para cooperar e estabelecer consensos 

coletivos, neste sentido, Dias Sobrinho (2003) defende essas posições afirmando 

que seu propósito é a melhoria; Gianotti (2004) destaca que sua função está na 

articulação entre os processos de autoavaliação institucional e planejamento 

estratégico; e Fonseca (2006) sentencia que a autoavaliação institucional deve 

contribuir para a tomada de decisão no processo de mudança nas IES, com 
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qualidade total – entre tantos outros autores, que são devidamente citados no 

capítulo correspondente. Ou seja, os pontos principais que merecem atenção estão 

citados pelos autores acima e sustentam (justificam) a abordagem e importância do 

tema. Aliás, o senso comum – se é que se deseja reforçar esta justificativa – é um 

indicador importantíssimo da necessidade de se autoavaliar as IES com maior 

critério, a fim de redundar em maior qualidade do ensino de terceiro grau. 

 Justifica-se, assim, a opção pelo tema em exposição, em razão, primeiro, da 

sua relevância sempre atual, já que a educação caminha (ou deveria caminhar) em 

ritmo similar ao do desenvolvimento social, sendo levada a acompanhar tal 

dinâmica. Em segundo lugar, pela pretensão e interesse em analisar quais as 

formas de influência da autoavaliação institucional no processo de tomada de 

decisões adotadas pelos gestores nas Faculdades de Tecnologia SENAC/SC, 

através de mapeamento no processo de Autoavaliação Institucional realizado nas 

IES desta instituição. Como gestora de uma das unidades SENAC/SC, a 

preocupação com a qualidade dos produtos, serviços e sistemas da instituição está 

sempre presente e com ela se deve estar em total comprometimento, 

permanentemente. Isto é motivo mais que justificado para proceder a este estudo. 

Por outro ângulo, os resultados apresentados no relatório da Autoavaliação 

(CPA) permitem a busca de melhorias continuas pelos gestores (como é o caso 

desta mestranda) e demais atores, possibilitando-lhes uma panorâmica da situação 

da IES, bem como manter ou melhorar o quadro existente. Ainda, poderão abrir 

caminhos oportunizando os gestores destas Faculdades a entenderem a 

autoavaliação institucional e sua importância para o processo de gestão, fazendo 

uso deste instrumento no dia-a-dia da IES, como processo permanente na 

construção e consolidação de uma cultura autoavaliativa que qualifique seu papel 

diante da sociedade.   

Por fim, este estudo entende-se como relevante, pois se verifica que, 

enquanto existem na literatura trabalhos realizados em Universidades Federais e 

Particulares, tal não se dá e nem há evidências de pesquisas sobre gestão e 

autoavaliação institucional em Faculdades de Tecnologia, objeto desta investigação.  
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Diante do exposto, este estudo divide-se nas seguintes partes: (I) Esta 

Introdução, onde se contextualiza o tema e se expõem as bases da pesquisa, o 

problema, objetivos, justificativa e relevância do mesmo. (II) O capítulo dois, onde se 

aborda, em rápidas pinceladas, o Histórico do Desenvolvimento do Ensino Superior 

no Brasil, ancorando também uma abordagem sobre os cursos superiores de 

tecnologia atualmente existentes no País. Na sequência são contextualizados a 

Administração Universitária e seus Modelos de Gestão.  Adicionalmente, descreve-

se de maneira fundamentada Avaliação Institucional, apresentando uma abordagem 

sumarizada dos modelos e experiências nacionais e internacionais seguido do da 

Autoavaliação Institucional que apresenta o histórico dessa ferramenta no Brasil. 

Ademais apresenta-se a Qualidade como diferencial competitivo e, por fim, o 

Processo Decisório nas IES; (III) No capítulo três, expõem-se as bases 

metodológicas da pesquisa, universo, amostra e ferramenta de coleta de dados 

utilizada no trabalho de campo. (IV) No capítulo quatro, analisam-se e discutem-se 

os dados coletados no estudo de campo, expondo-os graficamente. (V) No Capítulo 

cinco, são expostos os aspectos fundamentais apresentados neste estudo, bem 

como as principais conclusões e recomendações. (VI) As referências bibliográficas 

compõem a parte sexta. (VII) Os apêndices e anexos completam o trabalho. 
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 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo contextualiza as bases genéricas e históricas do Ensino 

Superior no Brasil apenas como preâmbulo para, em seguida, abordar os 

fundamentos do ensino superior tecnológico até os dias presentes e uma breve 

abordagem da administração universitária e os modelos de gestão. Em seguida 

apresenta o sistema de Avaliação, com modelos e experiências nacionais e 

internacionais, passando a contextualizar a Autoavaliação Institucional e a 

Qualidade como fator de Competitividade, encerrando com  o processo de tomada 

de decisão das IES. 

2.1 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

A educação superior brasileira possui um largo histórico que remonta ao 

tempo da chegada da Família Real portuguesa ao Brasil (1808) e instalação da 

Corte Real Portuguesa, o que imprimiu forte impulso ao desenvolvimento da 

academia em sua estrutura fundadora, formada por organizações isoladas com 

“preocupações basicamente profissionalizantes” e que “representam a inauguração 

do nível superior de ensino no Brasil” (RIBEIRO NIZZA, apud OLIVEIRA, 2005, p. 

119; ALVES e PASCUETO, 2008). 

Nesse longo histórico, a própria evolução mundial impôs ao Brasil mudanças 

na esfera social, econômica e educacional, gerando, neste último setor, várias 

normativas legais que foram se sucedendo e que alteraram seu compasso 

(GONÇALVES, 2007, p. 4-5). As reformas do ensino superior brasileiro, no período 

compreendido entre 1964 (ano da instalação do governo militar) e 1990 (MINTO, 

2006), demandavam modernização e investimentos em ciência e tecnologia, o que 

propiciou o surgimento dos Cursos Superiores de Tecnologia, logo após a retomada 

democrática do país (GONÇALVES, 2007), inseridos em um contexto político e 

econômico internacional, como parte das decisões governamentais que vinham 

sendo adotadas nacionalmente. 

A partir da década de 70 e adentrando à de 80, um acentuado crescimento 

quantitativo é verificado, em relação ao número de instituições, matrículas, cursos, 

funções docentes etc., embora durante esse longo percurso se alternassem 
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momentos de euforia e recesso nesse processo (MARTINS E GARIBA JUNIOR, 

2006). Em 1996, é criada e sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB – 9.394/96), determinante de direitos e garantias educacionais (BRASIL-MEC, 

1996), bem como também são criadas diretrizes para nortear novas metodologias de 

ampliação embasadas em qualidade acadêmica (MARTINS E GARIBA JUNIOR 

2006). 

De maneira geral, a educação superior brasileira, na atual década, apresenta 

dados estatísticos compilados pelo MEC/INEP (BRASIL, 2009), que merecem 

exposição:  

 
Tabela 1: Evolução do número de IES no Brasil - 2002 a 2009 

Ano Total de IES Públicas Privadas 

2002 1637 185 1442 

2003 1859 207 1652 

2004 2013 224 1789 

2005 2165 231 1934 

2006 2270 248 2022 

2007 2281 249 2032 

2008 2252 236 2016 

2009 2128 231 1897 
Fonte: MEC/INEP/DEED, 2009. 

Verifica-se, na Tabela 1 (que inclui todas as IES que oferecem cursos de 

graduação presencial e a distância), que, em 2009, 89% das instituições são 

privadas e apenas 11% são instituições públicas, divididas entre federais (4,6%), 

estaduais (3,6%) e municipais (2,7%). Observa-se nesse período (2002-2009), 

ainda, que a partir de 2008 são constatados decréscimos, tanto em IES públicas 

como privadas. Este fenômeno possui uma razão de ser. Se, de um lado, se 

constata que as previsões para o período 2007-2010 (SGUISSARDI, 2008) denotam 

uma “efervescência do mercado educacional” (em termos de crescimento de 

matrículas), um fenômeno similar, mas em sentido contrário (no número de 

instituições) acompanha esse período. De acordo com a edição n. 101 da revista 

Ensino Superior, do SEMESP, de fevereiro de 2007, "Até 2010, 60% das instituições 

de ensino superior brasileiras com menos de 500 alunos devem ser extintas” (apud 

SGUISSARDI, 2008, documento eletrônico), enquanto os restantes 40% seriam 

absorvidos por outras instituições. Daí a razão da diminuição das IES privadas. Em 
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relação às IES públicas, não se possui fundamento para tal redução, embora esta 

(segundo a Tabela 1) tenha sido praticamente insignificante, quando comparada 

com as de cunho privado. 

 

2.2 CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA NO BRASIL 

Os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) no Brasil foram originados a partir 

de cursos existentes em países de capitalismo central (Estados Unidos, Alemanha, 

Itália, França, Japão), (LINS, 1993), porém, há praticamente duas décadas estavam 

no esquecimento da educação brasileira. É a partir da década de 90 e primeiros 

anos do século XXI, que os CSTs começam a ser difundidos em grande escala, 

tanto no setor público quanto no privado. O processo teve inicio com o Projeto de Lei 

1.603, e com maiores facilidades através da promulgação da nova LDB – Lei 9.394, 

de 20 de dezembro em 1996 – e, de uma série de decretos federais e portarias do 

Ministério da Educação, em conjunto com pareceres e resoluções do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), quando tem inicio a reformulação do sistema 

educacional brasileiro.  

Diante da conjuntura apresentada, o Decreto 2.208 – de 17 de abril de 1997 -, 

determina, em seu artigo 3°, os níveis para a modalidade “educação profissional” – 

básico, técnico e tecnológico – sendo o nível tecnológico reconhecido como nível 

superior da “educação escolar”, com independência em relação a este, e 

especificamente na área tecnológica. Em seu 10º artigo, o mesmo decreto define a 

conferencia de “diploma de tecnólogo”.  

Os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) estão voltados para a educação 

profissional; seus graduandos são denominados de tecnólogos e reconhecidos como 

profissionais de nível superior. Atualmente, os cursos são classificados a partir dos 

eixos tecnológicos definidos pelo catálogo do MEC. A importância hoje dada aos 

CST expõe de maneira clara a relação que existe entre a escola e o setor de 

trabalho, o que impõe que qualquer análise dos CST deva associar-se às mudanças 

que o mercado de trabalho vem sofrendo, a fim de adequar-se um setor ao outro. 

Arroyo (apud DUCH, 2010, p. 10) entende, em relação a esta conexão, que ambas 

as estruturas podem ser vistas como homogêneas, sendo “o sistema escolar como 
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um microcosmo do mundo do trabalho”, no sentido de a educação escolar “legitimar, 

internalizar e conceber o perfil demandado pelas relações sociais de produção”. 

Mas não é só o mundo do trabalho em si que interfere (ou se relaciona) com a 

escola, promovendo adequações e mudanças; são também os avanços e a 

evolução tecnológica que demandam atualização educativa e profissional 

especializadas, permanentemente e em relação diretamente proporcional à 

velocidade em que cresce essa evolução. Fazem-se necessárias, assim, “novas 

estratégias de educação profissional em função das mudanças decorrentes da 

evolução tecnológica com o impacto das áreas da Microeletrônica e Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs)” que impõem, similarmente, “a reorganização dos 

processos produtivos, da redefinição dos papéis das instituições de ensino e da 

necessidade do aprendizado ao longo de toda a vida produtiva do sujeito” (RIBEIRO, 

2008, p. 25). O próprio Ribeiro complementa esse pensamento: 

 

A educação profissional se redefine também como necessária para 
promover uma educação integral, na tentativa de formar o cidadão que 
nossa sociedade requisita. Cidadão que em sua formação não se limita a 
construir habilidades profissionais ou comportamentais, e sim seja capaz de 
intervir conscientemente em seu habitat e construir seu futuro. 
 
 

A importância dos cursos de formação tecnológica em nível universitário 

parece ser cada vez mais clara diante dos indicadores que o próprio mercado 

oferece. Como foi possível perceber na Tabela 1, segundo o Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira (INEP), o número de Instituições de 

Educação Superior no Brasil, vem crescendo gradativamente de 2002 a 2009; um 

aumento que representou 39,34% de novos credenciamentos neste período – 

embora, como visto no comentário imediatamente depois de exposto na Tabela 1, 

nos anos 2008 e 2009 constatou-se um decréscimo nesse número de instituições. O 

crescimento de oferta de vagas exige, por sua vez, que as universidades privadas se 

tornem cada vez mais competitivas.  

Segundo Kobs e Reis (2008, p. 9), este fator vem exigindo crescentemente 

que estas busquem “aperfeiçoar continuamente seus produtos, serviços e 

processos, e também adaptar sua estrutura organizacional à realidade de 

constantes incertezas, que podem representar ameaças e oportunidades”.  

Em relação aos cursos tecnológicos em específico, o crescimento é similar. 

Ainda segundo o MEC-INEP (2009, p. 11), “o ritmo de crescimento dos cursos de 
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educação tecnológica foi ligeiramente maior do que o observado no ano anterior 

(2007), embora nos centros universitários tenha sido registrado um incremento de 

28,9%”. Este órgão aponta, ainda, que se constatou a existência de “cerca de 650 

novos cursos de educação tecnológica no Brasil, grande parte ofertados pelas 

faculdades (45,7%) seguidas pelas universidades (37,4%)”. A Tabela 2 expõe os 

dados da educação tecnológica, correspondentes ao exercício de 2008. 

Não obstante esse crescimento, não se pode deixar de relevar um aspecto 

crucial para este setor educativo, que diz respeito à questão da formação docente 

que opera nesses cursos. De acordo com Cortella (2008), a formação docente 

daqueles que operam como professor do ensino tecnológico é preocupante, “pois 

trata diretamente dos principais responsáveis pelo êxito das transformações que 

vêm ocorrendo no mundo do trabalho, exigindo deles respostas satisfatórias para as 

novas demandas”, complementando que tal questão vem exigindo, das análises a 

respeito, “uma visão e entendimento mais amplos e contextualizados dos aspectos 

econômicos, políticos e culturais da sociedade e das intenções e interesses do 

sistema no qual está inserida”. 

 

Tabela 2: Evolução do número de cursos de Educação Tecnológica, segundo a 
organização acadêmica – Brasil – 2002 a 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED, 2009. 

 

Podemos perceber na tabela 2 uma evolução considerável na oferta de 

Cursos Superiores de Tecnologia, que se explica segundo Takahashi e Amorim 

(2008, p. 209) como “o preenchimento ágil e de qualidade de lacunas de mão-de-

obra surgidas no mercado de trabalho por conta da chegada e disseminação de 

novas tecnologias”. Neste mesmo sentido Martins e Gariba Junior (2006, p. 01), 

afirmam que “a expansão dos Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil é uma 
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realidade indiscutível. Naturalmente essa situação de expansão tornará o ambiente 

cada vez mais competitivo, requerendo das IES, a busca pela melhoria da qualidade 

desses cursos”. 

Diante deste contexto pode-se destacar a necessidade de conhecimento de 

práticas de gestão que segundo Braga e Monteiro (2005, p.11) “poderia proporcionar 

a mantenedores e dirigentes um maior controle sobre o rumo de suas instituições e 

mais condições de enfrentar as ‘intempéries’ do mercado” – assunto que abordamos 

adiante, em forma de panorama sobre o processo de gestão e de tomada de 

decisão nas instituições de educação superior. 

2.3 ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

O processo administrativo de uma organização, seja esta universitária ou não, 

é naturalmente complexo (BAUER, 1999; SERVA, FERREIRA, 2006), tanto quanto o 

é a ciência administrativa; notadamente nesta fase de grandes mudanças 

tecnológicas, sociais e políticas. Por sua vez, o processo de administração da 

educação não foge a essa regra, podendo ser tão ou mais complexo do que o de 

uma organização não-educacional (ELPO, 2004; KRASILCHIK, 2008). Trata-se, 

afinal, da gestão de uma instituição cujo ‘produto final’ é a formação do indivíduo em 

termos profissionais, o que lhe empresta maior criticidade. “Na administração da 

educação, as funções básicas de estabelecimento de políticas e de gestão da 

educação assim como a resultante organização e funcionamento das instituições 

educacionais são fatores decisivos no desempenho e no nível de qualidade de sua 

prática” (WITTMANN, GRACINDO, 2001, p. 11).  

Conceitualmente, a administração é definida ordinariamente como “a arte de 

conseguir realizar as coisas”, motivo que leva a dar-se “ênfase especial aos métodos 

e processos que visam a assegurar uma ação positiva, ao mesmo tempo (em) que 

se formulam princípios com o objetivo de promover uma ação concatenada por parte 

de um grupo de indivíduos” (SIMON, 1970, p. 1). Administrar, assim, é ordenar, 

coordenar, formular estratégias, controlar suas implementações, ajustar cursos de 

ação, enfim, gerir os destinos de uma organização, em amplo sentido. 

O modelo administrativo que fundamenta as organizações modernas é o 

modelo burocrático, o qual já vem sendo adotado desde épocas anteriores ao 

capitalismo, vindo a assumir autonomia apenas no século XX (MACHADO e 
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SILVEIRA, 1998). Para conceituar organização ou burocracia, Machado e Silveira 

(1998, p. 19) citam Motta e Pereira, para quem “... uma organização ou burocracia é 

um sistema social racional, ou sistema social em que a divisão do trabalho é 

racionalmente realizada tendo em vista os fins visados”. Este modelo (burocrático), 

nos dias atuais parece ter perdido sua força, de acordo com as críticas antepostas 

por Pinchot e Pinchot (apud MACHADO e SILVEIRA, 1998, p. 25), devido a vários 

fatores, dentre os quais se destacam como os mais importantes: trabalho em equipe 

e autodireção; iniciativa e flexibilidade; inovação; multidisciplinaridade; 

multiqualificação; comunicação interorganizacional horizontal. Entenda-se que esta 

proposta de estrutura e modelo funcional é de aplicação abrangente e ampla, 

independentemente de a qual segmento mercadológico se refira. 

O ensino de 3º grau – ou “ecossistema universitário brasileiro” – está 

composto, hoje, por vários tipos de instituições: “universidades públicas federais, 

estaduais e municipais; escolas técnicas, como as faculdades de tecnologia; 

universidades privadas confessionais; universidades particulares; centros 

universitários” (KRASILCHIC, 2008). Essa diversidade classificatória potencializa os 

níveis de criticidade da administração nesses educandários, obrigando o 

administrador a identificar, precisamente, os desafios a enfrentar a fim de poder 

delinear seus projetos estratégicos nos cenários de curto, médio e longo prazos 

“tendo sempre possíveis planos alternativos para situações inesperadas; 

controlando o próprio percurso e não se conformando com uma postura reativa às 

mudanças por influência de tensões externas” (KRASILCHIC, 2008). 

Um fator fundamental para todo o processo administrativo universitário é o rol 

de desafios interpostos pelo novo contexto de informação e conhecimento, o que 

tem levado os gestores a se atualizarem no manejo das novas tecnologias. “A 

revolução contemporânea da informação e do conhecimento conduz a uma série de 

demandas das IES, tanto em função de suas relações externas como no 

concernente às lides da docência e da investigação” (BRUNNER, 2002, p. 10). Este 

novo cenário mostra que as IES perderam seu monopólio informacional, sendo 

levadas a trabalhar num ambiente saturado de informação: “A Galáxia Gutenberg 

cede passagem à Galáxia Internet, na qual a informação avançada se encontra 

distribuída nas redes eletrônicas, particularmente através da Internet” (BRUNNER, 

2002, p. 10). Esta constatação, associada às dimensões planetárias da Internet, 

pressupõe um complicador a mais no processo administrativo, no sentido da 
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confiabilidade das fontes e das informações geradas por estas – como base para as 

decisões do administrador. 

Outro fator igualmente importante, também trazido por Brunner (2002, p. 8) e 

que tem estreita relação com o tema central desta dissertação, se refere à conexão 

que há entre a massificação da demanda educativa e do acesso ao 3º grau, com sua 

correspondente questão da qualidade do produto final (o resultado do binômio 

ensino x aprendizagem). Afirma Brunner (2002) a este respeito: 

 

A massificação da demanda e do acesso conduzem mesmo assim à 
necessidade de estabelecer mecanismos para assegurar a qualidade da 
oferta pública e privada de educação superior (sistemas de informação, 
controle, exame, avaliação e credenciamento), como se tem implementado 
em Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador e México e começam a 
ser adotados noutros países da região. O desenvolvimento destes sistemas 
de garantia da qualidade traz em si demandas complementares sobre as 
IES, gerando-se uma crescente pressão avaliativa sobre as mesmas, a 
necessidade de autoavaliação, obrigação legal de submeterem-se a 
processos de credenciamento, demandas de accountability, o emprego de 
indicadores de desempenho, a conveniência de obter um credenciamento 
de prestigio por entidades do estrangeiro e a exigência de competir em 
função de resultados e, de maneira incipiente, pela colocação em rankings 
de instituições y programas. 

 

Como se pode observar pelo exposto por Brunner (2002), a administração de 

uma IES é bastante complexa, ou melhor, que sua complexidade é crescente 

conforme são os desafios que o próprio mercado impõe. Já em relação ao termo 

utilizado por Brunner (2002) em sua exposição – accountability – este se origina do 

inglês (derivado da área contábil-financeira) e, na sua tradução mais próxima para o 

português e para esta área, significa evidenciação, possuindo em realidade um 

duplo significado: “Etimologicamente, tem o significado de confiabilidade e, 

epistemologicamente, surge como o resultado de um adequado nível de 

evidenciação” (grifos no original) (NAKAGAWA, 2007, Editorial), traduzindo-se em 

transparência informacional, segundo entendimento desta mestranda. 

Afonso (2009, p. 59-60) propõe a ampliação do termo accountability a fim de 

estender sua capacidade heurística como tal, ao acrescentar “o pilar da avaliação 

aos pilares da prestação de contas e da responsabilização, estabelecendo um 

espaço mais complexo de novas interações e interfaces”. Neste sentido, as 

universidades estão procedendo ao investimento na qualificação e na 

profissionalização do seu corpo gestor, mediante a aplicação de uma forma de 

gestão managerialista, significando dizer que se utilizam processos administrativos 
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comuns à iniciativa privada, dentre os quais a evidenciação (accountability) é parte 

fundamental (GORNITZKA, KOGAN, AMARAL, 2005). Para esclarecer seu 

argumento, Afonso (2009, p. 60) o expõe em formato de quadro: 

 

 
Quadro 1: Dimensões de um modelo de Accountability 
Fonte: Reproduzido de AFONSO, A. J. (2009, p. 60). 

 

Afonso (2009) identifica, assim, os três pilares que suportam a estrutura de 

um sistema de accountability, hoje um modelo de gestão já sedimentado em países 

da Europa, Estados Unidos e nalguns países de América Latina (a exemplo de Chile 

e Argentina), e que seriam: a autoavaliação, a prestação de contas e a 

responsabilização, conforme se observa no Quadro 1. Veja-se que há duas 

dimensões na avaliação: a ex-ante, que se refere à prestação de contas, e a ex-

post, que diz respeito à cobrança de responsabilidades e às aplicações de sanções, 

segundo seja o caso. Na prática, esta maneira de informação social e aos 

stakeholders é, em realidade, um instrumento que permite prover o necessário para 

depois cobrar o resultado e responsabilizar a quem de direito pelo não atendimento 

ao estabelecido – ou, em caso contrário, premiar aqueles que agiram dentro de um 

padrão previamente estabelecido (standard). Não são raros os casos em que se 

produzem planejamentos e programas extensos e prolixos, que, ou não saem da 

gaveta, ou são implementados em parte ou, ainda, mal-implementados. A 

accountability, segundo a proposta de Afonso (2009), ampliada de maneira holística, 

parece atender os ditames de uma administração educacional eficiente – pelo 

menos, em tese. 

A administração universitária, por certo, não aparenta ser fácil, como visto até 

aqui e apenas superficialmente (já que não é ponto central desta dissertação). 
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Relacionado a este aspecto, cite-se o ensino de administração em nível superior, 

sobre o qual Andrade e Amboni (2002, p. 3) argumentam que o expressivo 

desenvolvimento do ensino superior no Brasil, especialmente o de Administração, 

está relacionado organicamente “entre essa expansão e o tipo de desenvolvimento 

econômico adotado após 1964, calcado na tendência para a grande empresa”. 

Tendência, diga-se de passagem, que tem relação com o desenvolvimento da 

tecnologia complexa, associado aos elevados níveis de burocratização, o que 

acabou por demandar “mão-de-obra de nível superior para lidar com essa realidade” 

(ANDRADE e AMBONI, 2002, p. 3). Para tanto, a demanda passou a ser de um 

administrador profissional e especializado para as diversas áreas em que atua; a da 

educação superior, com bastante certeza, se tornou uma das mais complexas. 

2.4 MODELOS DE GESTÃO 

Neste item são apresentados e descritos os Modelos de Gestão Estratégica, 

Modelo de Gestão do Conhecimento, Modelo de Excelência de Gestão e Modelo de 

Gestão fundamentado no Balanced Scorecard (BSC). Abordam-se estes modelos 

com o intuito de servirem como um necessário suporte ao viés desta pesquisa,  

fazendo o registro de que os modelos  ora apresentados  são adotados em qualquer 

organização, não se restringindo a Instituições de Ensino Superior. 

Saliente-se, ainda, outro aspecto considerado fundamental para todo e 

qualquer modelo de gestão e já mencionado em páginas anteriores: a transparência 

(accountability) nos processos gestores sob o ponto de vista da sua relevância para 

esses processos. Este atributo de transparência informacional e de responsabilidade 

social corporativa é sinônimo de ética na gestão e de respeito pelos diversos atores 

que são alcançados pelas ações de gestão (clientes, bancos e instituições 

financeiras, fornecedores, parceiros, governo, funcionários e colaboradores, e a 

sociedade em si) (ALLEDI, QUELHAS, 2003). 

 

2.4.1 Modelo de Gestão Estratégica  

 

A gestão estratégica teve sua origem pautada no setor empresarial, sendo 

uma interrogação a possibilidade de aplicação no setor público, mais precisamente 
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em escolas. Estevão (1999) propõe uma questão pertinente: será que um modelo de 

gestão orientado para o aumento da produtividade e da competitividade, jogando 

com combinações de mercados e produtos na base das margens de lucro, logrará 

êxito na transposição para o campo da educação? Segundo a análise de 

Schwartzman e Schwartzman (2002, apud MACHADO, 2008, p. 11-12), a atenção 

mais recente ao ensino superior privado só começou a ser notada a partir das 

discrepâncias do seu modelo de gestão, em relação ao (suposto) modelo ideal que 

apresentam as IES públicas. Neste modelo ideal, o ensino superior só se organiza 

em Universidades (enquanto nas IES privadas predominam instituições isoladas e 

outros formatos não-universitários); possui um forte componente de pesquisa 

(praticamente inexistente nas IES privadas); privilegia as áreas técnicas e científicas 

e profissões clássicas (quando as de cunho privado concentram seu foco nas 

profissões sociais); pratica um modelo participativo dos professores nas decisões 

acadêmicas, através de colegiados (o poder, na IES privada, é centralizado); a 

atividade cultural e intelectual “costuma ser percebida como de natureza altruística, 

oposta à busca de lucro” (enquanto no ensino privado, mesmo em IES não-

lucrativas, o foco é preponderantemente comercial). Parecem perceptíveis, assim, as 

diferenças dos modelos gestores entre o ensino público e o privado, o que, por 

dedução e analogia, implicaria em se aceitar também que seus modelos e 

planejamento estratégicos sejam diferentes. 

Afinal, o que é esse planejamento estratégico? O planejamento estratégico, 

de acordo com Meyer Jr. (1988), é um processo ininterrupto e adaptativo; através 

dele a organização define sua missão e visão de futuro, além de traçar objetivos, 

metas e planos, bem como a forma de alcançá-los, considerando para isso, um 

período de tempo determinado, sempre acompanhando sua execução e a interação 

com o ambiente externo. 

Segundo Leitão (2003, p. 839) o planejamento estratégico é: 

 

[...] um processo complexo e dinâmico de relações entre fatores 
econômicos, tecnológicos, administrativos, políticos, sociológicos, culturais 
e psicológicos que influenciam a escolha do caminho a seguir para alcançar 
uma ou mais metas da empresa. Esses fatores são expressões da razão, 
dos sentimentos e emoções, com espaço possível para a intuição. 

 

Contudo, o que poderá proporcionar algum impeditivo na aplicação deste 

modelo de gestão (embasado no planejamento estratégico) em instituições, são as 
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especificidades das organizações educativas que lidam com: jogos de poder; 

compromissos negociados pelos atores com estratégias eventualmente 

contraditórias entre si; opções estratégicas condicionadas para uma administração 

centralista; políticas de pessoal e financeiras, independendo da organização; metas 

com interesse político e não dos cidadãos; e controle das estratégias obedecendo a 

critérios políticos (as estratégias nunca são meramente funcionais, razão pela qual 

elas ameaçam a cultura e as posições de poder vigentes na organização) 

(ESTEVÃO, 1999; SOARES, 2002; KOTLER, FOX, 1994; LOVELOCK, WRIGHT, 

2002). 

Para Estevão (1999), a maior dificuldade para se gerar um contexto de 

autonomia consiste na influência exercida por organismos internacionais no 

processo de decisões educacional. A aplicação do modelo de planejamento 

estratégica, além de formular e executar estratégias, pensar e atuar 

estrategicamente, também levará a um exercício desafiante, capaz de disponibilizar 

elementos e sugestões para uma gestão mais eficiente das dependências políticas. 

Mintzberg et al (2000) observa, que, na prática, toda formação da estratégia 

anda sobre dois pés: um deliberado e outro emergente. Da mesma forma, não existe 

uma estratégia puramente deliberada ou puramente emergente. Mintzberg e Quinn 

(2000) complementam que a estratégia puramente deliberada evita o aprendizado, 

assim que a estratégia é formulada; por outro lado, a estratégia emergente o 

fomenta. As pessoas agem, uma de cada vez, e reagem a elas, de modo que 

padrões (Standards) acabam se formando. 

Na análise de Mintzberg et al (2000), a estratégia emergente enfoca o papel 

do estrategista que percebe o mundo à sua volta e toma decisões que ao longo do 

tempo tornam-se padrões. Neste contexto, uma estratégia não necessita de um 

plano a priori, pois, resulta da experiência e da visão de mundo do líder da 

organização. 

Um dos grandes objetivos do modelo de gestão estratégica é assegurar que 

as organizações, no seu conjunto, se articulem (bem como seus meios); desta forma 

as instituições educacionais muito têm a ganhar com este tipo de gestão, já que elas 

também são afetadas por importantes fatores ambientais tais como: a legislação, as 

mudanças nas políticas de trabalho, desafios que a autonomia poderá desencadear 

como a competição entre instituições públicas e entre estas e suas congêneres 

privadas, limitações de ordem econômica, de fatores sócio-culturais, de 
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desenvolvimento tecnológico e ideologias e atitudes políticas frente à educação 

(ESTEVÃO, 1999).  

As fases da gestão com base no planejamento estratégico, nas instituições, 

devem conter (KOTLER, FOX, 1994): a missão e a visão (ambição), as finalidades, 

os objetivos, o diagnóstico, as opções estratégicas, a decisão estratégica, 

implantação organizacional, comportamental e o controle. A adoção do modelo de 

planejamento estratégico implicará numa mudança de postura das escolas frente às 

mudanças das políticas educativas, adotando uma atitude autônoma e de 

proatividade, desafiando os processos tradicionais de gestão em favor de um 

modelo normativo e mais interveniente e desafiador do status quo.  

O planejamento estratégico, como sugerido por Kotler e Fox (1994, p. 99-

110), deverá surgir da análise crítica de cada um dos itens que compõem a Figura 2, 

e que podem ser sumarizados como segue: 

 Análise ambiental – Primeira etapa do planejamento estratégico, esta 

auditoria ambiental deve dar respostas para: (1) quais as principais 

tendências ambientais de mudanças? (2) que implicações possuem essas 

tendências para a instituição? (3) quais as oportunidades e ameaças mais 

significativas? 

 Análise de recursos – Se refere à etapa em que a instituição identifica seus 

principais recursos (forças) e necessidades (fraquezas). 

 Formulação de metas – Em base às duas etapas anteriores, a instituição 

poderá, então, definir administrativamente suas metas e objetivos básicos. 

Este processo envolve: (a) estabelecer a missão da instituição; (b) definir as 

metas de curto e longo prazo; (c) determinar quais os objetivos específicos 

atuais. 
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A figura 2 apresenta o Modelo de Processo de Planejamento Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2: Modelo de Processo de Planejamento Estratégico 
Fonte: Reproduzido de KOTLER, FOX (1994, p. 98). 

 

• Formulação e implementação da estratégia – É a definição da estratégia 

global da instituição (ou de um departamento, programa etc.) e tem a ver com 

a determinação institucional que inclui decisões sobre os programas atuais 

(manter, melhorar ou eliminar) e sobre os novos programas e as 

oportunidades do mercado. 

• Projeto organizacional – É o design organizacional e se compõe por três itens 

básicos que toda instituição deve ter: estrutura, pessoas e cultura. 

Dependendo da estratégia, qualquer um desses itens pode estar sujeito a 

mudanças necessárias. 

• Projeto de sistemas – Se refere à necessidade da instituição em planejar ou 

ampliar os sistemas necessários para dar suporte às novas estratégias. Os 

três principais sistemas são: (1) sistema de informações de marketing; (2) 

sistema de planejamento de marketing; e (3) sistema de controle de 

marketing. 

Enquanto o sistema de informações de marketing se preocupa com a análise 

situacional da instituição em seu contexto (análise ambiental), os sistemas de 

planejamento e de controle são mais executivos, pois definem ações a serem 

executadas, ou seja, o primeiro é de inteligência de marketing, enquanto os outros 

dois são de execução e controle das estratégias (KOTLER, FOX, 1994). 

Análise Ambiental 
• Ambiente interno 
• Ambiente de mercado 
• Ambiente competitivo 
• Ambiente público 
• Macroambiente (Análise de 

oportunidades e ameaças) 
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Na Figura 3 estão expostas as bases referentes aos sistemas de 

planejamento estratégico e de controle (mensuração, diagnóstico e correção): 

 

          PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO                              EEXXEECCUUÇÇÃÃOO                             CCOONNTTRROOLLEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Planejamento de Marketing e Sistema de Controle 
Fonte: Reproduzido de KOTLER e FOX (1994, p.112). 

 

Observe-se, pelo fluxo da Figura 3, que o sistema se realimenta 

constantemente, tomando atitudes corretivas e gerando reformulações estratégicas 

ou, ainda, formulando novas estratégias, acorde sejam os resultados aferidos nas 

diversas etapas expostas nesta figura. 

A gestão estratégica, assim, apresenta potencialidades técnicas que podem 

ser aconselhadas no sentido de melhorar o desempenho das organizações 

educacionais, mas sem se tornar uma resposta para todos os males de que elas 

sofrem. Como tecnologia, ela é aliciante, mas pode fazer esquecer o caráter 

eminentemente político e simbólico da construção de um projeto estratégico ou da 

tomada de decisão estratégica.  

Para finalizar, Estevão (1999) ressalta a importância de não se omitir, durante 

o processo de avaliação de um modelo de gestão, as questões éticas envolvendo 

critérios que tenham a ver com definições de cidadania, equidade e interesse geral; 

deve-se, neste sentido, observar se os atos dos gestores foram além de meros 

interesses economicistas e etnocêntricos da organização ou almejaram objetivos e 

atividades civicamente críticas e socialmente empenhadas. Estas premissas 

constituem a responsabilidade social e ambiental, tão em voga nos dias presentes, 
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expressas através de uma prestação de contas à sociedade e aos órgãos 

governamentais pertinentes. 

 

2.4.2 Modelo Gestão do Conhecimento 

 

Um recurso considerado cada vez mais estratégico para as organizações em 

geral que buscam competitividade e sobrevivência é o conhecimento. Isto implica 

em que, cada vez mais, dirigentes, gerentes e profissionais nas organizações 

(empresariais, educativas, de serviços, públicas etc.), e também consultores 

organizacionais e pesquisadores acadêmicos atuantes na área da administração, 

venham percebendo a crescente influência do conhecimento para uma nova 

abordagem dos modelos de gestão.  

Gestão do conhecimento é um modelo que não pode ser definido e 

conceituado de maneira precisa, mesmo porque não há como concentrar todas as 

classes de profissionais dentro de um parâmetro único (dada a larga diversidade das 

profissões laborais), visto ser, este modelo, aplicável a todos os setores 

organizacionais sem distinção. Mas, numa tentativa de aproximação conceitual, 

Terra (2001), entende a gestão do conhecimento como uma nova disciplina que 

altera o foco, até então voltado sobre o conhecimento e a informação, para 

concentrá-lo sobre os indivíduos possuidores desse conhecimento, donos da 

informação. De acordo com Salim (apud CANONGIA; SANTOS; SANTOS; 

ZACKIEWICZ, 2004, p. 234), este modelo pode ser sintetizado como “um processo, 

articulado e intencional, destinado a sustentar ou a promover o desempenho global 

de uma organização, tendo como base a criação e a circulação de conhecimento”. 

Um ambiente de elevada competição e ampliado, agora, para fronteiras 

globais, “faz com que as organizações busquem adotar ferramentas gerenciais 

estratégicas eficientes, visando garantir a sua competitividade e, até mesmo, a sua 

sobrevivência” (VASCONCELOS, 2008, p. 38). Este cenário identifica bem a 

dualidade entre duas economias: a tradicional e a do conhecimento. Enquanto a 

primeira se sustenta em base à utilização dos recursos físicos (bens materiais), que 

seguem tendência à escassez ou ao seu barateamento (na maioria dos casos), a 

segunda utiliza o conhecimento como recurso principal, que segue tendência inversa 
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à da economia tradicional, ou seja, seu recurso (o conhecimento) “fica mais valioso à 

medida que novas informações são a ele agregadas, e têm seu crescimento 

impulsionado a cada inovação” (NESS; WOLKEMA, 2001, p. 193). 

Fleury e Fleury (2001) entendem que a abordagem sobre Gestão do 

Conhecimento nasceu de discussões entre pesquisadores da área de Ciência e 

Tecnologia e profissionais de empresas, despontando como um dos temas mais 

polêmicos e menos compreendidos. Em decorrência, há distintas interpretações 

para o seu significado e o próprio conceito de gestão do conhecimento pode ser 

questionado. Afinal, será possível gerenciar conhecimentos? Segundo Barroso e 

Gomes (1999), é possível, sim, já que o ser humano (no caso, o colaborador) traz 

consigo todo um histórico de experiências e de know-how, que naturalmente passam 

a ser um ativo intelectual da organização onde atuam e, portanto, devem ser 

gerenciados (aproveitados). Neste sentido, estes autores veem esse gerenciamento 

como a identificação e o mapeamento dos ativos intelectuais que a organização 

possui, bem como a geração de novos conhecimentos que ofereçam vantagens 

competitivas à mesma.  

Fleury e Oliveira (2001, p. 18-19), por sua vez, ainda destacam que “a gestão 

do conhecimento contribui para a compreensão de como recursos intangíveis podem 

constituir a base de uma estratégia competitiva e para a identificação dos ativos 

estratégicos que irão assegurar resultados superiores para a empresa no futuro". Os 

autores afirmam que seu redimensionamento tem se dado a partir de teorias que 

alicerçam a aprendizagem organizacional, tendo em perspectiva que a realidade da 

organização já possui um grande volume de conhecimento interno, o qual não é 

adequadamente trabalhado. Nesse sentido, é função da gestão do conhecimento 

complementar lacunas e oferecer novas oportunidades de pesquisa e ações 

estratégicas, não consideradas pelos pressupostos da aprendizagem organizacional 

e nem por premissas da teoria organizacional.  

Considerando que o conhecimento é resultado da aprendizagem (neste caso, 

organizacional) (BURNHAM et al., 2004), concorda-se com Nonaka e Takeuchi 

(1997, p. 77) no sentido de que, na aprendizagem organizacional, deve acontecer 

um processo de  internalização, ou seja, um 

 

[...] processo de incorporação do conhecimento explícito no conhecimento 
tácito. É intimamente relacionado ao aprender fazendo. Quando são 
internalizados nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma 
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de modelos mentais ou know-how técnico compartilhado, as experiências 
pela socialização, externalização e combinação tornam-se ativos valiosos. 

 

Estes autores expõem graficamente os modos de conversão do 

conhecimento, como reproduzido no Quadro 2, aduzindo a que há quatro modos de 

conversão entre conhecimento tácito e explícito: (i) a externalização é a 

transformação do conhecimento tácito em explícito; (ii) a internalização, ao contrário, 

é a transformação do conhecimento explícito em tácito; (iii) a combinação é o 

processo de interação entre conhecimentos explícitos que geram novos 

conhecimentos; (iv) a socialização é a interação entre conhecimentos tácitos. Destes 

processos se chega à transformação do aprendizado individual em coletivo através 

de Sistemas de Informação (Portal), que integram fontes heterogêneas de 

conhecimento mediante um meio único de acesso (armazenagem, troca, consulta), 

conforme mostra a quadro abaixo: 

  DESTINO 

  Tácito Explícito 

Tácito Socialização Externalização 
ORIGEM 

Explícito Internalização Combinação  

Quadro 2: Modos de Conversão do Conhecimento 
Fonte: Adaptado de NONAKA e TAKEUCHI (1997, p. 77) 

 

Os novos paradigmas gerenciais da sociedade do conhecimento, segundo 

Pereira (2002) estão de alguma forma forçando as organizações a buscarem novas 

práticas e metodologias para sua gestão. Primeiramente, define-se o conceito de 

modelo de gestão e os seus componentes organizacionais, da mesma forma as 

peculiaridades das organizações baseadas no conhecimento para, na sequência, 

promover uma discussão sobre a gestão do conhecimento como um processo 

organizacional e ao final estruturar um modelo conceitual proposto.  

A empresa ou instituição baseada em conhecimento é uma organização que 

valoriza o conhecimento como recurso estratégico, traduzindo-se numa organização 

de aprendizagem, que aproveita seu capital intelectual criando conhecimento e 

podendo, este, ser utilizado interna e externamente; desta forma o colaborador 

passa a ser um componente crítico. Parafraseando Pereira (2002), nas organizações 

do conhecimento a geração de recursos financeiros acontece por intermédio dos 

trabalhadores que criam o conhecimento, sendo a base da inovação e da 

competitividade.  
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Para Nonaka e Takeuchi (1997), organizações em aprendizagem constituem 

um processo que evolui em espiral, começando no nível individual e subindo, 

ampliando comunidades de interação que cruzam fronteiras entre seções, 

departamentos, divisões e organizações. Com relação aos aspectos hierárquicos, 

bem como aos conflitos de poder nas organizações do conhecimento, estes estão 

ligados diretamente aos novos desafios de resposta às demandas. As estruturas 

hierárquicas se apresentam de forma mais plana onde os grupos que detêm o 

conhecimento se organizam de maneira autônoma e flexível conforme as 

necessidades (PEREIRA, 2002).  

Nos estudos de Terra (2001, p. 83), foram identificados distintos focos na 

literatura relacionados à gestão do conhecimento nas organizações. A partir destes 

estudos o autor formula um modelo de gestão do conhecimento baseado em sete 

dimensões da prática gerencial, a saber:  

Dimensão 1- Fatores estratégicos e o papel da alta administração. 

Dimensão 2- Culturas e valores organizacionais 

Dimensão 3- Estrutura organizacional 

Dimensão 4- Administração de Recursos Humanos 

Dimensão 5- Sistemas de informação 

Dimensão 6- Mensuração e resultados 

Dimensão 7- Aprendizado com o ambiente 

Das lições de Terra (2001) pode-se, então, analisar cada uma dessas 

dimensões, a começar pela estratégica, que seria o primeiro componente do 

modelo de gestão do conhecimento, sendo este, alicerçado no seu ambiente 

externo, onde aspectos como a nova postura do cliente, tecnologias como diferencial 

competitivo, a globalização, estão nos últimos anos (re)orientando as decisões 

estratégicas das organizações. Desta forma Pereira (2002) enfatiza que uma vez 

formulada a estratégia baseada no conhecimento como recurso estratégico, o novo 

desafio do modelo proposto é desenvolver os aspectos da estrutura organizacional 

da empresa.  

Para se adequar ao modelo de gestão baseado no conhecimento será preciso 

repensar a estrutura organizacional da empresa, tornando-a principalmente mais 

ágil e flexível, tanto nas suas respostas quanto na sua atuação, bem como agente 

de mudança do ambiente. Alguns modelos como Adhocrático, Corporação Virtual, 

Modelos Biológicos, Modelo “Middle-up-down”, foram analisados e do ponto de vista 
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da organização, demonstraram possibilidade de adaptar as estruturas 

organizacionais para a prática da Gestão do Conhecimento (PEREIRA, 2002).  

É importante, no entanto, que a organização possua cultura própria, 

significando dizer que existe “um modelo de suposições básicas que um dado grupo 

inventou, descobriu ou desenvolveu em aprendizagem para enfrentar seus 

problemas de adaptação externa e integração interna” (PERROTTI, 2004, p. 2), o 

qual deverá ser apresentado aos demais colaboradores (existentes e novos 

ingressantes) da organização como sendo um standard de resolução válido e que 

indica “a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação a estes 

problemas” (ibidem). Perrotti (2004, p. 7-8) expõe, mediante uma revisão 

bibliográfica básica, as estruturas específicas para organizações do conhecimento, o 

que é condensado na Figura 4. 

Modelos Alternativos de Administração do Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Estruturas Específicas para Organizações do Conhecimento 
Fonte: Condensado de PERROTI (2004, p. 7-8). 

 

Organização Invertida 
(Quinn e outros, 2002) 

Os profissionais são 
extremamente auto-
suficientes e têm grande 
autonomia. 

É um sistema de gestão do 
conhecimento inovador onde 
as ordens são substituídas 
pelo apoio e auxílio à 
decisão. 

Organização Inovadora 
(Galbraith, 1997) 

Conta com a coexistência de 
duas estruturas nas 
organizações, uma 
inovadora e outra 
operacional. A primeira 
concebe as idéias e a 
segunda as implanta. 

Organização Colateral 
(Kilmann, 1997) 

Estrutura mista que mescla o 
desenho tradicional com uma 
estrutura colateral voltada para a 
solução de problemas não 
rotineiros, complexos e que 
exigem criatividade. 

Organização em Hipertexto 
(Nonaka & Takeuchi, 1997) 

Permite a exploração, a 
criação, a acumulação e a 
transferência do 
conhecimento de forma 
eficaz, contínua e repetitiva. 
Interação social entre 
conhecimento tácito e 
conhecimento explícito. 

Função Inovação 
Tecnológica 

(Krugliankas, 1996) 

Para pequenas 
organizações. Trabalho 
conjunto de pessoas de 
diferentes departamentos e 
níveis hierárquicos, através 
de comitês.  

Estrutura matricial 
(Inovação/Rotina). 

Organização em Rede 
(Chiavenato, 1999; Gerstein, 

1993; Quinn, 1992) 

Desagregação das funções 
principais, transferindo-as para 
empresas separadas interligadas 
por uma organização 
coordenadora (Chiavenato). 

Reservas de bens, 
conhecimentos e competências 
distribuídas. Sistema de valor 
caracterizado pela partilha e 
colaboração (Gerstein). 

“Teia de aranha”, sistema sem 
(ou com o mínimo de) autoridade 
formal (Quinn). 
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Quanto aos processos, estes são recomendados como o terceiro 

fundamento para organizações com base no conhecimento. A literatura sobre gestão 

de processo tem nos últimos anos ressaltado a busca de modelos orientados para a 

organização horizontal. De acordo com diversas pesquisas (HARRINGTON, 1991; 

OSTROFF & SMITH, 1992; VARVAKIS et al., 2000), a orientação aos processos 

possui características mais favoráveis à gestão do conhecimento organizacional, 

mediante um modelo de gestão horizontal e, portanto, distanciado dos modelos 

burocráticos clássicos. 

É necessário destacar as principais funções componentes do processo de 

Gestão do Conhecimento, em termos das suas características e contribuições ao 

modelo de gestão apresentado. Tais funções incluem a identificação; a captura; a 

seleção e validação; a organização e armazenagem; o compartilhamento: acesso e 

distribuição; a aplicação; e a criação do conhecimento. 

Com referência às práticas que visam operacionalizar os processos de gestão 

do conhecimento, foram definidas cinco delas, considerando que na literatura existe 

discordância entre os autores sobre o assunto, sendo: Aprendizagem Organizacional 

(SENGE, 1998), Gestão de Competências (RABAGLIO, 2008), Gestão de Capital 

Intelectual (WERNKE, LEMBECK e BORNIA, 2003), Educação Corporativa (SILVA, 

2005) e Inteligência Empresarial (CAVALCANTI e GOMES, 2001). 

O quarto e último fundamento do modelo de gestão para organizações 

baseadas no conhecimento refere-se a pessoas, e pode-se afirmar que é um 

componente essencial e o mais importante para a Gestão do Conhecimento, pois 

sem pessoas, não há conhecimento. A abordagem empresarial atual sobre a Gestão 

de Recursos Humanos acontece de forma estratégica, pois se entende que, mais do 

que empregados, as pessoas são a essência da organização, pois são elas que 

detêm o conhecimento. 

Segundo Pereira (2002) existe uma perspectiva positiva na área da gestão do 

conhecimento, já que muito há que se fazer nos próximos anos no âmbito gerencial 

das organizações; se está diante do limiar de um novo momento de evolução 

gerencial, onde novos paradigmas estarão cada vez mais relacionados à questão do 

conhecimento. 
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2.4.3 Modelo de Excelência de Gestão  

 

O modelo que será apresentado a seguir é promovido pelo Movimento 

Catarinense de Excelência (MCE) do Estado de Santa Catarina, adotado e 

denominado, na instituição SENAC/SC, como Modelo de Excelência da Gestão 

SENAC (MEGS). Este movimento desenvolve, desde 1996, ferramentas voltadas às 

boas práticas de ensino e de qualidade na gestão. Em 2005, adotou o Modelo de 

Excelência da Gestão (SENAC, 2008), com objetivo de melhorar ainda mais as 

práticas de trabalho e possibilitar aos colaboradores um envolvimento em todo 

processo de melhoria da gestão, que por sua fez terá reflexos nos serviços 

prestados. 

O produto final de um serviço, segundo Las Casas (2008 p. 6), é sempre 

traduzido num sentimento. Os clientes ficam ou não satisfeitos, conforme sejam suas 

expectativas. Neste sentido, a qualidade do serviço é variável conforme o é o nível 

de exigência de cada indivíduo. Com o objetivo de se avaliar essa relação, criou-se 

um comitê Gestor que tem como objetivo implementar o MEGS (Modelo de 

Excelência da Gestão SENAC), denominado de Gestão SENAC, que é composto 

por um Conselho de Gestão, um Comitê de Gestão, Comissões por Critérios de 

Excelência e Comissões de Melhorias das Unidades por todo o estado.  

As características/fundamentos mais importantes do MEGS são (SENAC, 

2008): 

- Pensamento sistêmico 

- Aprendizado organizacional 

- Cultura de inovação 

- Liderança e constância de propósito 

- Visão de futuro 

- Orientação para processos e informação 

- Geração de valor 

- Valorização de pessoas 

- Conhecimento do cliente e do mercado 

- Desenvolvimento de parcerias 

- Responsabilidade social 
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Destaca-se que é um modelo sistêmico (entendimento das relações de 

interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem como 

entre a organização e o ambiente externo); portanto, com o benefício de buscar a 

estruturação e o alinhamento dos componentes da gestão das organizações sob a 

ótica de um sistema (SENAC, 2008): 

 

 
Figura 5: Alinhando a Gestão por meio de Modelos Sistêmicos.  
Fonte: FNQ (2009).  

 

Um dos objetivos dos programas de qualidade, segundo Campos (2004 p. 9), 

é garantir a sobrevivência da empresa no seguinte contexto: “cultivar uma equipe de 

pessoas que saiba montar e operar um sistema, que seja capaz de projetar um 

produto que conquiste a preferência do consumidor, a um custo inferior ao de seus 

concorrentes”. 

Uma das grandes vantagens atribuídas ao MEGS é que ele considera todos 

os sistemas de gestão e os organiza de uma forma lógica de acordo com os seus 

sete critérios de processos gerenciais e com o critério resultado. Outra vantagem do 

modelo é sua flexibilidade e simplicidade de linguagem, e, principalmente por não 

prescrever ferramentas e práticas de gestão específicas, o que lhe possibilita ser 

usado em avaliações, diagnósticos e orientação de qualquer tipo e porte de 

organização (SENAC, 2008). 
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O Modelo de Excelência da Gestão SENAC possui algumas características 

importantes aqui destacadas (SENAC, 2008): 

• Proporciona um referencial para a gestão de organizações, na forma de um 

modelo completo e reconhecido mundialmente; 

• É atualizado anualmente com base em práticas de gestão de organizações de 

classe mundial; 

• É direcionado aos resultados do negócio; 

• Não indica formas preestabelecidas de implantação; 

• Promove o aprendizado organizacional; 

• Enfatiza a integração e o alinhamento sistêmico; e 

• Permite um diagnóstico e a medição do grau de maturidade da gestão. 

O Modelo de Excelência da Gestão SENAC está alicerçado sobre um 

conjunto de conceitos fundamentais. Os fundamentos da excelência expressam 

conceitos reconhecidos internacionalmente e que se traduzem em práticas ou 

fatores de desempenho encontrados em organizações líderes, de classe mundial, 

que buscam constantemente se aperfeiçoar e se adaptar às mudanças globais 

(FUNDAÇAO NACIONAL DA QUALIDADE, 2009). 

As ferramentas de gestão do SENAC mais utilizadas são: o Planejamento 

Estratégico (PE), o Compromisso de Gestão, o Plano Tático Operacional (PTO), 

Gestão de Processos, Gestão de Clima Organizacional, Gestão de Segurança da 

Informação, Gestão de Competências, Gestão de Desempenho, Relacionamento 

com o Cliente, Imagem da Marca, Gestão Financeira, Itinerários Formativos entre 

outros e os sistemas de informação que subsidiam as tomadas de decisão, além de 

auxiliar a execução dos programas e projetos. (SENAC, 2008). 
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Figura 6: Correlação dos Fundamentos e Critérios de Excelência 
Fonte: FNQ (2009). 

 

Toda prática de gestão da organização passa pelo ciclo do PDCA (PLAN-DO- 

CHECK-ACTION) que começa com o planejamento da prática e finaliza com a 

melhoria do processo conforme figura. 

 

 
Figura 7: Diagrama da Gestão 
Fonte: FNQ (2009). 

 

Conforme Campos (2004, p. 33), o ciclo PDCA é composto por quatro fases 

básicas do controle: planejar, executar, verificar e atuar corretivamente. O ciclo de 

aprendizagem se completa com a execução do planejado, posteriormente avaliado e 

finalmente melhorado; além disso, as pessoas da organização buscam 
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constantemente as melhores práticas ao invés de criar algo que já esteja sendo 

aplicado em outra unidade ou setor (SENAC, 2008). 

A aprendizagem contínua faz com que a instituição desenvolva a cada dia sua 

competência, percebida no potencial das pessoas que, fazendo uso de suas 

habilidades e conhecimentos, possibilitam promover respostas aos ambientes 

interno e externo (SENAC, 2008). 

 

 
Figura 8: Sistema de Aprendizado Gestão SENAC 
Fonte Relatório de Gestão SENAC 

 

Um programa de qualidade e produtividade é, na sua essência e de acordo 

com Campos (2004, p. 7), essencialmente um programa de “aporte de 

conhecimento”, sendo necessário tempo para que seja absorvido pela empresa. O 

tempo para que aconteça a maturação deste trabalho leva aproximadamente cinco 

anos. Os resultados são graduais e lentos, mas definitivos. 

 

2.4.4 Modelo de Gestão Fundamentado no Balanced Scorecard (BSC) 

 

O modelo apresentado abaixo, de acordo com Pessoa (2000), foi idealizado 

para Universidades Federais, sendo, portanto necessário considerar as 

peculiaridades inerentes a estas instituições, principalmente com relação a seus 
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valores e missão apresentarem-se diferenciados dos das organizações com fins 

lucrativos. De acordo com um estudo de Drummond (2007, p. 3-4), a dinâmica do 

mercado, hoje, impõe às instituições, independentemente de serem públicas, 

fundacionais ou privadas, uma gestão estratégica similar à das organizações 

empresariais, “declarada basicamente em indicadores qualitativos e quantitativos, ou 

seja, em números que representam desempenho em diversas áreas”. No caso das 

instituições de educação superior, Drummond (2007) destaca que tais indicadores 

são representados em números de desempenho em várias áreas de atuação que 

poderiam ser otimizados em base à avaliação dos mesmos sob várias perspectivas 

“e articulados entre si”:  

a) funções ensino, pesquisas técnicas; 

b) infra-estrutura e recursos técnicos; 

c) recursos financeiros; 

d) qualificação dos corpos docente e técnico-administrativo; 

e) corpo discente; 

f) estrutura curricular e organização didático–pedagógica; 

g) geração de oportunidades e oferta de novos produtos. 

No que tange à racionalização do uso dos recursos humanos e materiais, na 

esfera das universidades publicas, não há estrutura interna ou externa que 

possibilite sua racionalização, mesmo nos dias atuais; logo, percebe-se a diferença 

existente em relação às instituições privadas. 

Os autores Kaplan e Norton (2006), propuseram o modelo de gestão 

fundamentado no BSC (KAPLAN; NORTON, 1996), objetivando promover 

oportunidades de dar novo entendimento sobre as organizações, possibilitando 

modificar o panorama existente e instigar a racionalização dos recursos em 

detrimento a uma gestão direcionada basicamente ao controle de recursos. Em 

suma, estes autores, em sua primeira obra (1996), estabeleciam as bases desse 

sistema de mensuração denominado Balanced Scorecard, que, na prática, se 

constitui da abordagem organizacional sob quatro perspectivas: financeira, clientes, 

processos internos de negócios e, aprendizagem e crescimento (KAPLAN; 

NORTON, 1996, p. 2). Em sua mais recente obra (KAPLAN; NORTON, 2006, p. 3-

4), estes autores analisam a ferramenta BSC segundo cinco processos-chave de 

gestão que permitem alcançar a excelência administrativa (organizações que assim 
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classificadas alcançam o que eles denominam de “Hall da Fama das 

Organizações”):  

• Mobilização: “orquestrando mudanças através da liderança executiva”; 

• Versão estratégica: “definindo Mapas Estratégicos, Balanced Scorecard, 

objetivos, e iniciativas”; 

• Alinhamento organizacional: “alinhando a organização, unidades de negócios, 

unidades de suporte, parcerias externas, e painéis das estratégias”; 

• Motivação de empregados: “providenciando educação, comunicação, fixação 

de metas, compensação incentivadora, e treinamento do corpo diretivo”; 

• Governança: “integrando a estratégia no planejamento, orçamentação, 

relatórios, e revisões administrativas”.  

Kaplan e Norton (2006, p. 4), baseados nestes cinco processos-chave da 

gestão, desenvolvem um fluxo gráfico que destaca as melhores práticas 

administrativas, como exposto na Figura 9. Observa-se nesta figura/gráfico que, 

segundo o entendimento destes autores, a faixa de valores adequada (de 

desempenho) se encontra entre os valores “4” e “4.5” (organizações que se 

encontram no Hall da Fama). 

Pessoa (2000, p. 197) afirma que “o modelo apresentado se fundamenta no 

BSC, com adaptações que permitem observar o ineditismo da nova proposta 

associado à sua utilização para as universidades federais brasileiras”.  

O BSC, segundo Kaplan e Norton (2006), é uma ferramenta utilizada para 

mensurar o desempenho da organização. Os Scorecard devem possuir um propósito 

único e as medidas dirigidas para a execução de uma estratégia integrada. Pode-se 

dizer que “O Balanced Scorecard é, para os executivos, uma ferramenta completa 

que traduz a visão e a estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de 

desempenho” (KAPLAN; NORTON, 1996, p.24).   

Para que o Balanced Scorecard seja útil à organização, Kaplan e Norton 

(1996) ainda salientam que é de fundamental importância haver um bom processo 

de comunicação para que todos os envolvidos conheçam a estratégia da 

organização, a fim de poder estabelecer metas de desempenho, feedback 

(acompanhamento) e responsabilidades pela orientação estratégica.  
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Legendas: 
Eixo Y (Níveis de Valoração) = Nível de Excelência das Estratégias – Práticas de gestão. 

Eixo X (Melhores Práticas de Gestão) = Participantes indicam o nível de suas práticas na escala 
de cinco pontos: 1 (práticas de mobilização executiva) = “Estamos muito mal nisto”; 2 (práticas 

estratégicas acuradas) = “Não estamos muito bem nisto”; 3 (práticas de organização alinhadas) = 
“Estamos certos nisto”; 4 (práticas de motivação de empregados) = “Estamos bem nisto”; 5 
(práticas de governança) = “Temos a melhor prática nisto”. 

Eixo Y (direito) = BSC – Organizações do Hall da Fama; Bem sucedidos (alto benefício) – 
Usuários BSC; Baixo benefício – Usuários BSC. 

Figura 9: Relação entre Excelência em Gestão e Níveis de Benefícios 
Fonte: Reproduzido de KAPLAN e NORTON (2006, p. 4). 

 

No processo de gerenciamento como um todo, no caso das universidades 

federais, o cliente é o principal elemento, divergindo da proposta do BSC, que em 

seu escopo privilegia o lucro. De acordo com a “arquitetura do BSC, qualquer 

medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efeito 

que culmina com a melhoria do desempenho na perspectiva financeira” (PESSOA, 

2000, p. 198). 
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Figura 10: Estrutura do Modelo Proposto. 
Fonte: PESSOA (2000, p. 203). 
 

Na figura 10, apresenta-se o modelo de gestão proposto por Pessoa (2000) 

para as universidades federais brasileiras. Verifica-se, contudo, que este autor, em 

sua proposta, diverge do enfoque dado por Kaplan e Norton (1997) ao Modelo de 

Gestão fundamentado no BSC, onde “as quatro perspectivas básicas do BSC devem 

ser alteradas, visto que o objetivo de uma organização como a universidade federal 

brasileira, está voltado a questões de caráter social, e não à maximização de lucro” 

(PESSOA, 2000, p. 199). Neste caso, das universidades federais, para mensurar o 

sucesso deve-se tomar por base o grau de eficiência e eficácia no atendimento às 

necessidades de seus atores. 

A figura 11 apresenta o desenho dos indicadores da proposta de Pessoa 

(2000) para o modelo de gestão das universidades federais. Na descrição de 

Pessoa (2000), nesta proposta deve-se entender como principal acionista da 

universidade federal brasileira o próprio Governo Federal, por meio do Ministério da 

Educação, tendo como clientes os acadêmicos, empregadores, as organizações e a 

comunidade que utiliza os diversos serviços proporcionados. 
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Figura 11: Arquitetura dos Indicadores; Proposta para as Universidades Federais Brasileiras.  
Fonte: PESSOA (2000, p. 201). 
 

Para que este modelo de gestão seja instituído nas universidades federais 

brasileiras, segundo Pessoa (2000), serão necessários, essencialmente empenho, 

dedicação e comprometimento de todos os membros que compõe a instituição. A 

responsabilidade de cada organização é compor e instituir a equipe de treinamento 

do coletivo para que haja sucesso no decorrer do processo de implementação, 

desenvolvimento e resultados deste modelo de gestão, havendo a necessidade de 

acompanhamento e mensuração constante para verificar os resultados do modelo 

proposto. 

 Não custa lembrar que um dos movimentos mais significativos (na gestão 

das IES públicas) é aquele que defende a autonomia das IFES (instituições federais 

de educação superior), fundamentado pela Comissão de Autonomia da ANDIFES 

(Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior) e 

que derivou na elaboração da Lei Orgânica das Universidades (1996) (CATANI, 

1998). Diga-se que este foi uma espécie de marco para as alterações nos sistemas 

de gestão das instituições superiores federais. 

Na figura 12, verificam-se os passos necessários para a implementação do 

modelo de gestão das universidades federais brasileiras, proposto por Pessoa 

(2000).  
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A proposta de Pessoa (2000) se mostra simples e aparentemente adequada 

às necessidades de uma IES (seja federal ou não). Mas, é importante frisar que 

cada uma dessas etapas, identificadas na Figura 12, demandam sub-etapas aditivas 

como complementação das ações principais. Nesse contexto, também é importante 

salientar que o processo de autoavaliação institucional é passo fundamental para 

prover a gestão com os indicadores necessários a cada etapa e sub-etapas. Afinal, a 

autoavaliação institucional é quem poderá fornecer o direcionamento e o foco das 

ações pertinentes para se alcançar os objetivos desejados. 

Como encerramento a este ponto, é importante frisar que não há modelo 

certo ou errado de gestão; o que há são modelos mais adequados ou menos 

adequados para cada realidade administrativo-operacional de uma IES. E como 

estas possuem suas especificidades, diferenciando-se umas das outras (seja em 

pequenos detalhes ou em grandes perspectivas), é impossível criar modelos 

específicos para cada realidade. Afinal, gestão pressupõe uma ação efetiva de 

direção e de administração, e isto está muito claro nas teorias gerais que regem este 

tema. 

 

Figura 12: Fases de implementação do modelo Proposto por Pessoa. 
Fonte: PESSOA (2000, p. 204). 
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2.5 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O marco teórico da avaliação educacional institucional parte das idéias de 

Ralph Tyler que, durante o período de 1929 a 1938, colaborava com o Bureau of 

Educational Research and Service da Ohio State University (USA) onde sua 

principal atividade “envolvia a assistência aos professores através da Universidade a 

fim de avaliar seus cursos com o objetivo de melhoramento destes, bem como o do 

sistema de aprendizagem do estudante” (TAYLER; MADAUS; STUFFLEBEAM, 

1989, p. 3). Tayler, neste seu labor, constrói o primeiro método sistemático de 

avaliação educacional, “dando início à consolidação da avaliação educacional, como 

campo teórico e prático da educação a partir da discussão da construção e da 

implementação do currículo escolar” (DA SILVA, 2007, p. 191). 

A modalidade de avaliação institucional é peculiar, já que, além das questões 

científico-técnicas e de produtos, ela também envolve a gestão e aspectos 

relacionados a esta, “uma vez que seu eixo é o estudo da efetividade da ação 

institucional (grifos no original) como um todo” (GATTI, 2006, p. 321). Esta autora 

destaca, adicionalmente, as perspectivas que dão sustentação ao processo 

avaliativo institucional: 

 

[...] demanda, para o modelo avaliativo, partir de perspectivas sobre o 
sentido e o significado da instituição universitária considerada num dado 
contexto, levando em conta que em seus planejamentos/projetos de 
trabalho, ensino e pesquisa, e na implementação destes, encontre-se uma 
expectativa de valor associada ao trabalho institucional que se desenvolve. 
Portanto, estando a instituição universitária no seio de uma comunidade 
mais ampla, estando ao mesmo tempo a serviço dela e 
pensando/promovendo mudanças societárias, tem seus fundamentos em 
uma perspectiva sociocultural e ética, para além de seu papel científico 
(grifos no original). 

 

Gatti (2006) ainda destaca outros aspectos que parecem ser esquecidos, 

quando se fala em Universidade: seu caráter de formadora de gerações humanas 

que seguem “certa direção civilizatória” (p. 321), ou seja, se está falando em 

formação civilizatória, portanto, incidente sobre o todo social em amplo espectro. 

Somente este aspecto já seria suficiente para fundamentar a necessidade de se 

estar avaliando, permanentemente, seus interiores e a relação destes com seu 

entorno social. Esse papel da Universidade implica em considerar que, 
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[...] na institucionalização de uma Universidade e em suas práticas, 
entrecruzam-se três aspectos básicos: primeiro o cenário histórico-social, 
segundo, e relacionado ao anterior, o papel explícito historicamente 
construído pela instituição, e, ligado a ambos, uma perspectiva de 
conhecimento como instrumento para viver melhor (GATTI, 2006, p. 322). 

 

Ainda de acordo com Gatti (2006, p. 322), os modelos avaliativos 

institucionais, em sua maioria, não consideram estes aspectos ora citados, embora 

já esteja havendo um repensar da Universidade e do seu papel socioeducacional-

científico. Esta autora informa que, atualmente, trabalha-se com quatro tipos de 

modelos avaliativos: 

I. Modelos descritivos – Coleta de dados que caracterizam a instituição, 

mediante aplicação de questionários, cujas respostas permitem traçar 

um perfil sobre várias variáveis; 

II. Modelos descritivo-analíticos – Comparam ou cruzam variáveis derivadas 

dos processos internos e dos produtos; 

III. Modelos reflexivo-interpretativos – Partem de uma base descritiva e 

analítica, “avançam interpretações, traduzindo significados e 

relevâncias, a partir de referentes sociocientífico-culturais”, o que lhes 

permite agregar “formas diversificadas de coleta de dados como 

entrevistas, individuais ou coletivas, observação, grupos focais, 

estudos de caso etc., contemplando os vários nichos organizacionais”; 

IV. Modelos reflexivo-participativos – Possuem apoio em premissas e formas 

de coleta da avaliação participativa, envolvendo “situação de reflexão 

sobre as formas e os processos de desenvolvimento das diversas 

atividades institucionais”, além dos “vários segmentos co-participes em 

diálogos reflexivo-interpretativos das representações e significados 

dessas ações e seus impactos percebido ou possível”.  

Ditos modelos não são excludentes entre si, embora apenas os dois últimos 

estejam mais alinhados com “as novas perspectivas na avaliação institucional” 

(ibidem). 

A avaliação é parte integrante das instituições de ensino, portanto, a 

discussão referente aos princípios e processos que devem nortear a avaliação da 

educação superior é consenso nacional, tanto pela importância como pela 

necessidade de avaliar as IES. Deste modo a avaliação pode ser elemento chave 



63 

 

para que as instituições, em especial as públicas, possam contribuir com a 

sociedade, pela função que lhes é atribuída.  

Fazendo uma análise sobre o conceito de avaliação institucional pode-se 

verificar que Firme (1991, p. 442) a concebe como: 

 

[...] um processo pelo qual avaliadores e interessados, juntos e em 
colaboração, criam uma construção consensual de valor a respeito de 
algum tema. Tal construção está sujeita à contínua reconstrução, incluindo 
refinamento, revisão e, se necessário, substituição. 

 

Diante desta afirmação, é possível verificar que a avaliação possibilita 

averiguar a real situação da organização, bem como as melhorias necessárias. 

Assim, é oportuno buscar subsídios a partir das dimensões de avaliação propostas 

pelo SINAES, onde a universidade pode definir, junto à sua equipe profissional, os 

seus padrões e atuar segundo os mesmos com transparência entre todos os seus 

atores – corpo docente, discente, técnico-administrativo e sociedade.  

Este sistema (SINAES), recorde-se, nasce a partir da concepção, em 2003, 

da Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA) por norma das 

Portarias MEC/Sesu de nº 11 (28.04.2003) e de nº 19 (27.05.2003), com o intuito de 

“analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias 

para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior e 

elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados”, 

consoante determinação do próprio MEC (MARBACK NETO, 2007, p. 193). 

A CEA, a fim de realizar referido intuito, promoveu audiências públicas com 

um número elevado de instituições (em torno de 50) representantes dos diversos 

setores da sociedade civil, que renderam o desenho básico do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Marback Neto (2007, p. 194) reproduz os 

focos que o MEC determinou para este novo sistema, definindo-os como prioritários: 

  

a) análise e diagnóstico dos instrumentos, procedimentos e quadro 
normativo de avaliação e regulação da Educação Superior vigentes; b) 
proposta de reformulação dos processos, instrumentos e políticas de 
avaliação e de regulação da Educação Superior. (mec, p. 10).  

 

No âmbito do sistema de avaliação proposto pelo MEC/CEA e ora exposto, 

pressupõe-se que a transparência e o envolvimento de todos os atores sejam 

imprescindíveis para que o processo de Autoavaliação – seu complemento, visto 
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adiante – seja legitimado e acima de tudo para que seus indicadores venham a se 

traduzir num instrumento eficaz para a melhoria contínua e as mudanças 

institucionais. Assim, o processo avaliativo pode ser entendido como sendo uma 

ferramenta de gestão que possibilita a melhoria contínua dos processos 

organizacionais, ademais de ser, como visto, uma exigência da legislação vigente, 

nas diretrizes institucionais, possibilitando mensurar indicadores e melhorar o 

processo educacional – isto sem esquecer-se do resultado incidente sobre a 

qualidade do ensino oferecido ao aluno. Dias Sobrinho (2003, p. 31-32) discorre a 

respeito, esclarecendo: 

 

As ações de regulação – entendida equivocadamente como “avaliação” – se 
desenvolvem como parte essencial da agenda de modernização e 
privatização, em que as instituições educativas são levadas a adotar 
mentalidades, práticas e formas de organizações voltadas a seus interesses 
próprios e privados. Duas outras características têm aí papel de grande 
importância: a transnacionalização e a funcionalização econômica da 
educação e, portanto, da avaliação da educação superior. 

 

As IES utilizam este instrumento regulador para que sejam propostas 

mudanças de melhorias, sendo que estas fazem parte de um processo gradativo, 

que ocorre em diferentes momentos e setores vez que a instituição tem 

compromisso com seu cliente e com o futuro. A racionalidade da avaliação da 

qualidade é adotada como valor universal e, como tal, demanda cuidadosos critérios 

para sua implantação. Para Sguissardi (1995), cabe à instituição apresentar 

claramente seus objetivos, utilizar-se de tecnologias seguras para que haja 

coerência e vinculação entre aquilo que planeja e o que desenvolve, atuando dentro 

de sua política de desenvolvimento com resultados plausíveis. Porém, é preciso que 

todo o processo esteja estritamente vinculado e encadeado com a especificidade da 

atividade universitária, usufruindo da liberdade e autonomia de decisão sobre o que 

e como ensinar e pesquisar, talvez sendo este o verdadeiro caráter e sentido de 

constituição da universidade. 

No atual cenário educacional brasileiro, a graduação, em especial, tem 

apresentado grandes mudanças e inovações; portanto, as IES que pretendem 

manter-se no mercado devem primar pela qualidade, ao mesmo tempo em que 

também devem atuar junto à sociedade para manter-se atualizadas ante as 

constantes e rápidas transformações, visando frequente atualização e implantação 

destas na organização, estando prontas para atender o interesse e as necessidades 
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da clientela (DIAS SOBRINHO, 2003). Portanto, acredita-se que, ao criar-se e 

aplicar-se estratégias apropriadas tornar-se-á possível cumprir os objetivos da IES, 

desenvolvendo seu papel com responsabilidade social, bem como cumprindo com 

sua função, qual seja executar o tripé que a sustém: ensino, pesquisa e extensão 

(MARBACK NETO, 2007).  

É oportuno mencionar que a sistemática de avaliação institucional 

estabelecida pelo SINAES (criado pela Lei nº 10.861/2004, que também institui a 

CONAES – Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior – a quem cabe a 

coordenação e supervisão do SINAES, e as Comissões Próprias de Avaliação –

CPAs, nos níveis locais) (MARBACK NETO, 2007; ARAÚJO; CORREIA, 2005), foi 

construída com base em três processos de avaliação (BRASIL, 2004a, p.13): 

“Avaliação da Instituição (Autoavaliação e Avaliação Externa); Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE); Avaliação dos Cursos de Graduação”. A 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) possui a função de “elaborar o instrumento de 

avaliação externa para fins de credenciamento de universidades” (MARBACK 

NETO, 2007, p. 194; ARAÚJO; CORREIA, 2005, p. 114). A Figura 13 expõe a 

estrutura normativo-funcional do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

- SINAES. 

A avaliação institucional das IES compreende um conjunto de 11 dimensões: 

i. Missão; 

ii. Plano de Desenvolvimento Institucional; 

iii. Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão e suas formas de operacionalização; 

iv. Responsabilidade social da instituição; 

v. Comunicação com a sociedade; 

vi. Políticas de pessoal; 

vii. Organização e gestão da instituição; 

viii. Infraestrutura física; 

ix. Planejamento e Avaliação (Autoavaliação); 

x. Políticas de atendimento ao estudante; 

xi. Sustentabilidade financeira. 
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Figura 13: Estrutura Básica Normativo-funcional do Sistema de Avaliação 
Fonte: Condensado de MARBACK NETO (2007, p. 196) 

 

Em relação ao sistema anterior (PAIUB), Marback Neto (2007, p. 196) aponta 

as principais diferenças e alterações trazidas pelo SINAES: 

a) “O processo é concentrado em um ciclo e não prevê comparações”; 

b) Não há adesão voluntária; todas as IES são obrigadas a realizar sua 

avaliação nos prazos determinados pelo governo; 

c)  Em não havendo adesão voluntária, exclui-se o princípio da Legitimidade 

forçando as IES a seguirem metodologia praticamente definida pelo 

INEP/CONAES; 

d) Mantém-se o princípio do Respeito à Identidade Institucional; 

e) Mantém-se o princípio da Globalidade (“grandes dimensões em termos de 

execução”); 

f) Mantém-se o princípio da Continuidade (“os processos de avaliação devem 

ser contínuos e permanentes, não episódicos, pontuais e fragmentados”). 

Todas essas alterações e diferenças entre o ex-mecanismo de avaliação, 

PAIUB e o atual, SINAES, provocaram debates nos quais havia posições a favor e 

contra. Aparentemente autoritário – segundo Marback Neto (2007, p.197) – o novo 

mecanismo avaliador, no entanto, pode ser entendido como um passo “para a 

implantação de uma cultura avaliativa nas IES”, embora se mostre controverso em 

MEC 

Secretaria de 

CONAES 

SINAES 

Avaliação 

Institucional 

CPA 

ENADE 

ACO 

LEGENDAS 

CONAES = Comissão 
Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior 

SINAES = Sistema Nacional 
de Avaliação do Ensino 
Superior 

CPA = Comissão Própria de 
Avaliação 

AI = Avaliação Institucional 

ENADE = Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 

ACO = Avaliação de 



67 

 

relação à autonomia das CPAs – reforça este autor, fundamentando sua opinião: 

“Por mais que se tente, essa Comissão está vinculada a uma IES, seja ela pública 

ou privada e depende de recursos para a implantação da avaliação” (MARBACK 

NETO, 2007, p. 197). E recursos representam dependência, no caso das IES 

públicas, em relação ao governo, e no das IES privadas, em relação aos seus 

mantenedores. 

Com maior contundência, Araújo e Correia (2005, p. 114) posicionam seus 

comentários de maneira bastante crítica, afirmando: 

 

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) foi 
implementado em 14 de abril de 2004, inaugurando o caráter 
antidemocrático que o processo de Reforma do Ensino Superior carregaria 
a cada novo projeto implementado. Seu caput resgata muito das consignas 
históricas do Movimento de Educação, como “responsabilidade social, 
democracia, autonomia”, entre outras, se apoderando destas e muitas 
vezes, astutamente, distorcendo seus significados e, ainda, contradizendo-
os dentro do próprio projeto de lei. 

 

Estas autoras fundamentam sua crítica também no retrocesso do conceito de 

democracia, para ela utilizado de maneira demagógica nos artigos iniciais da lei 

correspondente, e explica:  

 

A CONAES é composta majoritariamente por indicações do Executivo 
Federal, atrelando-a, inconscientemente, a seus interesses políticos. Nas 
CPAs, por sua vez, a pesar da lei prever a participação da sociedade civil 
organizada, não especifica parâmetros para a escolha dos segmentos 
representativos. Uma lacuna como esta pode representar a negativa à 
“responsabilidade social”, também abordada nas primeiras linhas do caput. 
Organizações de interesse mercantil ficam livres para tomarem partido de 
um processo tão importante para a afirmação da educação, enquanto 
instrumento de transformação social, como é a Avaliação das Instituições e 
reproduzir dentro dele a perpetuação do status quo e a referência 
mercadológica deveras combatida pelos movimentos sociais engajados na 
educação (ARAÚJO; CORREIA, 2005, p. 114). 

 

Sguissardi (1997, p. 63), sete anos antes da instituição do SINAES (2004) já 

se questionava a respeito do que Araújo e Correia (2005), e Marback Neto (2007) 

contestam hoje, afirmando que, para a avaliação global ser completa, há 

necessidade de analisar-se e avaliar-se o processo decisório interno das IES, no 

sentido de saber: 

 

[...] quem decide e como são tomadas as decisões (existem ou não 
mecanismos públicos de controle sobre o processo de tomada de 
decisões)? Qual o grau de abertura e de flexibilidade da estrutura de poder 
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dentro da Universidade em relação à sociedade? Que lugar ocupam e qual 
a importância que os movimentos sociais organizados têm nas 
deliberações? 

 

Neste mesmo diapasão, unem-se as vozes de Cavalieri, Macedo-Soares e 

Thiollent (2004), Minto (2006) e outros, indicando que, mesmo antes de procedidas 

as reformas da educação superior e mesmo depois da subsequente implantação dos 

sistemas de avaliação, como expostos acima, persiste certo impasse quanto à 

validade e, mais que isso, quanto à idoneidade e realidade eficaz de tais sistemas. 

São questões como estas que refletem a necessidade da transparência nas 

informações (accountability) e na isenção de eventuais manipulações destas por 

quem as utilizam para decidir. 

Nessa perspectiva, a qualidade passa a ser livre de contextos e 

interpretações subjetivas, objetivamente podendo ser mensurável, e permeada por 

possibilidades comparativas, possibilitando a avaliação das IES. Diante das 

menções feitas à temática em questão torna-se oportuno trazer à luz das discussões 

informações que apresentam dados e elementos consistentes sobre a avaliação 

institucional das IES. Na sequência, apresentam-se de forma sumária os modelos de 

avaliação e as experiências nacionais e internacionais. 

 

2.5.1 Modelos de avaliação e experiências nacionais e internacionais 

 

Existem diversos modelos de avaliação, assim como também são várias as 

experiências (nacionais e internacionais) nesse sentido, o que não permite que se 

esgote o tema, mas apenas que se exponham exemplos que ilustrem, em sentido 

genérico, as proposições teóricas e as práticas no tocante à avaliação. 

Em todo caso e mesmo a despeito de serem variados os modelos e as 

experiências, na prática os primeiros deveriam seguir o princípio maior da 

necessidade de se conhecer a realidade da Universidade para, então, subsidiar as 

decisões sobre esta, seguindo uma lógica coerente. Esse conhecimento da 

realidade “constitui um processo ativo e ininterrupto que exige investimentos, numa 

perspectiva de avaliação formativa, em que os envolvidos situam seus afazeres, 

apontam redirecionamentos, aperfeiçoam suas ações e se desenvolvem” (SOUSA; 

MARCONDES; ACOSTA, 2008, p. 32). 
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2.5.1.1 Modelos de Avaliação 

 

Inicialmente, sente-se a necessidade de conceituar-se o vocábulo modelo, a 

fim de melhor compreender o que representa neste contexto. De acordo com a obra 

organizada por Anne-Marie Quint (1994, p. 77), a palavra modelo vem do latim 

popular modellus, de modelus, e “Tradicionalmente significa o que se imita; nas 

ciências tem o sentido de o que imita. Muito usado durante o Estruturalismo, 

concorreu com outros conceitos tais como arquétipo, e, mais recentemente, cânon”. 

Ainda segundo Quint (1994, p. 78), a Semiótica define o Modelo “uma forma ideal 

preexistente a toda realização mais ou menos perfeita, ou como um simulacro 

construído que permite representar um conjunto de fenômenos” (acepção também 

utilizada na Linguística). Em Semiótica, o Modelo designa “uma construção abstrata 

e hipotética, considerada como capaz de dar conta de um conjunto de fatos 

semióticos”.  

O primeiro modelo de avaliação é apresentado com base nos estudos de 

Jacob (2003), cujo objetivo era estruturar um modelo e uma metodologia aplicáveis 

de maneira generalizada nas IES, como mecanismo contínuo de avaliação. 

Este modelo é composto de sete (7) fases, a saber: 
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Figura 14: Fases da construção e operacionalização do modelo de avaliação para IES. 
Fonte: Reproduzido de JACOB, 2003. 
 

Este modelo se baseia nos seguintes objetivos específicos: (a) promover o 

reconhecimento da realidade institucional; e (b) garantir as informações necessárias 

para o processo Tomada de Decisão, sistematizando informações elaboradas e 

aumentado o grau de confiabilidade que permite definir os rumos a serem seguidos 

pela instituição. 

O segundo modelo, proposto por Freitas e Rodrigues (2003), foi apresentado 

no XXIII Encontro Nacional de Engenharia da Produção (ENEGEP/2003), com o 
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objetivo geral de estruturar o processo de autoavaliação institucional de IES em 

base aos princípios da Qualidade e Auxílio Multicritério à Decisão (AMD), buscando 

avaliar e classificar a Qualidade no Ensino Superior, sob a ótica do corpo docente e 

discente. Tal objetivo geral foi complementado pelos seguintes objetivos específicos: 

(i) Identificação de aspectos considerados insatisfatórios ou indesejados (segundo o 

ponto de vista dos docentes e dos alunos da IES); e (ii) correção ou eliminação 

desses aspectos, aperfeiçoando o desempenho da IES. 

Este modelo é composto de cinco (5) etapas, sumarizadas na figura 15: 

  Definição dos elementos e procedimentos que compõe o modelo de auto- 
avaliação do IES. 

  O objetivo da avaliação: se toda ou parte da IES será avaliada; 

  Os critérios da avaliação: estes devem estar relacionados aas três 
dimensões; 

  Os avaliadores (julgadores): avaliações conduzidas conforme o objetivo 
desta; 

Etapa 1  As escalas de avaliação: necessário definir escalas de valores que serão 
utilizadas; 

  Coleta de dados e informações: definir aspectos que podem influenciar 
positiva ou negativamente os resultados; 

  O procedimento de agregação dos julgamentos: propõe agrupar os 
julgamentos da comunidade acadêmica; 

  Procedimento de classificação: Objetiva associar o índice global de 
desempenho da instituição. 

  Procedimentos definidos na etapa 1 devem ser realizados conforme os 
objetivos pré- estabelecidos. 

Etapa 2  Coleta de dados junto ao corpo docente e discente da IES; 

  Implementação do procedimento de agregação dos julgamentos e do 
procedimento de classificação. 

  Analise dos dados coletados e resultados. 

  Validar (ou não) o instrumento de pesquisa; 

  Identificar as dimensões e critérios em que a IES apresenta desempenho 
insatisfatório/satisfatório; 

Etapa 3  Identificar os setores/ serviços/ profissionais da IES que apresentam 
desempenho satisfatório/insatisfatório; 

  Comparar os julgamentos emitidos pelos professores e alunos; 

  Verificar se as ações corretivas implementadas anteriormente foram eficazes. 

Etapa 4  Devem-se identificar ações corretivas viáveis 

Etapa 5  Consiste na implementação das ações corretivas estabelecidas na etapa 
anterior. 

Figura 15: Etapa do processo de autoavaliação das IES. 
Fonte: Adaptado de FREITAS e RODRIGUES (2003). 
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O terceiro modelo de avaliação institucional (quadro 3) é o proposto por 

Peterossi e Menino (2008, p. 6-7), e se baseia na proposta de criação e de 

implantação de um modelo de avaliação institucional em uma instituição pública de 

educação profissional (o Centro Paula Souza). De acordo com estes autores, o 

objetivo principal é a avaliação anual de todas as unidades de ensino, considerando 

pertinente organizar e operacionalizar ditas unidades, entendendo-a e trabalhando-a 

de forma a associar as metodologias, os momentos, os espaços e os instrumentos 

de informação e avaliação. Estes autores ainda destacam em adição ao objetivo 

principal, os seguintes ditames trazidos por Brunet (1997) (apud Peterossi e Menino, 

2008, p. 6-7). 

i.Coerência com os objetivos gerais da instituição; 

ii.Caráter permanente, ou seja, periodicidade anual; 

iii.Caráter sistêmico: todos os indicadores são avaliados nas dimensões do 

processo, do produto e dos benefícios;  

iv.Exequibilidade: o modelo tem se mostrado possível de aplicação; 

v.Caráter participativo: permite a participação de todas as unidades de ensino nos 

juízos de análise; 

vi.Caráter construtivo: os resultados da avaliação podem servir como instrumento 

de planejamento estratégico; 

vii.Caráter único: apresenta no binômio aspirações / resultados o fio condutor que 

integra todas as instâncias da instituição; 

viii.Caráter objetivo: busca maior grau de objetividade possível nos juízos emitidos. 
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Quadro 3: Indicadores de Avaliação conforme Peterossi e Menino. 

Fonte: Adaptado de PETEROSSI; MENINO (2008, p. 5). 
 
 

 INDICADORES DESCRIÇÃO 

 

Desempenho escolar 

Índice Perda/Produtividade - Reprovações, trancamentos e 
desistências de alunos. 
Relação Candidato Vagas - número de inscritos por vaga 
oferecida 
Taxa Concluinte/ Curso - número de formados por número 
de alunos matriculados 
Taxa de integralização - tempo médio para a conclusão de 
curso. 

 Situação de egressos 

Trabalho na área 
Situação salarial 
Dificuldades com emprego 
Desempenho profissional (autoavaliação) 

 Relação escola/Sociedade Parcerias, convênios e projetos com instituições externas à 
Unidade de Ensino. 

 
Produção Acadêmica 

Publicações e trabalhos de natureza técnico-científica e 
cultural dos docentes. 
Patentes 

 

Desempenho pedagógico 

Questões de satisfação com o curso e Unidade de Ensino 
Ensino acompanhando a evolução tecnológica 
Integração entre teoria e prática e mundo do trabalho 
Conhecimentos adquiridos 
Dificuldades com os cursos 

 
Higiene e segurança 

Condições de higiene e limpeza e de segurança tanto das 
dependências escolares como informações e 
conhecimentos necessários à formação do profissional. 

 
Gestão 

Níveis de participação e comunicação nas decisões técnico 
- administrativas - financeiras 
Relacionamentos externo e interno 

 
Infra-Estrutura 

Existência, adequação, acesso, qualidade e condições de 
materiais, equipamentos, salas, laboratórios e demais 
instalações didáticas 

 Desempenho profissional Atuação profissional de professores, funcionários e 
direção. 

 Índice de Titulação Média ponderada da titulação acadêmica dos docentes 
Atuação profissional na área 

 Índice de Assiduidade 

Índice de Ocupação 

Freqüência de alunos 
Freqüência e pontualidade dos docentes 
Número de alunos matriculados 

 Grau de Satisfação Níveis de satisfação de alunos, docentes e funcionários. 

 
Expectativas Atendidas Indicações do curso e da escola 

Atendimento das aspirações dos alunos 

 Avaliação do Curso Avaliação do curso feita por alunos egressos 
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O quarto modelo é proposto por Ribeiro (2003) e se refere à avaliação 

institucional de IES sob a ótica do corpo discente. Para tanto, este autor indica a 

utilização do Método ELECTRE TRI), perseguindo os seguintes objetivos 

específicos:  

1) Identificar a IES cujo grau de qualidade de serviços deseja-se avaliar;  

2) Identificar conjunto de critérios que devem ser considerados na avaliação da 

IES;  

3) Especificar a escala para os julgamentos dos graus de importância de cada 

critério;  

4) identificar as classes de equivalência juntamente com seus respectivos 

limites (fronteiras);  

5) Especificar a escala de julgamentos dos serviços prestados pela IES “X” à 

luz de cada critério;  

6) Definir o conjunto de avaliadores;  

7) Coleta de julgamento de valor;  

8) Estabelecer os limites de preferência (p) e de indiferença (q) para cada 

critério;  

9) Executar o algoritmo de classificação do ELECTRE TRI. 

O quinto modelo, de autoria de Gianotti (2004), é o de avaliação institucional 

integrada à gestão estratégica de IES e possui os seguintes objetivos específicos: 

 Demonstrar que a avaliação deve gerar elementos para a tomada de 

decisão, bem como evidenciar a necessidade de articulação entre esse processo e o 

planejamento estratégico da instituição.  

 Comprovar que a avaliação é um processo de diagnóstico da IES, com o 

objetivo de transformar sua realidade.  

 A figura 16 exemplifica e dá o entendimento das dimensões do processo. 
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Figura 16: Etapas da avaliação institucional articulada à gestão estratégica. 
Fonte: Reproduzido de GIANOTTI (2004, p. 190). 
 

Mesmo existindo a legislação específica orientando as IES a seguirem as dez 

dimensões da avaliação, conforme indicações do SINAES, cada instituição tende a 

fazer uma leitura e interpretação individualizada e de acordo com suas necessidades 

efetivar o seu processo avaliativo; consequentemente há uma diversidade de 

modelos de avaliação. Deve-se levar em consideração que dependendo do modelo 

de gestão adotado na instituição, este irá direcionar para o modelo de avaliação a 

ser adotado.  
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A avaliação institucional integra um componente importante da gestão. As 

dificuldades envolvidas pela falta de um sistema de avaliação podem levar a uma 

leitura e interpretação errôneas da realidade apresentada pelos atores. Porém, há 

modelos e metodologias que possibilitam minimizar ou até mesmo sanar esta 

margem e problemática de erros, como é o caso do modelo de Auxílio Multicritério à 

Decisão (AMD), dentre outros apresentados na literatura. Além disto, um sistema de 

avaliação estratégica poderá ser projetado para apoiar os gestores na análise do 

desenvolvimento da instituição, bem como nas escolhas estratégicas. 

 

2.5.1.2 As experiências  

Para melhor compreender o vocábulo experiência bem como o que este 

representa no contexto, sente-se a necessidade de conceituá-lo. Houaiss, Villar 

(2001) definem este vocábulo como sendo “qualquer conhecimento obtido por 

meio dos sentidos”, neste mesmo sentido Bondía, (2002), corrobora afirmando 

que experiência é “aquilo que nos acontece”. Outra forma de se conceituar 

experiência é  como uma “forma de conhecimento abrangente, não organizada, 

ou de sabedoria, adquirida de maneira espontânea durante a vida” ou ainda  

como uma “forma de conhecimento específico, ou de perícia, que, adquirida por 

meio de aprendizado sistemático” (HOUAISS;VILLAR, 2001, p. 858). Bondía, 

(2002) afirma que experiência precisa ser separada de informação, e que “a 

lógica da experiência produz diferença, heterogeneidade e pluralidade”. 

 
As experiências são expostas de maneira sumarizada, no quadro a seguir: 

 
CASO FONTE DESCRIÇÃO 

EXPERIÊNCIAS NACIONAIS 

1 

Centro Universitário 
Metodista – IPA 
(POLIDORI; FONSECA; 
LAROSSA, 2007) 

Objetivos: Verificar a participação dos sujeitos no processo 
avaliativo como atores atuantes e não somente informantes ou 
meros espectadores. 

2 

Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande - 
FURG 
(ALMEIDA; PINTO; 
PICCOLI, 2007, p. 529) 

Objetivos: Analisar os componentes principais – metodologia 
quantitativa – a fim de auxiliar o processo de autoavaliação das 
IES. 

3 
Universidades 
Comunitárias Gaúchas 
(PINTO, 2009, p. 202) 

Objetivos: Verificar de que forma a questão da responsabilidade 
social se insere no processo de avaliação das Universidades 
Comunitárias Gaúchas. 
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4 
Universidade Federal 
Fluminense 
(PAULA, 2004) 

Objetivos: Analisar a política concretizada pela Universidade 
Federal Fluminense – UFF, diante dos processos avaliativos 
implementados pelo MEC, além de responder questões como: 
(1)Os resultados da avaliação estão servindo apenas à mera 

verificação bem como forma de fiscalização e controle? 
(2)A UFF tem proposto alternativas próprias de avaliação 

institucional? 
(3)Tem a UFF resistido às imposições do MEC? 

5 

Universidade Estadual 
de Santa Cruz – Ilhéus 
(BA) 
(GASPARETO,1996) 

Objetivos: Criar uma cultura de avaliação, com vistas a 
mudanças no fazer universitário, objetivando contribuir para a 
melhoria da qualidade dos cursos de graduação. 

Quadro 4: Experiências nacionais de avaliação institucional 
Fonte: Adaptado de ALMEIDA; PINTO; PICCOLI, 2007; PINTO, 2009; PAULA, 2004; 
GASPARETO,1996; POLIDORI; FONSECA; LAROSSA, 2007. 
 

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS  

(com base em MARQUINA, 2005) 

1 EUA 

1) Este país é um dos que utiliza sistema de avaliação da 
qualidade mais antigos (1885), sem participação do governo no 
processo; 

2) Subdivisão do nível universitário em três: Estadual, Regional 
e Nacional (escolas profissionalizantes); 

3) A partir da década de 90, o país institui um mecanismo de 
reconhecimento das agências de credenciamento institucional 
(NACIQUI), com prestação de contas feita diretamente aos 
consumidores (pais e alunos). 

2 MÉXICO 

1) As décadas de 70 e 80 foram marcadas por um avanço na 
qualidade da educação superior, a despeito dos escassos 
recursos para a área; 

2) Os sistemas de avaliação estavam subordinados ao Governo 
Nacional e à ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior), mediante consulta 
necessária; 

3) Em 1989, a avaliação e reestruturação institucional passam a 
ser os principais aspectos das políticas públicas, modernizando 
a educação mediante processos de avaliação interna e externa 
nas IES, mediante sistemas híbridos e interligados; 

4) Criam-se, então, os Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior – CIIES e o Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior – COPAES; 

5) Surgem, concomitantemente, programas e organismos de 
credenciamento que visam o controle de padrões básicos de 
qualidade. 

3 COLÔMBIA 

1) O processo de avaliação é de natureza mista (Governo e 
universidades) e rege-se pelas políticas do CESU (Consejo de 

Educación Superior Universitario); 

2) O sistema de avaliação é instituído por lei em 1992 com a 
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criação do CNA (Consejo Nacional de Acreditación), na órbita do 
CESU, para fins de credenciamento de alta qualidade dos 
programas e instituições; 

3) Em 2003, é criado o Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 
com a função de articular as diferentes ações de avaliação e 
credenciamento em base aos aspectos conceitual, 
organizacional e metodológico; 

4) Novo órgão, o CONACES (Comisión Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) surge 
para ordenar os processos de credenciamento, enquanto ao 
CNA compete vigiar a o padrão de qualidade de programas e 
instituições. 

4 HOLANDA 

1) De um controle ministerial rígido, este país, em 1989, delega 
a responsabilidade pela garantia da qualidade a organizações 
intermediárias do ensino superior (à distância), incluindo a 
Association of Cooperating Universities in the Netherlands 

(VSNU) e a HBO Council – a primeira dirigida a quatorze 
universidades e a segunda a escolas superior profissionalizantes 
(em número superior a quarenta); 

2) Ao governo passa a caber-lhe a responsabilidade pela tarefa 
de meta-avaliação – a avaliação da avaliação, monitoramento e 
avaliação; 

3) Em 2002, nova reorganização do sistema de avaliação 
estabelece um procedimento para credenciamento de 
programas do governo, tarefa atribuída à Organização 
Holandesa de Credenciamento (NAO), nova agência criada para 
permitir o funcionamento das agências por disciplina ou área 
profissional. 

5 SUÉCIA 

1) Similarmente à Holanda, o modelo sueco de avaliação está 
entre os que têm construído sua garantia de qualidade de baixo 
para cima; 

2) Uma abordagem mais sistemática que garantisse a qualidade 
adveio após a reforma de 1993, quando passou a auditar-se os 
programas através da NAHE – National Agency for Higher 

Education (conhecido por alguns autores como “liberdade para a 

qualidade”); 

3) Se na década de 80 eram fortes as tendências à 
descentralização, na de 90 e sob o comando do governo 
conservador se constata uma grave recessão econômica, com 
aumento do desemprego e déficits orçamentários; 

4) Na segunda metade da década de 90, assume o governo 
social-democrata que reduz as despesas da educação superior 
e passa a centralizar mais as diretrizes educativas, deixando 
exposto conflitos inerentes ao processo de massificação do 
ensino superior; 

5) A necessidade de incrementar o crescimento da indústria, no 
entanto, impõem uma vocação maior para a autonomia 
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institucional e de qualidade; 

6) Premido pela imposição dos ditames da UE (União Européia), 
o caso sueco de auditoria e avaliação reflete os conflitos 
inerentes à avaliação do ensino superior, provocando uma dupla 
questão de opção: desenvolvimento institucional ou controle do 
Estado e da distribuição de recursos? 

7) A segunda opção parece prevalecer até o presente. 

6 NOVA ZELÂNDIA 

1) Sistema educativo extremamente burocratizado (desde sua 
criação, em 1870), o ensino no país passa por uma intensa 
reforma apenas a partir da década de 1980, com 
descentralização de competências para as autarquias locais, 
com controle rigoroso do Estado; 

2) A característica marcante deste país é o incremento à 
privatização do ensino superior mediante o apoio de fundos 
públicos e de controle do governo, bem como o sistema de 
empréstimos a estudantes condicionados ao rendimento após a 
graduação; 

3) O reconhecimento cursos, a partir de 1989, passam a ser de 
responsabilidade da New Zealand Qualifications Authority – 
NZQA, agência que reconhece graus, de uma quadro nacional 
de qualificações, para todos os cursos pós-secundário; 

4) Já para o setor universitário, a mesma lei de 1989 define a 
New Zealand Vice-Chancellors’ Comité – NZVCC, que garante 
os diplomas universitários;  

5) Em 1993 e como reforço para a garantia da qualidade do 
ensino superior, é criada a New Zealand Universities Academic 

Audit Unit – AAU, que audita com o objetivo de avaliar os 
sistemas e processos institucionais das universidades; 

Quadro 5: Experiências internacionais de avaliação institucional 
Fonte: Elaboração da autora com base em MARQUINA (2005). 

 

Entre as experiências brasileiras, observa-se que não há grandes diferenças 

entre seus objetivos, seguindo-se praticamente um padrão. Já em relação às 

experiências internacionais, observa-se uma tendência crescente dos processos de 

avaliação no sentido de se tornarem cada vez mais independentes, embora persista 

a meta-avaliação. Temas como “autonomia institucional” e “gestão da qualidade” são 

cada vez mais comuns no meio universitário nacional e internacional. 

Nos próximos pontos, se passa a expor a autoavaliação, entendida como um 

processo cíclico, criativo e renovador de análise e síntese das dimensões que 

definem a instituição. 
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2.5.2 Autoavaliação Institucional 

Dentro da teoria administrativo-organizacional, existem vários instrumentos 

que permitem monitorar, detectar e corrigir as ações de gestão e operacionais numa 

organização com vistas a melhorar seu desempenho e torná-la mais competitiva. Um 

desses instrumentos é a avaliação institucional interna (ou autoavaliação), a qual, 

segundo Almeida, Pinto e Piccoli (2007, p 516), “é um processo de auto-

conhecimento que possibilita uma análise crítica da prática pedagógica e 

administrativa de uma instituição educacional, permitindo identificar situações 

passíveis de mudança a fim de melhorar a qualidade dos diferentes processos 

relacionados a missão institucional”. Este enfoque possui, ainda, relação estreita 

com requisitos de qualidade e estratégias de treinamento (MENESES e ABBAD, 

2003; SANTOS e ROLIM, 1999), vez que, adotando um modelo de excelência que 

se mostre adequado a atender as necessidades, desejos e expectativas de uma 

organização, os parâmetros para tal propiciarão o desenvolvimento de programas 

destinados à melhoria da qualidade, através do treinamento e das estratégias de 

ajustes advindas do processo avaliativo. 

A avaliação institucional interna (autoavaliação) também é uma ferramenta 

institucional com caráter pedagógico, que objetiva a busca de melhorias e auto-

regulação, bem como compreensão da cultura e da vida institucional em sua 

pluralidade acadêmica e administrativa. Ditos objetivos são amparados na 

participação dos agentes universitários, por ser um processo social e coletivo de 

reflexão, produção e socialização dos conhecimentos sobre a IES com indicador da 

ação transformadora. 

Segundo Dias Sobrinho (2000, p. 107-108): 

 

[...] embora seja mais fácil separar para conhecer, e ainda que seja 
necessário fragmentar no processo de conhecimento, na avaliação 
institucional é preciso ir além e buscar a significação de conjunto e em 
conjunto. [...] É insuficiente levantar os dados, torná-los visíveis; mais do 
que isso, é preciso selecioná-los pelos critérios de pertinência e relevância, 
interpretá-los, refletir sobre sua significação, buscando sempre a 
compreensão de conjunto. 

 

O desenvolvimento da “avaliação das instituições” corresponde ao primeiro 

eixo temático do SINAES, e seu principal objetivo é verificar a constituição das IES, 

sua capacidade de atendimento à comunidade acadêmica de forma geral 
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(POLIDORI et al., 2006, p. 431); neste item está incluso “um dos pontos mais 

importantes do sistema avaliativo: o desenvolvimento do processo de 

autoavaliação”. A avaliação da instituição tem sua primeira etapa na realização da 

autoavaliação e é complementada pela avaliação externa in loco. 

A Figura 17 expõe um desenho geral do sistema de autoavaliação 

institucional. Observe-se nesta figura que o processo avaliativo se desdobra 

(diagnóstico / prognóstico), o que dá lugar ao planejamento que, por sua vez, divide 

a avaliação em somativa (produto) e reguladora (gestão-implementação).  

A função de avaliar deve primeiramente ser a procura do autoconhecimento 

(autoavaliação), possibilitando a edificação de uma cultura de avaliação na IES e 

permitindo que se organizem e gerem condições para encarar as diferentes 

avaliações externas realizadas na instituição, em especial ao processo de avaliação 

de cursos. Porém, não significa que devam adaptar-se ao modelo de avaliação 

externa, e sim, criar uma cultura de autoavaliação e de reflexão-ação-reflexão 

indispensáveis para o crescimento e progresso de uma IES (POLIDORI, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 17: Sistema de Autoavaliação Institucional  
Fonte: DA SILVA (2007, p. 247). 

 

Uma abordagem objetiva e até certo ponto simples da autoavaliação é 

proposta por Luckesi (1994, apud FURTADO e FURTADO, 2000, p. 121), que a 

entende como “um ato subsidiário do processo de construção de resultados 

satisfatórios”; ela “acolhe alguma coisa, ato, pessoa ou situação e, então, 

reconhece-a como é (diagnóstico), para uma tomada de decisão sobre a 
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possibilidade de uma melhoria de sua qualidade”. Assim vista, a autoavaliação é um 

movimento no sentido prática-teoria-prática, já que considera (ou melhor, deveria 

considerar) “o processo educativo a partir da ação, levando em conta o domínio 

teórico como as habilidades que vão sendo construídas pelos atores no processo” 

(FURTADO e FURTADO, 2000, p. 121).  

Assim entendida, a autoavaliação, segundo estes autores, seguiria uma 

dinâmica distinta àquela defendida por Polidori (2006), citada no parágrafo anterior, 

no sentido de que, para Furtado e Furtado (2000), os preceitos teóricos da 

autoavaliação se baseiam, contrariamente, na ação-reflexão-ação, já que, segundo 

estes autores, toda ação demanda uma reflexão para que dela ressurja uma nova 

ação, já transformada. Em realidade, ambas as bases parecem corretas, vez que o 

ponto de partida – como bem reconhecem Furtado e Furtado (2000) – sempre será 

uma reflexão sobre a situação inicial; todo e qualquer processo sempre partirá de 

um marco inicial. 

Em relação, agora, às dimensões da autoavaliação, uma primeira proposta, 

genérica e adaptada ao setor universitário, é condensada dos estudos de 

Vasconcelos (2008), para quem há de início duas grandes dimensões: a pessoal e a 

profissional. A dimensão pessoal tem a ver com critérios como: trabalho em equipe, 

capacidade de escutar, capacidade de autoavaliação, estabilidade pessoal; já a 

dimensão profissional diz respeito à experiência do colaborador.  

Sob outro ângulo, Cunha (2005, p. 205) expõe que, tanto a avaliação externa 

como a autoavaliação, “terão como sinalizadoras, as dimensões de avaliação 

propostas pelo SINAES”, que são as seguintes: 

• Missão e plano de desenvolvimento institucional; 

• Política de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; 

• Responsabilidade social da IES; 

• Comunicação com a sociedade; 

• Políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento e condições de trabalho; 

• Organização e gestão da instituição; 

• Infraestrutura física, envolvendo biblioteca e recursos de informação e 

comunicação; 

• Planejamento e avaliação; 
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• Políticas de atendimento aos estudantes e egressos; e 

• Sustentabilidade financeira. 

Cunha (2005, p. 205-206) complementa sua exposição aduzindo a que essas 

dimensões pretendem o alcance da complexidade institucional, podendo ser 

acionadas em parte ou no todo, segundo sejam as características e funções da IES. 

Entretanto, não devem ser impedimento de eventual ampliação que a instituição 

desejar dar ao seu processo individual. Em seguida, esta autora procede a uma 

reflexão que merece ser reproduzida: 

 

No âmbito da comunidade acadêmica, temos teorizado mais sobre a 
avaliação emancipatória, do que experimentado vivências nesse sentido, 
pois nossas práticas têm enfatizado, principalmente, traços da avaliação 
regulatória. Há, ainda, práticas de sala de aula que são exemplos do uso da 
avaliação como regulação, em que a principal função desses processos é 
punir aqueles que se desviam de um padrão preestabelecido ou ancorado 
subjetivamente no professor. Como se trata de um processo historicamente 
constituído, o professor repete com seus alunos aquilo que viveu com seus 
professores, sem uma reflexão aprofundada sobre seus saberes e fazeres 
(CUNHA, 2005, p. 207). 

 

Não parece ser diferente o entendimento de Da Silva (2007, p. 173), quando 

questiona a titularização da autoavaliação, decorrente do fim do monopólio do 

Estado no financiamento da universidade e também das demais IES, o que as têm 

levado à procura de outras fontes de recursos. Desta nova situação deriva outra algo 

paradoxal, já que, se de um lado as IES vêm perdendo autonomia institucional em 

razão das novas fontes de financiamento, de outro o Estado lhes está impondo 

maior controle – enquanto, paralelamente, lhes retirou qualquer subsídio financeiro. 

Nessa perspectiva, “a titularização da autoavaliação passa a ser diluída entre 

os interesses do Estado e dos agentes financiadores, sendo o primeiro construtor e 

implementador de políticas ‘avaliativas’ que sintetizam seus interesses com os do 

mercado” (DA SILVA, 2007, p. 173). Assim posto, parece claro que a autoavaliação 

institucional é lamentável engodo, vez que perde crescente espaço para as 

avaliações externas, “orientadas para os interesses dos novos financiadores, sejam 

sujeitos públicos ou privados” (DA SILVA, 2007, p. 173). É importante reproduzir as 

inferências deste autor a respeito da titularização das IES na dinâmica avaliativa: 

 

Se caso essas instituições forem avaliadas pelos objetivos que se 
propuseram a realizar, tomam para si a responsabilidade de encabeçar a 
avaliação, negociando-a com outras instituições; se caso as IES passem a 



84 

 

ser avaliadas por um produto imposto por terceiros, perdem a titularização 
na elaboração e na implementação dos processos avaliativos. Em última 
instância, o que ocorre é a alienação das IES do seu processo de produção 
dos serviços por conta de que são determinados de fora para dentro e, 
consequentemente, da dinâmica de (auto)avaliação (DA SILVA, 2007, p. 
173-174). 

 

Em realidade, entende-se desta exposição que, da maneira como hoje é 

implantada e desenvolvida a autoavaliação, pouco tem de características inerentes à 

IES que a ela procede; falta-lhe identidade própria já que assume contornos e 

padrões impostos de fora e, portanto, estranhos à sua realidade. Os próprios 

métodos e sistemas de autoavaliação, segundo Da Silva (2007), são criação externa 

(do MEC) e nem sempre representam a realidade da IES, vez que entre estas, as 

realidades são bem distintas e não refletem um padrão comum, compartilhado, que, 

se existente, facilitaria substancialmente o processo de autoavaliação e comparação 

de medidas entre elas. 

Por outro lado, tais subjetividades que se interpõem em contra a uma 

autoavaliação padronizada (desejável), referem quatro problemas técnicos comuns à 

avaliação de todo e qualquer comportamento humano: (1) a definição do 

comportamento a ser avaliado; (2) a determinação de situações onde esse 

comportamento pode ser observado; (3) o registro desse comportamento; e (4) a 

avaliação do comportamento registrado (TAYLER; MADAUS; STUFFLEBEAM, 

1989).  

Para alcançar sucesso na resolução desses quatro problemas técnicos, é 

requerimento fundamental: (1) que se trabalhe com definições não ambíguas do 

comportamento a ser avaliado; (2) que se especifiquem as situações em que, ou 

caminhos pelos quais, o indivíduo avaliado demonstra o comportamento sob 

interesse; (3) que se determinem padrões (Standards) apropriados; (4) que se 

utilizem múltiplas abordagens para mensuração; (5) que se abordem todos os tipos 

de comportamento significantes para o desenvolvimento do desempenho a ser 

avaliado; (6) que se mantenham registros dos progressos avaliados; e (7) que se 

desenvolvam escalas e tabelas que contenham informações úteis (ibidem). 

Compreende-se o porquê do destaque destes autores a esses itens, posto 

que é entendimento pacífico a complexidade que carrega um processo avaliativo, 

ademais de ser “longo e desafiante, porque implica que ela (a instituição) não se 

sinta ameaçada com a avaliação, e que os professores, funcionários e gestores dos 
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diferentes níveis administrativos se conscientizem da importância de tomar decisões 

com base nos resultados que serão apresentados” (SOUSA; MARCONDES; 

ACOSTA, 2008, p. 31). É pertinente esta visão que relaciona o processo de 

autoavaliação à tomada de decisões, já que, se todo esse processo “longo e 

desafiante” acaba não sendo útil à escolha de decisões, terá sido realizado em vão, 

com dispêndio de gastos e utilização de recursos humanos desnecessários. 

Outro aspecto a destacar se refere à formação das Comissões Próprias de 

Avaliação (CPAs), estatuídas pela Lei nº. 10.861/2004, que institui o SINAES (já 

visto em páginas anteriores). A realização da autoavaliação é de responsabilidade 

das CPAs, as quais possuem autonomia (fator contestado por alguns autores, como 

exposto mais acima) na IES, no que tange aos conselhos e demais órgãos 

colegiados. A CPA deverá ser composta por todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docentes, acadêmicos e corpo técnico-administrativo), bem como 

representantes da sociedade civil organizada, devendo sua composição ser de igual 

número de representantes para cada segmento.  

Consoante o exposto por Araújo (2005, p. 114) em relação às CPAs, a 

composição destas “coloca um retrocesso acerca do conceito de democracia 

demagogicamente aplicado nos primeiros artigos da lei”. Por quê? Porque na 

conformação das CPAs, “apesar da lei prever a participação da sociedade civil 

organizada, não especifica parâmetros para a escolha dos segmentos 

representativos” (ibidem) – um verdadeiro contrasenso que Tayler; Madaus e 

Stufflebeam (1989) já apontavam há anos, como visto mais acima. De outro ângulo, 

Menezes Neto (2004) procede a importantes questionamentos a respeito da 

legitimidade das CPAs sob um olhar jurídico-legal, como se depreende da sua 

exposição que, embora um pouco longa, merece reprodução literal: 

 

Ao estabelecer as atribuições e os objetivos de uma Comissão, chamada 
inadequadamente de “Comissão Própria de Avaliação”, a ser criada no 
âmbito das IES, o documento legal [...], fixa que esse colegiado terá 
“atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes na instituição de educação superior”.  
Importa o dispositivo da Lei na alteração de competências e precedências 
hierárquicas inerentes aos órgãos colegiados superiores das Universidades, 
instâncias inexistentes, com o mesmo grau de relevância, nos 
estabelecimentos isolados, arrolados inadequadamente, com as 
Universidades, como IES. 
O Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
constituem na estrutura orgânica das Universidades, públicas, privadas e 
comunitárias, o quadro de instâncias superiores, colegiadas, com 
competências consagradas, inclusive no plano recursal das decisões 
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adotadas pelo Reitor, Pró-Reitores, Diretores de Unidades e outros 
dirigentes, na esfera acadêmica.  
Como justificar a criação desse corpo estranho na estrutura da 
Universidade, competindo com instâncias administrativas e os colegiados, 
aos quais incumbem definir os objetivos institucionais, as políticas de 
ensino, pesquisa e extensão, as linhas de planejamento e a eleição do 
dirigente maior da instituição universitária?  
Pretende-se substituir a capacidade legal do Reitor em representar a 
instituição que ele dirige? (MENEZES NETO, 2004, p. 2). 

 

Sem dúvida, são questões importantes que, somadas a outras (já expostas), 

colocam em “xeque” a validade e legitimidade das CPAs, ademais de esvaziar-lhes 

seu propósito e de colocá-las à margem do estatuído pelo sistema legal vigente, 

com o próprio beneplácito do MEC, no obstante fira ostensivamente preceito 

constitucional assentado e em vigor. Algo claramente inusitado, incabível e 

inaceitável passivamente. 

Em todo caso, o sistema (CPA) existe e, desconsiderando-se esses aspectos 

de ilegalidade e incoerência, deve ser analisado como elemento componente, 

vigente e obrigatório. Assim, a avaliação interna, para ser bem sucedida, deve dar 

seu primeiro passo, qual seja o processo de autoavaliação, para na seqüência 

realizar a avaliação externa, feita por professores de outras IES do país. Professores 

estes selecionados, capacitados e designados por órgão competente, 

especificamente para tal função. A avaliação externa é realizada in loco, cujas visitas 

objetivam “verificar as informações disponibilizadas anteriormente, conhecer a IES, 

mas, sobretudo, auxiliar na construção de ações que possam vir a beneficiar o 

desenvolvimento do ensino oferecido pela IES” (POLIDORI et. al., 2006, p.432). 

Consoante as determinações do MEC, as avaliações das instituições e dos 

cursos seguem uma tabela de conceitos numa escala que vai de “5” (conceito 

máximo) a “1” (menor conceito), sendo que os resultados deverão ser tornados 

públicos e disponibilizados pelo MEC, de acordo com o art. 9º da Lei nº ’10.681/2004 

(que institui o SINAES, como já expresso). De acordo com Araújo e Correia (2005, p. 

114-115), “Perpetua-se, então, o sistema de ranking já preconizado em antigas 

formas de avaliação e bastante utilizado pelos donos de escolas privadas para 

publicizar uma falsa superioridade em relação às escolas públicas de ensino 

superior” – outro lamentável engodo normativo. 

Sousa, Marcondes e Acosta (2008) desenvolvem um estudo crítico sobre a 

autoavaliação desde o ponto de vista da Universidade como sendo uma entidade 

jurídica única, unívoca, específica de acordo com seus fundamentos de instituição 
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educativa superior. Portanto, desde já é fácil perceber que essa unicidade a torna 

diferente em relação às suas congêneres dificultando, em relação a um padrão 

autoavaliativo imposto de cima, o resultado de qualquer estudo que a identifique 

como tal – conforme também o preceitua Menezes Neto (2004). Assim, Sousa, 

Marcondes e Acosta (2008, p. 35) asseveram enfáticos:  

 

Compreender dentre as muitas universidades aquela em que vivemos, e, 
portanto, única, envolve não só a ação de descrever suas propriedades 
como também sua organização, considerando tanto o que se percebe, 
conta ou descreve como os aspectos operacionais que a compõem como 
um sistema. 
Acreditando no dinamismo da universidade podemos interpretá-la como 
vasta rede cognitiva, redes dentro de redes, na indissociável relação de 
criação e sustentação estabelecidas entre sujeito e objeto. Sendo um 
sistema dinâmico, ou seja, gerador de produtos de seu próprio 
funcionamento, podemos entendê-la como uma unidade composta, uma 
rede de produção de componentes, que, por meio de suas interações, 
regenera recursivamente a rede de produções que a constitui. Ao mesmo 
tempo, a rede se constrói como uma unidade, especificando seus limites no 
espaço em que eles existem. 

 

Essa dinâmica do processo avaliativo é explorada por estas autoras, como 

pode ser visto na Figura 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 Dinâmica do Processo Avaliativo 
Fonte: Extraído de SOUSA, MARCONDES e ACOSTA (2008, p. 36). 

 

Nesta representação gráfica, a dimensão 1 ou D1, está representada na seta 

que perpassa os três círculos que englobam as demais dimensões, desta forma 
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percebe-se claramente “a integração entre os focos e as dimensões avaliativas”, 

salientam Sousa, Marcondes e Acosta (2008, p. 37), o que permite também observar 

a multidimensionalidade característica das IES, fator que, por si só, lhes empresta 

um natural nível de complexidade, de difícil padronização como para determinar-se 

um modelo pronto e acabado, e imposto de cima para abaixo – ou, se desejar-se 

melhor adjetivação, do governamental para o particular. 

Estas autoras, utilizando o exemplo prático da implantação da autoavaliação 

institucional na PUC-SP, cujo Ciclo Avaliativo foi realizado no biênio 2005-2006 e 

projetada a continuidade do trabalho para o Ciclo Avaliativo 2007-2008, explicam ter 

fundamentado seu trabalho num “processo de difusão em círculos crescentes” – 

usualmente conhecido como modelo dos círculos concêntricos (concentric circles) 

(GUINSBURG, 2008) –, figura formada quando se joga um objeto na água, 

denotando o processo de difusão e propagação que se inicia (círculo central) com 

limitações, mas que desencadeia “movimentos contínuos e cada vez mais 

abrangentes, permitindo a ampliação da compreensão da realidade” (SOUSA; 

MARCONDES; ACOSTA, 2008, p. 33). 

As etapas do processo autoavaliativo da PUC-SP pode ser observado na 

Figura 19. 
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Figura 19: Etapas de encaminhamento do processo autoavaliativo da PUC-SP 
Fonte: Condensado de SOUSA; MARCONDES; ACOSTA (2008, p. 37). 

Construção Coletiva 
do Projeto de 
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Comunicação  
Negociada  

Desencadeamento das atividades 
coordenadas pelos membros da 
CPA, “visando estimular os fluxos de 
envolvimento dos atores 
institucionais na definição da 
problematização avaliativa e dos 
referenciais de leitura das 
dimensões da instituição”. 

Construção, em parceria com a 
comunidade universitária, dos 
instrumentos de avaliação; 
definição e concretização das 
formas de coleta de dados, 
processamento e interpretação das 
informações. 

Organização de balanço crítico dos 
aspectos avaliados (exploração dos 
dados coletados), oferecido à 
comunidade “em espaços de 
interlocução para favorecer a 
ampliação das interpretações e a 
legitimação das análises e das 
propostas de encaminhamento para 
a tomada de decisões”. 
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É claro que cada uma dessas etapas está formulada para ser composta por 

um rol de ações diversas “que se concretizam em situações compartilhadas 

diferenciadas e que interagem entre si de forma que favoreça o diálogo, como ponto 

fundamental para efetivar a avaliação formativa” (SOUSA; MARCONDES; ACOSTA, 

2008, p. 37). 

Exposto esse exemplo ilustrativo, pensa-se que a simples reprodução 

adaptada do formato principal, ora condensada do caso da PUC-SP, já parece ser 

suficiente para se ter uma idéia clara da complexidade do processo autoavaliativo e 

da necessidade de critérios (absolutos e relativos) sobre o todo que se pretende 

avaliar. Entretanto, não custa discorrer, mesmo que genericamente, sobre os passos 

de um processo de autoavaliação, em base ao exemplo da PUC-SP (SOUSA; 

MARCONDES; ACOSTA, 2008, p. 33-35), como complemento ao exposto na Figura 

19: 

i. Parte-se de uma proposta (que pode ser em ciclos avaliativos, como a da 

PUC-SP) que abrange as dez dimensões propostas pelo 

MEC/INEP/CONAES: 

1)Missão e plano de desenvolvimento institucional; 

2)Políticas para ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação; 

3)Responsabilidade social da instituição; 

4)Comunicação com a sociedade; 

5)Políticas de pessoal; 

6)Organização e gestão da instituição; 

7)Infraestrutura física; 

8)Planejamento e avaliação; 

9)Políticas de atendimento aos estudantes; 

10) Sustentabilidade financeira. 

ii. A segunda parte se dá pelo aprofundamento do trabalho avaliativo 

(requisição dos dados, análises junto à comunidade, formação dos 

gestores e docentes para utilização dos resultados avaliativos); 

iii. Garantia do caráter participativo do processo de avaliação (consciência 

com a realidade e compromisso com a tomada de decisões que 

provoquem mudanças); 
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iv. Valorização de um tipo diferenciado de participação (participação 

qualificada, relativa à vivência e inserção dos sujeitos na instituição, 

assegurando-se “a presença de atores diretamente envolvidos com o 

objeto da avaliação, compondo com outros que vivem o ambiente 

institucional”); 

v. Previsão de processos de legitimação pela comunidade (do quadro de 

referência para leitura da realidade, do procedimento de coleta de 

dados, das análises dos resultados e dos relatórios de avaliação); este 

processo propicia “a interpretação historicizada da instituição, a partir 

dos sentidos que são atribuídos pelos participantes a cada conjunto de 

dados analisados”;   

vi. Compromisso de “proporcionar um caráter formador à autoavaliação”; 

vii. Definição explícita dos critérios de julgamento e análise dos dados 

(evitando, assim, os jogos de opinião, e não permitindo que a avaliação 

se transforme num processo ideológico que menospreze “os sentidos e 

responsabilidades éticas da IES”). 

Como já se teve oportunidade de afirmar em páginas anteriores, o processo 

de autoavaliação não é um processo standardizado, pronto e acabado, uma vez que 

as próprias IES não seguem um padrão rigoroso de construção, sendo identificadas 

pela sociedade justamente em razão das suas diferenças (em propostas, estruturas 

docentes, currículos etc.), bem como também os quesitos que são sujeitos à 

avaliação não são estáticos e padronizados. É nesse sentido que Yarzábal (apud DA 

SILVA, 2007, p. 248) aponta para a “necessidade de criar-se uma cultura de 

autoavaliação que se fundamente nos objetivos e nos deveres das instituições 

acadêmicas e que comprometa suas propriedades”, bem como também a obrigação 

de fazer da autoavaliação “uma disciplina curricular, dirigida a toda a comunidade 

acadêmica, de tal forma que o conhecer e o aprender a educação superior alimente 

o compromisso com seu aprimoramento”. 

No contraponto a esses aspectos, estão as vozes que denegam a validade da 

autoavaliação (e da avaliação externa) por serem resultado da presumível 

desconfiança social nas IES, em seus atores, no seu modelo de governo “e no seu 

ethos cultural” (OSTRIA, 2000, p. 163), explicando:  
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Enquanto os Estados argúem que ao dar impulso à avaliação somente 
procuram maior eficiência e pertinência das universidades, os críticos 
sustêm que a avaliação não responde a um genuíno interesse por seu 
potencial transformador, de melhoramento pedagógico e de gestão, mas a 
uma imposição de cima para baixo e de fora para dentro, como parte das 
exigências de regulação e controle da educação superior. [...] Embora não 
são poucos os que consideram que a autoavaliação seria a contraparte do 
modelo político e a democracia universitária por seus conteúdos 
participativos, a maioria não concorda com esta visão e exalta a avaliação 
como um método para aproximar-se ao ideal de uma tomada de decisões 
racional, como prima nos modelos empresariais, o que a conecta, 
aparentemente, com os paradigmas da qualidade total. 

 

Fazendo uma conexão com o que Ostria (2000) define como “paradigmas da 

qualidade total” (na citação acima), tem-se uma linha de pensamento que, 

efetivamente, associa a autoavaliação com os atributos de qualidade universitária, 

no sentido de ser aquela (a autoavaliação) fundamental para o alcance desses 

atributos. Bernheim (2003, p. 167) (e também: HORTAL, 2002; SARRICO; SANTOS, 

2007; MORAES, 2001, dentre inúmeros autores que abordam o tema), destaca, em 

primeiro lugar, a complexidade da avaliação e da autoavaliação universitárias devido 

à sua multifuncionalidade e à necessidade de avaliar-se também “a adequação dos 

produtos de cada processo e dos processos em si”, o que torna mais crítica, ainda, 

sua autoavaliação. E complementa chamando a atenção especialmente para a 

autoavaliação da qualidade – diretamente ligada ao processo avaliativo e inerente a 

este – para o que traz as lições de Sonia Álvarez, da Universidade Nacional de Salta 

(Argentina), para quem a autoavaliação da qualidade, no marco do planejamento 

estratégico da Universidade, seria: 

a) “[...] uma prática permanente, sistemática, institucional e intrínseca da 

universidade” atribuída aos atores envolvidos, e que “permite detectar 

os nós problemáticos e os aspectos positivos, e implica a reflexão 

permanente sobre a própria tarefa”; 

b) “[...] uma atividade cujo alcance tem a ver com os processos, os 

produtos e o impacto que ditos processos e produtos têm sobre a 

sociedade”; 

c)  “[...] uma tarefa fundamental da gestão administrativa e acadêmica, que 

envolve as três funções universitárias de ensino, investigação e 

extensão”, permitindo conhecer a realidade e sua relação com as 

metas planejadas, bem como “proceder a análises prospectivo e à 

geração de projetos alternativos”; 
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d) “[...] uma tarefa que tem um caráter eminentemente construtivo, 

tendente a ajudar a detectar os déficit e dificuldades em matéria 

acadêmica, recursos físicos, docentes e técnicos”, o que melhora a 

gestão institucional, tanto no desempenho como no alcance das metas, 

neutralizando-as ou superando-as; 

e) “[...] uma atividade que deve ser encarada tendo em conta os propósitos 

específicos do trabalho na Universidade, as condições institucionais 

particulares de sua história local e do contexto social” no qual se 

encontra, motivo que impõe a análise de aspectos qualitativos, e não 

apenas quantitativos; 

f)  “[...] uma tarefa coletiva que deve ser assumida coletivamente, de 

consenso em todas suas etapas, que inclua a todos os atores 

envolvidos em sua transformação”, tanto no diagnóstico como na 

interpretação dos resultados (das informações), fazendo igualmente 

coletiva a participação no desenho das políticas prospectivas e em sua 

execução. 

Inserida em todos esses determinantes, a qualidade é elemento fundamental 

e deve, sempre, estar presente, sob pena de comprometer o processo de 

autoavaliação. Bernheim (2003) procede, inclusive, ao estabelecimento de um ‘tripé’ 

que serve de base para o bom desempenho da Universidade: autoavaliação, 

credenciamento e qualidade. São três elementos que andam em paralelo e se 

entrecruzam em determinados momentos, complementando-se. Neste sentido, o 

presidente da Comissão Nacional de Avaliação das Universidades do Chile 

(BRUNNER, 2001) parte do questionamento sobre o quê levou, nos anos noventa, a 

inserir-se nas políticas de educação superior e também em muitas universidades, a 

questão da avaliação, da autoavaliação e do credenciamento. A questão da 

qualidade, segundo este autor, deriva da massificação da educação superior 

ocorrida nas duas décadas anteriores aos anos noventa, ilustrando: “Se se observa 

América Latina do ano de 1970, o número de alunos em toda a região era em torno 

de um milhão e 600 mil alunos. No ano 1990, a matrícula havia aumentado mais que 

7 milhões e hoje está ao redor dos 9 milhões” Brunner (2001, p. 26), o que explica a 

explosão da demanda e o surgimento do tema da qualidade da educação superior. 

A partir dessa constatação, surgiu uma segunda questão: quê garantias 

podiam oferecer as novas universidades que surgiam e se proliferavam sem 
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qualquer mecanismo de controle? A solução estava na elaboração de uma política 

“cujo eixo central fosse o controle da qualidade da educação superior” (ibidem, p. 

27). Daí a partir-se para novas políticas de credenciamento, foi um passo, 

completando o tripé da educação superior. Daí também partem, como decorrência, 

novos mecanismos internos, a exemplo da própria autoavaliação, ocorridos durante 

a década de 90 (ibidem, p. 30). 

Assim, pode-se afirmar com bastante segurança que a autoavaliação é uma 

ferramenta relativamente nova, decorrente da necessidade em se regular a 

qualidade dos níveis da educação terciária. Tanto a avaliação, quanto a 

autoavaliação e o credenciamento, passaram, então, a ser mecanismos de controle 

da qualidade educacional, cuja característica central é sua periodicidade, a fim de 

manterem-se atualizados os indicadores que servem como variáveis de 

mensuração. Brunner (2001, p. 31) deixa claro, porém, um detalhe que pode ser 

considerado relevante, quando se trata de saber o porquê do estabelecimento de 

sistemas de avaliação (externa e interna) e credenciamento: 

 

[...] além de que todo mundo aceita o fato de que é uma necessidade contar 
com esse tipo de mecanismo, deve-se saber, concretamente em cada país, 
para quê se deseja tê-lo. E muitas vezes essa discussão é uma discussão 
de política global da educação superior e, dentro dessa política global, quê 
papel se deseja que desempenhe o credenciamento e a avaliação. E isto 
costuma não estar claro, seja porque não há política global ou porque não 
está suficientemente preciso o fim específico que se procura com o 
estabelecimento de um mecanismo de avaliação. 

 

Diante desse complexo posicionamento – fundamentado, diga-se de 

passagem – tem-se que parecem ser consistentes os reclamos em contra dos 

sistemas de avaliação (externa e interna), bem como assim também os 

procedimentos de credenciamento de novos cursos e instituições, visto nem sempre 

estarem orientados em função da qualidade educativa, produto final do sistema 

universitário nacional. 

Embora o processo de autoavaliação possa ser considerado positivo (em sua 

missão), persistem, assim, as dúvidas quanto à sua validade como processo 

determinado pelo governo, com visão distorcida da democraticidade que sustenta.  
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2.6 QUALIDADE COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE 

 

O tema da qualidade na educação é sempre um ponto crítico de discussão, já 

que encerra variáveis em uma ampla gama de temas transversais. Pedro Demo 

(2007, p. 25) expressa seu pensamento a respeito, aduzindo ao fato de que “a 

competência humana de aprender a aprender, saber, pensar” (grifos no original) 

coloca em jogo, “principalmente, a qualidade formal, com base no manejo e na 

produção de conhecimento”. A educação, assim, parte de um aspecto humanizador 

do conhecimento, para dedicar-se a aprimorar sua qualidade formal, “em particular, 

sob o desafio construtivo”, completa Demo (2007, p. 25). 

Audi e Morosini (2008, p. 511) partem do princípio de que a qualidade 

educacional, em seu aspecto formal e lato, reside (ou melhor, deveria de residir), 

prioritariamente, no corpo docente das universidades posto que é daqui que 

egressão os profissionais em amplo termo, inclusive aqueles que irão lidar com a 

função docente em todos os níveis da educação formal. Em base a esta premissa, 

estes autores conceituam a qualidade como sendo “um processo multifacetário, 

envolvendo questões de ordem teórica, profissional, atitudinal, valorativa e 

contextual, sociocultural e política”. Portanto, a construção de indicadores de 

qualidade é objeto-processo dinâmico, e não “uma aquisição estática de indicadores 

vistos como produto”, acrescem estes autores, complementando: “A qualidade da 

educação, assim configurada, é permeada por juízo de valor, envolvendo uma 

aspiração a ser alcançada de forma processualística”.  

Entretanto, se estes autores ora citados se referem à qualidade formal como 

fundamento da educação superior (e de todos os níveis), há outros autores que 

analisam a qualidade no sentido de um diferencial competitivo estratégico da IES, 

em seu esforço para conquistar e manter mercados, hoje muito mais disputados do 

que ontem. Cobra e Braga (2007, p. 29-30) consideram o corpo docente da IES 

como um elemento-chave “para a imagem de qualidade percebida da instituição”, 

sublinhando complementarmente que: “boas instalações, bons professores e 

estrutura curricular adequada são sinônimo de qualidade institucional, e que, se bem 

divulgados, serão percebidos pelo público como elementos de valor”; mas, por outro 

ângulo, estes indicadores não podem mais ser entendidos como diferenciais 

competitivos já que são condição inerente, fundamental e obrigatória de toda e 
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qualquer instituição. Esses diferenciais, ainda, “não criam posicionamento e não são 

suficientes para influenciar a decision making (tomada de decisão de compra)”, 

completam estes autores. 

Marback Neto (2007, p. 20), por sua vez, situa o processo de autoavaliação 

institucional como elemento fundamental para a capacidade competitiva das IES e 

também “como instrumento de qualidade na gestão universitária” no sentido de que 

a eficiência da avaliação, bem como “a disposição dos dirigentes em torná-la eficaz 

farão a diferença qualitativa na gestão. Se não há sincronia entre os diversos grupos 

da universidade e falta profissionalismo para a consecução de objetivos, a qualidade 

passa a ser inatingível”, fundamentando ainda:  

 

E sem qualidade, que se traduz num conjunto de condições de eficácia 
compatível com as exigências de nosso desenvolvimento, a universidade no 
Brasil persistirá como adverte Giannotti num texto de 1985 funcionando 
para não funcionar, isto é, não está cumprindo nem mesmo os padrões de 
funcionamento mínimo. O que é uma contrafação. Ou uma caricatura. 

 

De Sordi (2002, p. 65-66), de outro lado, tece críticas severas ao processo de 

avaliação como sendo garantia de qualidade, seguindo uma premissa que afirma: 

“quanto mais se avalia, mais se caminha na direção da pós-modernidade”. Segundo 

esta autora, no afã de “provar” sua transparência/qualidade, as IES “entregam-se às 

práticas avaliativas externas, ansiosas por obter boas notas”, as quais, quando 

publicizadas, provêem a IES de visibilidade institucional que redunda em captação 

de novos alunos. Esta necessidade de captação de novos “clientes” tanto é 

expressa no processo de auto-observação (autoavaliação institucional), como no 

processo de observação externa (avaliação institucional). De Sordi (2002, p. 66) 

questiona a respeito: “A quem pertence a legitimidade de conceber um projeto de 

educação? Por que estão se avaliando? Para quem os dados são construídos (por 

vezes fabricados)? Qual o uso que se pretende fazer deles findo o ritual sumário da 

emissão dos conceitos?”. Esta autora atribui tais estratégias não em função da 

necessária qualidade dos serviços prestados, mas sim, no seu “forte conteúdo 

político e econômico”.  

Outro estudo interessante sobre o tema da qualidade e sua relação com o 

processo de avaliação (interna e externa) é o apresentado por Denise Leite et al. 

(2007, p. 672-686). Primeiramente, esta autora se refere ao entendimento dos 

alunos em relação ao processo de avaliação institucional, considerado por estes 
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legítimo como acompanhamento da qualidade, enquanto o modo de fazer a 

avaliação é considerado ilegítimo. A autora considera este impasse como um “nó de 

entendimento das representações sobre avaliação institucional”. A ilegitimidade do 

modo de fazer criticado pelos alunos se deve a que esse processo não considera “a 

produção do conhecimento, a sua divulgação e a eficácia das instituições”, 

complementando: 

 

Os resultados das avaliações legítimas deveriam ser amplamente 
divulgados e aplicados e a avaliação seria boa para conhecer e manter o 
padrão de qualidade do ensino e melhorar o posicionamento da instituição 
com obtenção de boas notas. A qualidade dos cursos, dos docentes, da 
infra-estrutura e da universidade como um todo, serve para aprimorá-la e 
favorece um retorno para a coletividade. 

 

Assim, a avaliação institucional pode ser entendida “como uma forma de 

diagnóstico da qualidade do ensino, para que todos saibam as reais condições das 

universidades; para identificar suas falhas, pontos fortes e fracos” (LEITE et al., 

2007, p. 672). Portanto, o requisito da qualidade, como pode ser observado pelas 

exposições dos autores referenciados neste ponto, é fundamental e está 

intimamente conectado aos processos de avaliação e de autoavaliação institucional, 

nas universidades em sentido lato. 

Complementarmente, expõem-se os modelos descritivos de decisão nas IES 

ancorados em autores que subsidiam a discussão. Na literatura brasileira que 

discute a temática encontra-se Leitão (1993) e Moreno (2006), os quais corroboram 

que na Universidade a decisão não é simples, pelo contrário; portanto, não há como 

adotar um único modelo de decisão. Logo, nas IES ocorre uma reunião de modelos, 

conforme necessidades, considerando fatores internos e externos ao contexto da 

instituição. É mister trazer à luz da discussão a afirmação de Leitão (1993) e Moreno 

(2006, p.15): “A decisão é a essência do ato administrativo e permeia todos os níveis 

da organização. Se soubermos como uma organização toma suas decisões, 

saberemos como ela funciona”. 
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2.7 O PROCESSO DECISÓRIO NAS IES 

 

Os procedimentos para tomada de decisões estratégicas em qualquer tipo 

organizacional possuem um marco claro em sua metodologia: antes e depois do 

advento da tecnologia da informação (TI). Esta, por sua vez, vem se desenvolvendo 

desde a década de 1950 (pós-guerra) e sofisticando-se à medida que avança o 

desenvolvimento tecnológico em sentido geral, com o advento dos primeiros 

processadores de dados (ROSSETTI; MORALES, 2007). Entre os anos 1970 e 

1980, surgem os Sistemas de Apoio à Decisão – SAD (ibidem, p. 125), constituídos 

em “apoio interativo e ad hoc ao processo de tomada de decisão gerencial”. Nos 

períodos seguintes (1980-1990 e de 1990 em diante) a TI passa a contar com os 

sistemas de computação do usuário final e, por fim, o Sistema de Informação 

Interconectado – que a Internet irá incrementar substancialmente (ibidem). 

Tashizawa e Andrade (2006, p. 132) complementam a exposição dos autores 

ora citados, acrescendo que “A idade da informação está entrando numa nova era. 

O novo paradigma da tecnologia surge de forma paralela às outras mudanças. Do 

mesmo modo que a nova organização, o sistema de informação (grifos no original) 

neste novo contexto é aberto e operado em rede”. É a partir deste novo modelo que 

surge também o conceito de empowerment (delegação de autoridade ou de poder) 

como uma organização voltada à distribuição de “informação e poder de decisão aos 

usuários” (ibidem). Tenório (2007, p. 28) enriquece ainda mais este entendimento, 

explicando:  

 

As implicações sociais e técnicas do novo regime pós-fordista se referem à 
diminuição dos níveis hierárquicos na estrutura organizacional, a uma 
autonomia crescente dos trabalhadores em relação ao sistema formal, a 
uma diferenciação funcional sem perder de vista o todo organizacional e a 
uma gestão participativa com maior circulação de informações. 

 

Para este autor (TENÓRIO, 2007, p. 28), ainda, a flexibilização organizacional 

trouxe um ganho de agilidade e rapidez, não tão-somente na dinâmica laboral, como 

também na “capacidade de tomar decisões adequadas no momento apropriado” – 

ou seja, certa liberdade de decisão, porém com responsabilidade sobre esta. 

Portanto, dita flexibilização aplicada também ao processo decisório se constitui na 

transferência do poder decisório a instâncias inferiores promovendo agilidade no 



98 

 

trato com os diversos assuntos que demandam rapidez e apurada decisão – 

mormente em ambiente empresarial globalizado e rapidamente mutante –, o que 

impõe essa agilidade, já que “o excesso de análise nas decisões pode ser tão 

prejudicial ou custoso quanto as decisões incorretas”, reforça Galbraith et al. (apud 

TENÓRIO, 2007, p. 28). Não menos enfáticos, nesse sentido, Lobo Vasconcelos e 

colegas (2008, p. 16) parafraseiam as lições de Fleury e Fleury (2001):  

 

Cada vez mais, a competência deve estar alinhada à capacidade de 
resolver problemas, de tomar decisões rápidas e acertadas, mesmo diante 
do imprevisto, e ter alinhamento com os objetivos. E isso se traduz em 
vários níveis: seja um órgão, no âmbito social; uma empresa, no âmbito 
organizacional; ou uma pessoa, no âmbito individual. Ao desenvolver novas 
competências, espera-se que o indivíduo agregue para si um valor social e 
para a organização, um valor econômico. 

 

Assim, o processo de tomada de decisão (em seu sentido genérico) se 

sustenta em pilares sólidos, como: a certeza na escolha de uma opção; a rapidez 

em se realizar essa escolha; a proatividade decisória (e não reatividade); o 

compartilhamento de informações em tempo real; a iniciativa individual e, por 

decorrência, coletiva, dentre outros aspectos que aparecem como vitais ao momento 

de decisão. O fundamento de todo esse processo (decisório), em suma, está 

suportado num conceito mais amplo de sinergia, claramente desenhado por Blake & 

Moulton (apud VILLAS BÔAS, 2008, p. 107): 

 

A organização é uma entidade empresarial integrada. Seus membros e 
setores devem agir não apenas independentemente, mas também inter-
dependentemente a fim de alcançar a excelência. Essa afirmação é 
fundamental. Uma vez entendido que o todo pode ser maior e diferente que 
a soma de suas partes, reconhece-se a possibilidade de uma atuação 
sinérgica. 

 

Agora, passando à seara específica da educação superior e seu complexo 

processo decisório, Rizzati e Dobes (2004) destacam que existem alguns modelos 

teóricos de maior destaque para o governo acadêmico: o burocrático, o colegiado, o 

político e o chamado de anarquia organizada. A escolha pela forma de governo é 

que invariavelmente determinará a ação a ser empreendida para influenciar o 

processo decisório: uso de legislação como base na argumentação, persuasão, 

coalizão e ações individuais (RIZZATTI; DOBES, 2004, P. 2). 
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Os modelos mais utilizados nos estudos relacionados ao processo de tomada 

de decisão em instituições de ensino superior são descritos da seguinte maneira: 

• O modelo burocrático, que tem como princípios a padronização das 

atividades, hierarquia forte, controles formais e rígidos, objetivos claros, entre 

outros. Este modelo não se apresenta na forma pura nas universidades, mas 

foi usado para descrever o modelo da burocracia profissional, que tem 

características tanto do modelo burocrático quanto altamente profissional. 

Contudo, este modelo, segundo Leitão, (1995) não é suficiente para explicar 

os sistemas de formulação de políticas na universidade e o tipo de poder não-

formal, que se baseia no conhecimento especializado, marcante nesse tipo de 

instituição. 

• O modelo colegiado, conforme Millet (1980), tem como premissas a idéia da 

participação da comunidade acadêmica, com ênfase na participação docente, 

proporcionando a estes profissionais um elevado grau de influência no 

processo decisório, especialmente à frente dos trabalhos da universidade. 

Para Hardy e Fachin (1996, p.23), o modelo colegiado é representado “como 

estrutura descentralizada com um processo decisório consensual”. 

Conseqüentemente, o colegiado é apresentado como o mais razoável método 

de organização universitária, onde as decisões se tomam por consenso. 

• O modelo político, no contexto universitário, foi plenamente desenvolvido por 

Baldridge (1982), tendo como pressupostos as constantes lutas pelo poder 

que acontecem nas instituições, motivadas por objetivos comuns dos 

estudantes dos professores e da administração, levando a um processo de 

decisão não consensual, mas sim, político. Baldridge (1982) destaca que no 

modelo político existe pouco consenso quanto aos objetivos a serem 

alcançados, comprometendo, por esta razão, outros modelos de tomada de 

decisão. Os pressupostos básicos do modelo estão, segundo o mesmo autor, 

na prevalência da inatividade ou na tomada de decisão por pequenos grupos 

da elite do poder e não pela maioria dos membros da organização. 

• Por fim, o modelo anarquia organizada, ou “lata de lixo”, demonstra que as 

universidades diferem radicalmente de uma burocracia organizada, explicada 

numa característica de seu processo decisório em que estes não acontecem 

por processos de escolha. Cohen, March e Olsen (1972) apresentam as 

universidades como anarquias organizadas, demonstrando terem elas, 
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características únicas e estruturas pouco claras; têm sido desafiadas 

enquanto metas tendo como peculiaridade que seus clientes sentem-se no 

direito de participar do processo de tomada de decisão. 

Em organização com estas características os dirigentes institucionais, servem 

basicamente como catalisadores, ou seja, muito mais que conduzir, canalizam suas 

atividades, não mandam e sim negociam, não planificam de forma ampla, sendo 

muito mais facilitadores da continuação de um processo. 

A pesquisa realizada por Castilho (2006) em universidades privadas do 

Distrito Federal evidenciou que seria um erro definir e caracterizar os processos 

organizacionais das IES, tomando como referência um único modelo de gestão. 

Considerando que foi possível perceber nas práticas utilizadas uma variedade de 

nuances nos modelos de gestão das universidades investigadas, os resultados da 

pesquisa de Castilho (2006) – que estão longe de esgotar o tema desta investigação 

– indicam dois modelos de gestão como predominantes na caracterização das 

práticas de gestão das IES pesquisas ou seja: o Racional Burocrático e o Anárquico 

Organizado conforme apresentado anteriormente. No Quadro 6 expõem-se os 

modelos conforme o entender de Moreno (2006). 
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BUROCRÁTICO 
(WEBER, 1978; 

1979). 

BUROCRACIA 
PROFISSIONAL 

(MINTZBERG, 1995, 

MINTZBERG, QUINN, 2001). 

COLEGIADO 
(MILLET, 1962; 

1980; GOODMAN, 

1962; BESS, 1988; 

ETZIONI, 1989; 

ANGIELLO, 1997) 

POLÍTICO 
(ALLISON, 1971; 

BALDRIDGE, 1971, 

1983; BALDRIDGE 

ET AL.,1978; 

HARDY, FACHIN, 

2000) 

ANÁRQUICO (COHEN, 

MARCH, OLSEN, 1972; 

COHEN, MARCH,1974; 

BIRNBAUN, 1988) 

 

Hierarquia de 

autoridade 

claramente definida 

com três ou mais 

níveis de autoridade; 

Regras e normas 

específicas que 

regulam todos os 

órgãos 

universitários, uma 

composição e 

competência; 

Atos, decisões e 

regras 

administrativas e 

acadêmicas, escritas 

e registradas em 

estatutos e 

regulamentos gerais 

e específicos; 

 

 

Os especialistas têm treinamento 

elevado e é dado a eles 

considerável controle sobre seu 

trabalho; 

O controle do próprio trabalho 

leva o profissional a atuar 

relativamente independente dos 

colegas, mas muito perto dos 

clientes aos quais serve; 

A estrutura da organização é 

essencialmente burocrática; 

 

Os acadêmicos têm 

tendências a não se 

submeterem ao 

processo 

hierarquizado da 

burocracia; 

A participação da 

comunidade 

acadêmica nas 

tomadas de decisão 

é temporária; 

A comunidade 

docente tende a 

administrar seu 

próprio trabalho, por 

meio da autoridade 

profissional; 

 

O conflito é natural e 

deve ser esperado em 

qualquer organização 

complexa; 

Nas universidades, 

encontram-se diversos 

blocos de poder e 

grupos de interesse 

que se esforçam para 

garantir a prioridade 

de seus valores e 

metas; 

Muitas das principais 

decisões são 

controladas por 

pequenos grupos da 

elite do poder; 

 

As universidades possuem 

objetivos vagos, ambíguos 

e muitas vezes 

conflitantes; 

Os profissionais que nela 

atuam requerem 

autonomia para a 

execução de suas tarefas, 

exigindo participação no 

processo decisório; 

A tecnologia utilizada é 

difusa, não permitindo o 

estabelecimento de 

rotinas, prevalecendo o 

atendimento diferenciado 

aos clientes; 

 

Especialização 

funcional que 

determina a divisão 

do trabalho de 

direção e de 

execução, por área 

de conhecimento; 

Seleção de 

candidatos a cargo 

diretivo e docente, 

realizada com base 

nas qualificações 

técnicas de provas e 

títulos; 

Sistema de 

promoção de 

conformidade com a 

realização 

acadêmica e tempo 

de serviço na 

instituição. 

 

A coordenação é obtida no 

delineamento de padrões que 

determinam o quê e para que ser 

feito; 

São estabelecidos padrões 

universais que devem ser 

ensinados pelas Universidades e 

utilizados por todas as 

burocracias da profissão. 

Os resultados do trabalho 

profissional não podem ser 

facilmente medidos e, com isso, 

não se prestam as padronizações. 

 

Os funcionários 

burocratas tendem a 

administrar com 

menor influência; 

As decisões são 

tomadas por 

consenso; 

O docente é 

tecnicamente 

competente para 

tomar suas próprias 

decisões. 

 

A tendência 

democrática é similar 

à da sociedade em que 

está inserida; 

A pressão política e a 

barganha pelos 

interesses dos grupos 

ultrapassam os limites 

da autoridade formal 

do sistema 

burocrático; 

Interesses de grupos 

externos também 

exercem poder sobre 

as decisões nas 

Universidades. 

 

A clientela atendida pelas 

organizações 

universitárias tem 

necessidades diferenciadas 

e solicita, exige e, muitas 

vezes, consegue obter 

participação no processo 

institucional de tomada de 

decisão. 

Os dirigentes 

universitários não 

comandam e sim 

negociam; 

Os gestores universitários 

não planejam, mas sim 

ligam problemas com 

soluções pré-existentes 

(organização centrada em 

órgãos colegiados). 

 

  

A autoridade de natureza 

profissional é muito enfatizada, 

levando ao poder da perícia; 

Os profissionais controlam seu 

próprio trabalho e também 

buscam o controle coletivo sobre 

as decisões administrativas que os 

afetam; 

São encontradas, freqüentemente, 

duas hierarquias paralelas: a 

acadêmica e a administrativa; 

Há uma democracia de baixo para 

cima para os profissionais, e a 

outra mecanizada de cima para 

baixo, para a assessoria de apoio; 

são, com freqüência, fonte de 

conflito, embora sejam paralelas. 

   

As decisões menos se 

“tomam” e muito mais 

“acontecem”; 

As decisões não são 

definitivas, e o problema 

acaba retornando várias 

vezes aos órgãos 

colegiados competentes. 

Quadro 6: Pressupostos e Características dos Modelos de Decisão Tradicionais Aplicados ao 
Contexto da Gestão Universitária Conforme Modelo de Moreno (2006). 
Fonte: Moreno (2006, p. 51-53).  
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Continuando com a pesquisa de Castilho (2006), este constatou que as IES 

pesquisadas não possuem cultura de planejamento, nem fazem uso de instrumentos 

adequados para tais finalidades. Este autor afirma haver observado na fala dos 

gestores, que os instrumentos existentes são para atender às exigências do MEC, 

como, por exemplo, o PDI. Os gestores demonstraram pouca preocupação com as 

possíveis contribuições que os instrumentos de gestão exigidos pelo MEC possam 

oferecer à gestão das Faculdades.  

 

A Figura 20 expõe a arquitetura de documentos de uma IES: 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Arquitetura de Documentos de uma IES 
Fonte: Reproduzido de Villas Bôas (2008, p. 108). 

 

O processo decisório em IES não parece, assim, nada simples; ao contrário, 

mostra complexidade e diversidade, na medida em que cada instituição segue seus 

próprios padrões e atende às suas próprias demandas. Não há, portanto, como 

afirmar que exista um processo decisório padrão ou estandardizado, o que seria 

utópico. Como afirma Villas Bôas (2008, p. 104), em termos de planejamento 

estratégico e processo decisório em IES, “não existe receita de bolo”. Suas 

características básicas, entretanto, devem estar presentes: “orgânico, 

desburocratizado, aberto à absorção das características de cada instituição e 

desenvolvido sob medida ao DNA e à cultura imperativa em cada organização” 
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(ibidem). Adicionalmente, merece citar-se outro detalhe igualmente importante: a 

autoridade do poder decisório deve estar “nas mãos dos que estão perto das fontes 

de informação e nas mãos dos que têm know-how para interpretá-las e agir 

conforme a situação demanda” (TENÓRIO, 2007, p. 28).  

Em todo caso (e em última instância), o fato de decidir algo sempre implica (e 

sempre implicará) deixar de fora outra opção que se encontrava disponível para tal, 

o que significa a necessidade de escolha, consciente e inteligente, fundamentada 

em amplo debate, embora nunca seja possível esgotar todas as possibilidades de 

estar-se a cometer um erro. 
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3 METODOLOGIA  

A ciência é entendida pela sociedade ocidental como “a” forma de construção 

da realidade (MINAYO, 2003). É uma construção realizada por sujeitos que 

procuram dar respostas às questões que lhes são lançadas por fatos de seu tempo. 

Um trabalho científico é composto por informações que possuem método e 

instrumentos procedimentais, ou seja, experimentos planejados e registrados. 

Explicitamente, Lakatos e Marconi (2001, p. 83) definem método como sendo o 

 

[...] conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos 
e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista. 

 

Portanto, verifica-se que neste capitulo estamos diante do conjunto de 

processos a serem executados no decorrer da pesquisa, objetivando apresentar e 

definir o que deve ser feito possibilitando chegar a algum resultado. O promotor 

deste objetivo e ponto de partida do estudo é seu problema, definido na Introdução 

pela seguinte questão: Considerando-se que a autoavaliação institucional, segundo 

a literatura pertinente, influencia no processo de tomada de decisão das IES, 

pergunta-se: (a) Há indicadores precisos dessa influência, no processo decisório das 

Faculdades SENAC/SC? (b) Se a resposta à questão anterior for positiva, como se 

dá essa influência? É a partir desta questão que se estrutura todo o arcabouço 

metodológico necessário para se alcançar uma provável resposta que a atenda 

adequadamente, respondendo à sua consequente hipótese de trabalho: A 

autoavaliação institucional, quando instituída em uma instituição, influencia, com a 

provisão de subsídios, o processo de tomada de decisão.  

Esta hipótese, em razão da sua estruturação e conteúdo, pode ser 

classificada como indutiva e analógica, visto que se baseia na semelhança entre os 

fenômenos que se desejam explicar e outros já conhecidos (CIRIBELLI, 2003). 

Explicando: todo processo decisório, em tese, possui fundamento na coleta de 

dados de uma organização, internos e externos, a fim de prover subsídios àquele 

para decidir-se por determinada ação. A autoavaliação nada mais é que um 

processo de levantamento de dados e informações internas da instituição, que 

também espelham situações externas possibilitando sustentar determinadas 
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escolhas decisórias em termos estratégicos. Isto é comum a toda organização, 

servindo de base, portanto, para a analogia e a indução. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

Primeiramente, em base à proposta do problema, à questão de pesquisa, à 

hipótese definida e ao referencial teórico fundamentador, expostos em páginas 

anteriores, esta investigação pode ser caracterizada como descritivo-exploratória, 

dado que este tipo de pesquisa visa descrever características de determinados 

fenômenos – autoavaliação e processo decisório – permitindo ao pesquisador 

familiarizar-se com um problema para torná-lo explícito (GIL, 1991).  

Tais características, por sua vez, permitem classificar esta investigação como 

sendo um levantamento do tipo quali-quantitativo, visto que enseja uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, parcialmente traduzível em números, mas 

acessível à atribuição de significados mediante uma análise indutiva dos dados 

coletados em campo (GIL, 1991; GRILLO, MEDEIROS, 1998). 

A preocupação maior da abordagem qualitativo-descritiva é descrever os 

dados que configuram um determinado fenômeno humano, preocupando-se com a 

qualidade da análise e “com o nível de realidade que não pode ser quantificado”. 

(MINAYO, 2003, p. 21). Buscando identificar as múltiplas facetas de um objeto de 

pesquisa, porém, sem distorcer a realidade, neste sentido Gil (2006, p. 21) 

corrobora: 

 

A pesquisa qualitativa, nas ciências sociais, se preocupa com o nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Ela trabalha com o universo de 
significados, crenças, aspirações e atitudes, que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. A diferença entre qualitativo e quantitativo é 
de natureza. O conjunto desses dados não se opõe. Ao contrario, se 
complementa, pois a realidade abrangida por eles interage, excluindo 
qualquer dicotomia.  

 

Portanto, verifica-se que a pesquisa quali-quantitativa tem o ambiente natural 

como sua fonte direta de dados e não, necessariamente, laboratórios ou ambientes 

de pesquisa controlados. Nesta forma de abordagem qualitativa, o procedimento de 

coleta de dados é diversificado, podendo ser observação direta, observação 
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participante, entrevistas, análise de documentos, depoimentos, histórias de vida 

entre outros. Por esta razão, a abordagem do problema é através da pesquisa quali-

quantitativa, considerando que existe uma relação dinâmica entre o fato em estudo e 

o sujeito, enfatizando a necessidade da interpretação do fenômeno e a atribuição de 

significado como fundamentais nesta abordagem.  

 

3.2 MODALIDADE DA PESQUISA 

 

Na procura de respostas para as questões deste trabalho, visando alcançar 

os objetivos, verificou-se também o direcionamento para um estudo de caráter 

exploratório (VIEIRA, ZOUAIN, 2006; TASHIZAWA, MENDES, 2006) com a 

aplicação de uma pluralidade de procedimentos para coleta de dados, tais como, 

pesquisas bibliográficas, pesquisa documental, estudo de caso e estudo de casos 

múltiplos ou multicasos. A opção pela escolha desses procedimentos deve-se ao 

entendimento de que sua conjugação traz mais objetivo ao trabalho, proporcionando 

maior fidedignidade ao seu resultado.  

Para realização deste estudo, são privilegiados procedimentos que permitam, 

entre outros critérios, encontrar fatos reais e não apenas opiniões dos indivíduos. 

Além disso, colher informações de atores que estejam diretamente ligados, ou seja, 

participantes dos fatos, bem como pesquisar com profundidade um processo 

específico, possibilitando a interação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa. 

A intenção do pesquisador com a pesquisa bibliográfica, sequencialmente, 

é a de embasar seus estudos metodológicos com a teoria, calcada em autores que 

já produziram literatura acerca de seu tema de pesquisa. Seu objetivo é “desvendar, 

recolher e analisar as principais contribuições sobre um determinado fato, assunto 

ou idéia” (GALLIANO, 1996, p. 109).  

De outra parte, utiliza-se a pesquisa documental, pois são analisados os 

procedimentos da Autoavaliação, do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

do Regimento das Faculdades e do Relatório de Gestão do SENAC/SC. Conforme a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2002, p. 2) a pesquisa 

documental é desenvolvida sobre “qualquer suporte que contenha informação 

registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. 
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Inclui impressos, manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, magnéticos e 

eletrônicos, entre outros”.  

Considerando-se que a metodologia utilizada na pesquisa é qualitativa e seu 

caráter descritivo, tem-se o design de estudo de caso. O estudo de caso como 

estratégia de pesquisa pode ser utilizado de modo descritivo, com objetivo de 

aprofundarem a descrição de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). O estudo de 

caso pode abranger registros, entrevistas estruturadas e não-estruturadas, 

observações de acontecimentos ou qualquer outra técnica de pesquisa.  

O estudo de caso, segundo Gil (2006), envolve estudo profundo de um ou 

poucos objetos, de maneira a obter-se o seu amplo e detalhado conhecimento. 

Portanto, como são estudados mais de um caso, a presente pesquisa caracteriza-se 

como um estudo multicaso. A pesquisa de estudo de casos múltiplos ou multicasos, 

pode apresentar vantagens e desvantagens, podendo as evidências apresentadas 

ser consideradas mais convincentes e o resultado final do estudo com mais 

propriedade. Já o fundamento lógico apresentado em caso único, dificilmente será 

satisfeito por casos múltiplos (YIN, 2001). 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O universo pesquisado é o composto pelas Faculdades de Tecnologia 

pertencentes à rede SENAC atuantes no estado de Santa Catarina. A amostra, por 

sua vez, é intencional e está composta por seis faculdades inseridas nesse universo: 

Faculdade de Tecnologia SENAC Blumenau; Faculdade Tecnologia SENAC 

Chapecó; Faculdade de Tecnologia SENAC Florianópolis; Faculdade de Tecnologia 

SENAC Tubarão; Faculdade de Tecnologia SENAC de Jaraguá do Sul; e Faculdade 

de Tecnologia SENAC de São Miguel do Oeste, todas subordinadas à mantenedora 

Administração Regional do SENAC/SC. O critério de escolha destas unidades foi a 

disponibilidade dos entrevistados e, adicionalmente, a estrutura semelhante delas 

(ver Estrutura Organizacional do SENAC, Anexo III, p. 228). 

Nas unidades escolhidas como amostra, têm-se como atores deste estudo: 

(a) o diretor da IES, seu diretor adjunto caso o tenha e (b) os coordenadores de 

áreas (Núcleo Relações com o Mercado, Núcleo Administrativo Financeiro e Núcleo 
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Educacional do Ensino Superior e Básico), caracterizados como a equipe de gestão 

das Faculdades SENAC/SC, portanto, responsáveis pelas informações solicitadas 

no instrumento de pesquisa.  

O critério de seleção da amostra foi intencional, em razão da facilidade de 

acesso ao material empírico utilizado nesta pesquisa. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

No que tange a coleta de dados, procedeu-se da seguinte maneira: (a) 

enviaram-se os questionários por meio eletrônico (e-mail), com uma carta de 

referência do trabalho, solicitando o preenchimento dos questionários; (b) 

determinou-se um prazo para que cada unidade respondesse e enviasse as 

respectivas respostas no mesmo.  

O uso da pesquisa e análise documental nesta investigação torna-se 

imprescindível por ser uma fase de levantamento de dados oriundos da 

autoavaliação realizada em cada unidade acima referenciada, no ano de 2009, bem 

como demais documentos a exemplo do Regimento e o PDI. Os relatórios são 

documentos essenciais à pesquisa, já que demonstram a realidade da IES num 

determinado período temporal, tornando-se referência para as discussões sobre os 

caminhos da educação superior.  

A partir da análise documental busca-se verificar se foi realizada a etapa de 

análise dos resultados da avaliação institucional e se foi feita proposta de melhorias 

a partir destes resultados. Esta fase pode ser confirmada também nas respostas dos 

questionários. 

Com este estudo pretendeu-se averiguar se o gestor utilizou-se das 

informações propondo melhorias, visando dar continuidade ao processo frente aos 

resultados obtidos.  
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3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO  

 

Na fase inicial deste estudo, foi realizada uma análise documental, a fim de 

atender a um dos objetivos específicos (“verificar a forma como o processo de 

Autoavaliação é realizado nas Faculdades SENAC/SC, desde a sua instalação até o 

ano de 2009”). 

Como não ha dados estatísticos para desenvolver uma representação gráfica, 

a análise e interpretação, é feita através de uma interpretação referencial. Os dados 

são apresentados com a evidência das conclusões e a interpretação baseada nos 

dados com a teoria. Segundo Oliveira (2002, p. 231), “os dados coletados serão 

analisados agrupando-os por similaridades e encontrando o que os faz divergentes e 

comuns”.  

Implantada pelo SINAES, em 2004, a Avaliação Institucional, também é objeto 

de estudo desta pesquisa, a qual coincidiu com o início das atividades das 

Faculdades de Tecnologia do SENAC/SC. Todos os processos como a implantação, 

desenvolvimento, aplicação e relatórios foram realizados e desenvolvidos pelas IES 

SENAC com base na proposta do SINAES. Neste sentido Dias Sobrinho afirma: 

 

[...] o relatório é necessário porque constitui matéria para análises, reflexões 
críticas sobre o desenvolvimento da IES, quer dizer: leva à reflexão da 
importância do relatório como desencadeador de estudos no sentido de pró-
atividade institucional e de parâmetro das ações a serem planejadas e 
desenvolvidas. O relatório tem indicativos para ser um componente de 
gestão institucional. (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 81). 

 

Entende-se, por fim, ser esta a escolha metodológica adequada para efetuar 

o levantamento e coleta dos dados tendo em vista e contemplando os objetivos – 

geral e específicos –, ademais de considerar o material empírico do estudo. 

A seguir, se expõem as características do Instrumento de Coleta de Dados, 

sua composição e objetivos. 

 

3.6 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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O quadro 7 abaixo, apresenta os Critérios/Características/Atributos que  foram 

levantados no referencial teórico, com objetivo de subsidiar a construção do 

instrumento de coleta de dados. 

 

Modelo/Referência Critério/Característica/Atributo Pergunta 

Reconhecimento da realidade institucional 2 

Informações confiáveis 3 
Jacob (2003), 
Gianotti (2004), 
Almeida, Pinto e 
Piccoli (2007) 

Informações necessárias para tomada de decisão em todos os 
níveis 11 

Identificar aspectos considerados insatisfatórios ou indesejados 2, 6, 27, 
29 

Correção ou eliminação dos aspectos insatisfatórios ou 
indesejáveis. 24 

Freitas e 
Rodrigues (2003) 

Aperfeiçoamento do desempenho da IES 6, 18 

Aceitação por todos os atores envolvidos da necessidade de 
avaliação 9, 10 Peterossi e 

Menino (2008) 
Caráter contínuo da auto-avaliação 20 

Dimensões de análise 24 

Indicadores 8, 30 

Metas 8, 30 

Projetos 28, 29 

Articulação entre auto-avaliação e planejamento estratégico 13 a 23, 
25, 26, 30 

Aprendizado organizacional 5, 6 

Oportunidade de melhoria 6, 7, 8, 19 

Gianotti (2004) 

Análise de resultados 8, 24 
Polidoni; Fonseca 
e Lanosa (2007);  
Pinto (2009) 

Participação dos atores da comunidade acadêmica 9 

Apoio a gestão 
2, 3, 6, 7, 
8, 10 a 17, 
20, 21, 22 Pinto (2009) e 

Paula (2004) 
Contemplar princípios como globalidade, comparabilidade, 
legitimidade dos procedimentos e publicização dos dados  9, 10 

Gestão 
Estratégica Decisão estratégica 

1, 4, 6, 7, 
11 a 23, 
26 a 30 

Aprendizado organizacional 5 e 6 

Decisão estratégica 
1, 4, 6, 7, 
11 a 23 e 
26 a 30 

Estrutura ágil e flexível 20, 24 

Gestão do 
Conhecimento 

Pessoas como componente essencial 9, 10 
Atendimento as expectativas dos alunos 7, 24 Excelência de 

Gestão Melhoria contínua 5, 28, 29, 
30 

Mensuração do desempenho organizacional 2, 30 
Processo de comunicação 10   
Eficiência e eficácia no atendimento as necessidades de seus 
atores 7, 24 
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Atendimento as dez dimensões 24 

Envolver todos os atores 9, 10 

Incorporar todas as instâncias da IES 9, 10 

Promover o aperfeiçoamento das pessoas e da organização 7 

Autoavaliação do 
Sinaes 

Promover um processo de reflexão e autoconsciência em todos 
os atores 7 

Quadro 7: Informações utilizadas para construção do instrumento de coleta de dados. 
Fonte: autora 

 

Mediante as informações que constam no quadro 7, estruturou-se um 

questionário (Apêndice 1) composto por trinta (30) questões organizadas em quatro 

(4) blocos, a saber:  

1º Bloco – Sobre a Autoavaliação: Correspondente à Parte 2, é composta 

por uma questão central (questão 2.1) e onze questões assessórias sobre o tema, 

de escolha única dentre três opções, sendo que as questões “3”, “5” e “10” aceitam 

resposta adicional discursiva (veja quadros 8 e 9, nas p. 117 e 118). 

2º Bloco – Sobre o Processo Decisório: Também da Parte 2, este bloco é 

composto pela questão “12” que aceita múltiple escolha (dentre seis opções 

apresentadas sobre o Processo Decisório) e uma exposição dissertiva (“sugestões”). 

As questões deste bloco, de números “13” a “23”, são de “concordância” e 

“discordância”, em escalas crescentes que vão de “1” (menos 

concordância/discordância) a “4” (mais concordância/discordância). 

3º Bloco – Sobre as Dimensões Institucionais Obrigatórias (CONAES): 

Também da Parte 2, este bloco é composto pela questão “24” (dimensões 

institucionais obrigatórias do CONAES), contendo dez dimensões (de “I” a “X”) a 

serem avaliadas através de duas (2) escalas crescentes de “1” a “8”, 

correspondentes às “Facilidades” e às “Dificuldades”, sendo “1” para “sem 

facilidades/dificuldades” e “8” para “muitas facilidades/dificuldades”. Adicionalmente, 

o bloco de questões assessórias (dimensões de “I” a “X”) possui uma barra de 

respostas que se referem ao “Tempo Médio Real para Resolução”, com das opções 

de resposta: “adequado” e “inadequado”. 

4º Bloco – Questões Abertas: Último bloco da Parte 2, este se refere às 

“questões abertas”, sendo que a primeira (questão “25”) é de escolha única dentre 

três opções: “Em parte”, “Totalmente”, “Não leva em conta”, e da questão “26” à “30” 

é integralmente discursiva. 
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O questionário foi previamente testado junto a uma unidade das Faculdades 

SENAC/SC que não fez parte da amostra principal, posteriormente utilizada. O teste 

serviu para detectar eventuais questões passíveis de incompreensão ou, ainda, 

erros de redação que pudessem levar ao falso entendimento por parte dos 

respondentes. 

Testado o questionário, procedeu-se ao seu envio por meio eletrônico (e-mail) 

para os respectivos destinatários (diretores e coordenadores de áreas: financeiro e 

educacional – básico e superior) de cada Faculdade SENAC/SC, componentes da 

amostra, em número total de 26 respondentes, das unidades de: Chapecó, São 

Miguel do Oeste, Florianópolis, Tubarão, Blumenau e Jaraguá do Sul. Acompanhava 

o questionário uma correspondência explicando o motivo como sendo a realização 

de uma dissertação de mestrado que versa sobre autoavaliação e processo de 

tomada de decisão nas Faculdades SENAC/SC, expondo o problema e os objetivos 

da mesma e solicitando a gentileza de preencher o Instrumento de Coleta de Dados, 

reportando-se a esta mestranda em casos de dúvidas. 

Determinou-se um prazo de uma (1) semana para solicitar a remessa dos 

questionários já respondidos, a fim de agilizar o processo de análise e tabulação dos 

dados correspondentes. Não foram constatados casos de omissão ou, ainda, de 

necessidade de substituição de respondentes em razão de eventual ausência de um 

destes. 

Todos os questionários foram devolvidos respondidos, parcial ou totalmente. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresenta-se os resultados da pesquisa, iniciando pelos 

resultados da pesquisa documental que teve por finalidade responder aos seguintes 

objetivos específicos: a) Descrever o processo de autoavaliação institucional das 

Faculdades SENAC/SC e b) Descrever o processo de tomada de decisão das 

faculdades SENAC/SC. Na sequência expõem-se e discutem-se os dados coletados 

em campo, retirados das pesquisas realizadas junto à amostra que por sua vez, teve 

como escopo responder aos próximos e últimos objetivos específicos ou seja: c) 

Identificar a apropriação dos resultados decorrentes da autoavaliação institucional 

nas Faculdades SENAC/SC e d) Relacionar e discutir os elementos que facilitam ou 

dificultam a apropriação dos resultados da autoavaliação institucional para o 

processo de tomada de decisão nas Faculdades SENAC/SC. 

 

4.1 RESULTADO DA PESQUISA DOCUMENTAL 

Para responder ao primeiro objetivo específico, foi realizada uma pesquisa 

nos documentos das IES do SENAC/SC, que foram anexados como um todo ou em 

parte a esta dissertação.  

 

a) Descrever o processo de autoavaliação institucional das Faculdades 

SENAC/SC 

 

A Direção Regional do Senac/SC entende que a constituição da Comissão 

Própria de Auto-Avaliação (CPA) das Faculdades Senac/SC deve ser feita de forma 

autônoma em cada Faculdade, cabendo à Administração Regional, na sua função 

de mantenedora: 

 

a) Definir um membro representante da mantenedora para participar da CPA 

de cada faculdade. 

b) Criar as portarias que definem os membros da CPA de cada faculdade, 

com base em indicação das mesmas. 
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c) Definir o procedimento metodológico dos trabalhos da CPA, como forma 

de orientação na execução dos trabalhos, ficando a cargo das faculdades a 

melhor forma de operacionalizar seus trabalhos, tais como definição de 

cronograma de trabalho, melhor forma de preenchimento dos relatórios 

sugeridos nesse documento, entre outros. 

 

Nesse sentido, a mantenedora criou um instrumento intitulado AUTO-

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS FACULDADES SENAC/SC: princípios, 

metodologia e proposta de ação. O objetivo geral do instrumento é servir de base 

norteadora para o trabalho das Comissões Próprias de Auto-Avaliação Institucional 

de cada Faculdade do Senac em Santa Catarina, tanto no que diz respeito aos 

procedimentos teóricos, quanto metodológicos. 

O macro processo pode ser assim representado: 

 

a) Apresentação das diretrizes para as Faculdades (documento AUTO-

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS FACULDADES SENAC/SC: 

princípios, metodologia e proposta de ação). 

b) Análise documental pelos membros da CPA. 

c) Acompanhamento das propostas de melhorias definidas no Relatório de 

Auto-Avaliação Institucional do ano anterior. 

d) Divulgação/sensibilização permanente para a comunidade acadêmica 

sobre a gestão e organização da IES. 

e) Definição e/ou reestruturação do questionário de Auto-Avaliação 

Institucional. 

f) Aplicação e análise dos questionários. 

g) Entrevistas com a comunidade. 

h) Elaboração do Relatório de Auto-Avaliação Institucional, tendo como base 

a análise documental e os resultados dos questionários. 

i) Elaboração do Plano de Melhorias para o ano seguinte. 

 

          O anexo PDI, em seu capítulo 8, traz a metodologia, dimensões e 

instrumentos a serem utilizados no processo de autoavaliação pelas Faculdades 

SENAC/SC, ampliando as informações aqui  apresentadas. 
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Para responder ao segundo objetivo específico, foi realizada uma pesquisa 

nos documentos das IES do SENAC/SC, que foram anexados como um todo ou em 

parte a esta dissertação.  

 

 

b)  Descrever o processo de tomada de decisão das faculdades 

SENAC/SC. 

 

O processo decisório segue a hierarquia dos níveis de autoridade, que consta 

no regimento das Faculdades do Senac/SC. Os procedimentos estabelecidos no 

Regimento Interno orientam a tomada de decisão e as Atas de Reuniões evidenciam 

como estas serão implementadas. Assim, as decisões cujos efeitos se darão a 

médio e longo prazo, em termos de custeio da operação ou investimentos de capital, 

são elaboradas e propostas pela alta administração, com deliberação no âmbito do 

Conselho Regional. As decisões de competência das Faculdades são tomadas pelo 

Diretor e pelos Coordenadores de Núcleo e, dependendo da natureza da decisão, 

são consultados os membros do Conselho Consultivo, do Conselho de Cursos e do 

Conselho Escolar. 

Cabe aos Coordenadores de Núcleos convocar e promover a participação dos 

colaboradores nas decisões diretamente relacionadas às competências do 

profissional na área de conhecimento técnico e gerencial em que se inserem suas 

funções.  

As decisões são comunicadas e divulgadas em reuniões entre as partes 

interessadas, em todas as áreas, por meio de relatórios, leituras de atas, portarias e 

resoluções, correio eletrônico, jornais internos e intranet.  

Os anexos Regimento das Faculdades SENAC/SC, PDI e Critério Liderança 

do Relatório de Gestão do SENAC/SC, complementam este estudo. 
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4.2 RESULTADO DA COLETA DE DADOS EM CAMPO 

          O instrumento de pesquisa foi organizado em quatro blocos, sendo: o primeiro 

sobre a Autoavaliação, o segundo sobre processo decisório, um terceiro sobre as 

dimensões institucionais obrigatórias (CONAES) e um quarto bloco com perguntas 

abertas com objetivo de evidenciar questões relacionadas aos assuntos levantados 

nos três blocos anteriores. O formato do instrumento encontra-se  detalhado no ítem 

3.6 Instrumento de Coleta de Dados. 

          Na sequência, expõem-se e discutem-se os dados coletados em campo, 

retirados das pesquisas realizadas junto a amostra e que tiveram o propósito de 

responder aos seguintes objetivos específicos: 

 

c) Identificar a apropriação dos resultados decorrentes da autoavaliação 

institucional nas Faculdades SENA/SC. 

d)  Relacionar e discutir os elementos que facilitam ou dificultam a 

apropriação dos resultados da autoavaliação institucional para o 

processo de tomada de decisão nas Faculdades SENAC/SC. 

 

4.2.1 Primeiro bloco – Sobre a Autoavaliação. 

 

Foram propostas onze questões. A medida operacional foi uma escala de três 

pontos: “alta” (A), “média” (B), “baixa” (C) (para a questão 1); “sim” (A), “não” (B), 

“não sei” (C) (para as questões 2, 3, 5 a 11); “sempre”, “às vezes”, “nunca” (para a 

questão 4). 

 

Nº QUESTÕES 

1 Que grau de importância você atribui à autoavaliação, como auxílio efetivo ao processo 
decisório? 

2 Os resultados da autoavaliação, em seu entender, traduzem a realidade institucional da sua 
Unidade? 

3 As informações resultantes da autoavaliação podem ser consideradas confiáveis?(*) 

4 A autoavaliação é levada em conta no processo de tomada de decisão? 

5 Há, em seu entender, necessidade de reformular o atual modelo de autoavaliação? 

6 A autoavaliação fornece informações que auxiliam as iniciativas de melhoria de 
desempenho da organização? 

7 A autoavaliação fornece informações que facilitam avaliar se as expectativas e 
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necessidades dos principais interessados estão sendo satisfeitas? 

8 A autoavaliação ajuda a perceber se a estratégia da organização está sendo bem 
executada? 

9 O processo de autoavaliação foi implementado com a participação ativa de representantes 
dos diferentes grupos de usuários? 

10 Todos os usuários têm acesso às informações levantadas pela autoavaliação? 

11 As informações resultantes da autoavaliação atendem a todos os níveis de tomadores de 
decisão? 

Quadro 8: Apresentação das primeiras questões do instrumento de pesquisa. 
Fonte: autora. 
 

A seguir, as questões individualmente expostas como tabuladas e a 

respectiva discussão dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta questão (Questão 1) teve um nível de resposta já esperado, com 81% 

dos pesquisados considerando alto o grau de importância da autoavaliação. Se 

assim não fosse, certamente se estaria diante de um impasse visto que 

representaria – dependendo do volume dos que assim não considerassem – uma 

negação a esta ferramenta, colocando-a em xeque.  

As Faculdades SENAC, em sentido lato, regem-se, afinal, por um Modelo de 

Excelência de Gestão (SENAC, 2008) adotado em 2005, o que pressupõe a 

necessidade permanente de autoavaliação institucional para alcançar os níveis de 

desempenho exigidos por esse modelo. 

 

QUESTÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

1 21 5 0 
Gráfico 1: Grau de importância da autoavaliação 
Fonte: autora 
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A questão seguinte (Questão “2”, / Gráfico 2) buscava saber qual a opinião 

dos respondentes a respeito de a ferramenta de autoavaliação traduzir (ou não) a 

realidade institucional da organização. Embora pouco mais da metade da amostra 

(65%) tenha respondido positivamente, o volume de indecisos e dos que não 

consideram assim pode ser entendido como expressivo (o somatório destes dois 

grupos é igual a 35%, um índice elevado). Como esta questão comportava 

explanação dissertiva (“explique a razão da sua resposta”), alguns respondentes 

emitiram opiniões que corroboram certo impasse e explica os 35% de indecisos ou 

não concordantes. Algumas dessas observações foram: “Atualmente, o instrumento 

de pesquisa está falho e confuso”; “Existem muitas brechas na autoavaliação”; “Em 

determinadas situações me pergunto se a Avaliação Institucional é levada em conta 

na hora da tomada de decisão. Será que na hora da Avaliação do planejamento 

onde se faz necessário definir prioridades a Avaliação Institucional é uma ferramenta 

utilizada como critério de decisão? Será que são respeitadas as necessidades, ali 

pontuadas e analisadas, pelas pessoas que possuem o poder de decisão?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

A Questão 3 (Gráfico 03) pergunta se os resultados são “Considerados 

confiáveis”, em relação às informações derivadas da autoavaliação, o que 

pressupõe que as ações decorrentes deste processo redundam em efetividade da 

 

QUESTÃO SIM NÃO NÃO SEI 
2 17 6 3 

   Gráfico 2: Autoavaliação traduz realidade institucional  
Fonte: autora 
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ação institucional, como afirma Gatti (2006), mediante “uma expectativa de valor 

associada ao trabalho institucional que se desenvolve (GATTI, 2006, p. 321). Ainda 

de acordo com Gatti (2006), certos aspectos não são considerados nos modelos de 

avaliação institucional, o que poderia estar fundamentando o elevado volume 

daqueles que não estão satisfeitos ou discordam da efetividade da autoavaliação. 

Esta questão, por outro ângulo, é complementar à anterior e diz respeito à 

confiabilidade das informações resultantes da autoavaliação. O gráfico (Gráfico 02) 

mostra que 23% dos respondentes não entendem assim ou não sabem dizer. 

Embora aparente ser insignificante este indicador, diante dos 77% que consideram 

confiável as informações derivadas da autoavaliação, se associado às respostas da 

questão anterior pode permitir que se vislumbre um ponto crítico (a ser melhor 

estudado na instituição em foco). As observações reproduzidas mais acima reforçam 

isto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firme (1991) sublinha que a autoavaliação possibilita averiguar a real 

situação da organização, bem como as melhorias que se fazem necessárias, o que 

de imediato permite inferir-se que deve existir confiabilidade nas informações 

derivadas desse processo, sob pena de, não sendo assim, ver-se comprometido (e a 

própria instituição). Similarmente, a proposição do MEC/CEA (MARBACK NETO, 

2007) frisa a necessidade de transparência e envolvimento de todos os atores no 

processo de autoavaliação – o que entra em choque com eventuais entendimentos 

 
QUESTÃO SIM NÃO NÃO SEI 

3 20 2 4 
Gráfico 3: Confiabilidade dos resultados da autoavaliação 
Fonte: a autora 
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que colocam em dúvida a confiabilidade das informações derivadas desta 

ferramenta, como nesta e na questão anterior. 

A questão seguinte (Questão 4) verifica se a autoavaliação é levada em conta 

no processo de tomada de decisão – o que, em tese, teria que ter resposta 

consensualmente positiva já que, também em tese, o segundo depende da primeira 

no sentido de que, para se decidir sobre os quesitos a serem alterados ou mantidos 

na instituição, melhorados ou inalterados (por estarem cumprindo sua função), há 

necessidade de se investigar a realidade interna vigente, o que se faz através da 

autoavaliação. 

No entanto, os resultados a esta questão expõem uma situação diferente e 

até oposta ao que consta como teoricamente correto. As respostas a ela mostram 

praticamente um empate técnico – com oito pontos percentuais de diferença entre 

aqueles que consideram sempre levar-se em conta a autoavaliação no processo de 

tomada de decisão (54%), e os outros que aduzem a que isto só ocorre às vezes 

(46%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A corroborar o segundo grupo (dos que afirmam que só “às vezes” o processo 

decisório considera os resultados da autoavaliação) há, nas respostas discursivas a 

esta questão, a seguinte: “Em determinadas situações me pergunto se a Avaliação 

Institucional é levada em conta na hora da tomada de decisão. Será que na hora da 

Avaliação do planejamento onde se faz necessário definir prioridades a Avaliação 

 
QUESTÃO SEMPRE ÀS VEZES NUNCA 

4 14 12 0 
                   Gráfico 4: Consideração da autoavaliação nas decisões 

Fonte: da autora 
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Institucional é uma ferramenta utilizada como critério de decisão? Será que são 

respeitadas as necessidades, ali pontuadas e analisadas, pelas pessoas que 

possuem o poder de decisão?”. Neste mesmo sentido, Cavalieri, Macedo-Soares e 

Thiollent (2004), Minto (2006) e outros ressaltam que há certo impasse quanto à 

validade e idoneidade de tais sistemas (de avaliação institucional interna), o que 

impõe a necessidade da transparência nas informações (accountability) e na isenção 

de eventuais manipulações destas por quem as utilizam para decidir. 

Por outro ângulo, é importante lembrar o que Da Silva (2007) afirma em 

relação à autoavaliação, qualificando-a como uma “criação externa” (referindo-se ao 

MEC e à estrutura imposta por este), o que nem sempre representaria a realidade 

da IES. Isto comprometeria a confiabilidade das informações derivadas dessa 

ferramenta, prejudicando o processo decisório. E ainda o que Souza, Marcondes e 

Acosta (2008) defendem, no sentido da importância de tomar decisões com base 

nos resultados da autoavaliação, relacionando ambos os processos, já que, se todo 

esse processo “longo e desafiante” não for útil à escolha de decisões, terá sido 

realizado em vão. 

A quinta questão, na sequência, se refere à necessidade ou não de se 

reformular o modelo de autoavaliação. Anota-se que, da questão “5” à questão “11”, 

o conjunto está inserido numa única tabela anexa ao gráfico (Gráfico 05) devido aos 

parâmetros de resposta serem de um só tipo (“sim”, “não”, “não sei”), mas as 

questões (cada uma, identificada por cores diferentes) são analisadas em separado, 

a seguir. 

 

                Gráfico 5: Necessidade de reformulação do modelo autoavaliativo 
      Fonte: autora 
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Reformular ou não o modelo avaliativo do SENAC/SC? A questão “5” teve 

61,5% para a resposta “sim”, enquanto “não” ficou com 34,6% e apenas um (4%) 

respondente não soube optar. O índice a favor da reformulação, embora expressivo, 

não parece ser conclusivo – já que os que não desejam a alteração somam um 

indicativo também considerável. Esta questão é concentrada no caso exclusivo dos 

gestores das Faculdades SENAC/SC, componentes da amostra. Portanto, avalia o 

caso específico e pertence à seara interna da organização, o que apenas permite 

inferir que, pelo menos, há a necessidade de se aprofundar a investigação neste 

ponto devido aos seus índices. Talvez seja de se questionar aos respondentes o 

porquê das suas respostas (em outro estudo). 

A Questão “6” buscou saber se em função da autoavaliação adviriam 

melhorias de desempenho para a instituição, sendo praticamente consensual (96%) 

a resposta positiva (apenas um – 4% – respondente negou tal fato). Também de 

cunho interno e específico, tal questão não parece requerer qualquer análise 

adicional, salvo destacar que o consenso possui fundamento lógico, vez que, bem 

ou mal, a ferramenta de autoavaliação certamente traz melhorias para qualquer 

organização. 

Sequencialmente, a Questão 7 inquiriu sobre as expectativas e necessidades 

dos interessados nos resultados da autoavaliação, no sentido de estarem (ou não) 

sendo atendidas. Praticamente 81% disse estarem sendo atendidas, sim, sanando a 

questão, mas, ao mesmo tempo, levantando uma questão derivada: os resultados 

das questões anteriores não apontam nessa direção (como se viu acima), o que 

impõe que se repense, para dentro de curto espaço de tempo, em uma nova 

investigação, agora embasada nas respostas que ora estão sendo analisadas e 

discutidas.  

A Questão 8 relaciona-se estreitamente com a anterior (7) já que verifica se a 

autoavaliação permite que se perceba se a estratégia organizacional está sendo 

bem executada. Novamente repete-se o resultado similar ao da questão anterior, 

ratificando resposta positiva fundamentada em 84% dos respondentes e, reforçando 

a sensação de certa contradição em relação às questões anteriores. Esta questão 

também rendeu respostas discursivas, que devem ser avaliadas:  

 “Na questão 8, a afirmação correta seria as vezes, pois como a 

implementação e/ou construção do instrumento de autoavaliação não ficou 
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atrelado para responder ou atender aos projetos estratégicos de forma clara e 

objetiva (grifamos) esta percepção por vezes se torna confusa”;  

 “Atualmente o instrumento de pesquisa está falho e confuso”;  

 “Existem muitas brechas nas autoavaliações”; 

 “Seria necessário um processo mais aberto de divulgação dos resultados e 

ações, inclusive como acompanhamento das mesmas”; 

 “Penso que a estrutura é muito fechada e em determinadas dimensões as 

questões colocadas fogem ao nosso controle, não temos autonomia para resolver e 

mesmo assim perguntamos”. 

Estas respostas discursivas remetem àquilo já mencionado mais acima: a 

necessidade de se repensar o processo de autoavaliação e reformular todo o 

procedimento mediante uma investigação mais específica para as questões que não 

possuem consenso da maioria nas respostas. 

A questão seguinte (Questão “9”) verifica a participação ativa de 

representantes dos diferentes grupos de usuários no processo de autoavaliação. 

Dos 26 respondentes, 19 (ou 73%) responderam afirmativamente, formando maioria 

nesta opção, enquanto 5 (19%) responderam negativamente e 2 (8%) não souberam 

responder. Sousa, Marcondes e Acosta (2008), ao construírem as etapas de 

encaminhamento do processo autoavaliativo realizado na PUC-SP, destacam a 

necessidade de difusão (em círculos concêntricos) dos objetivos desse processo, 

visando à construção coletiva do referido projeto autoavaliativo, o que, em outras 

palavras, mostra a significância da participação de todos os grupos de usuários no 

processo em evidência, sob pena de, em não sendo assim, comprometê-lo em seus 

resultados. A resposta positiva preponderante, nesta questão, ratifica os cuidados 

tomados por estes autores, em sua experiência autoavaliativa junto à PUC-SP. 

A Questão 10 buscou saber se a todos os usuários lhes é acessível o rol de 

informações captadas através da autoavaliação. As respostas a esta questão são 

representativas de um incômodo impasse para a gestão das Faculdades 

SENAC/SC, já que, enquanto 50% responderam positivamente, os outros 50% 

ficaram divididos e dois grupos: 35% responderam negativamente e 15% alegaram 

não saber responder. É um resultado no mínimo preocupante, visto que expõe um 

empate técnico que denota indecisão a respeito de um item fundamental: a difusão 

ampla da informação derivada do processo de autoavaliação, ou seja, sua razão de 
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existir, pois se a informação não tiver objetivo e não surtir efeito algum, o processo 

em si é inócuo. 

Na exposição de Sousa, Marcondes e Acosta (2008, p. 33-35) sobre o 

processo de autoavaliação, estes autores expõem o Plano Geral deste processo, 

apontando que, na primeira parte, se constrói a proposta (que abrange as dez 

dimensões propostas pelo MEC/INEP/CONAES); na segunda, se aprofunda o 

trabalho avaliativo (pesquisa de dados e formação de gestores e docentes); na 

terceira, se assegura o caráter participativo do processo (consciência e compromisso 

com a tomada de decisões que provoquem mudanças); na quarta (estreitamente 

ajustada à Questão 10, em análise), se dá espaço à participação qualificada, 

assegurando “a presença de atores diretamente envolvidos com o objeto da 

avaliação, compondo com outros que vivem o ambiente institucional”.  

Assim, os resultados desta questão (associados a algumas respostas 

dissertivas, expostas no Quadro abaixo) parecem comprometer essa participação e 

disseminação das informações derivadas do processo de autoavaliação, remetendo 

à necessidade (novamente) de um repensar deste processo em sede das 

Faculdades SENAC/SC. 

A última questão deste bloco (Questão 11) procurava saber se as 

informações derivadas do processo autoavaliativo atendem a todos os níveis de 

tomadores de decisão. Antes de exporem-se os resultados, frise-se que esse 

atendimento é crucial, posto que é o fundamento para o processo decisório (e 

ambos os processos, razão de ser do sistema autoavaliativo). Enfim, os resultados a 

esta questão foram: 31% da amostra responderam positivamente; 58% responderam 

negativamente; e 11% não souberam responder. Portanto, praticamente 70% da 

amostra não confirmou o questionamento proposto por esta pergunta. 

As respostas discursivas deste primeiro bloco de questões estão expostas no 

Quadro 9 e 10, a seguir. 
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Quadro 9: Discursivas correspondentes às questões “2”, “5”, “8”, “10”, “11”: 
Fonte: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Como sugestão os formulários devem ser testados antes da pesquisa.  
1.1. Mais agilidade na tabulação dos dados e maior socialização dos resultados pra que sejam realmente 
utilizados. 
2.  O instrumento merece uma revisão em itens que não se tem ação efetiva como, por exemplo, 
estacionamento e espaço físico, bem como ele deve ser periodicamente avaliado para que possa de fato 
refletir se houve melhorias.  
3.  Acho necessário tornar mais dinâmica a demonstração das informações coletadas e as formas de 
trabalhar os resultados. 
4.  (10) - Em termo. Os usuários têm acesso às informações que lhe são de pertinência. 
5.  Com base nas respostas e até das dificuldades dos respondentes, é sempre interessante rever e 
reformular processos caso estes sejam necessários, sempre se consegue fazer algo melhor a partir de uma 
vivência ou experiência. 
6. Todos os usuários têm acesso às informações. Inclusive, os resultados da autoavaliação foram 
disseminados entre todos os envolvidos, em reuniões específicas para este fim, com o corpo técnico, 
docentes, comunidade e alunos. 
7.  Na questão 8, a afirmação correta seria as vezes, pois como a implementação e ou construção do 
instrumento de autoavaliação não ficou atrelado para responder ou atender aos projetos estratégicos de 
forma clara e objetiva esta percepção por vezes se torna confusa. 
8.  A realidade da unidade é composta pelos níveis superiores, técnicos e básicos e a autoavaliação abrange 
apenas o nível superior, excluindo os demais níveis (Q. 2). É feita a socialização dos resultados da 
autoavaliação com todos os colaboradores da unidade (Q. 10). Existem tomadores de decisão na unidade 
que não fazem parte do foco da autoavaliação (Q. 11)  
9.  Reformulação do instrumento de pesquisa (maior objetividade, questionário menos complicado, corrigir a 
tabulação). 
10. Nas reuniões, as informações são explanadas a todos os colaboradores (Q.10)  
11. Como, funcionária contratada a pouco tempo ( momento em que foi aplicado a auto avaliação) não tive 
acesso a seus resultados, portanto não gostaria de me manifestar a respeito do instrumento  não tenho 
claro, os processos que envolvem esta avaliação. 
12. O processo de divulgação ainda não consegue ser disseminado a todos os stakeholders. Seria 
necessário um processo mais aberto de divulgação dos resultados e ações, inclusive como 
acompanhamento das mesmas. 13. Penso que a estrutura é muito fechada e em determinadas dimensões 
as questões colocadas fogem ao nosso controle, não temos autonomia para resolver e mesmo assim 
perguntamos. Em determinadas situações me pergunto se a Avaliação Institucional é levada em conta na 
hora da tomada de decisão. Será que na hora da Avaliação do planejamento onde se faz necessário definir 
prioridades a Avaliação Institucional é uma ferramenta utilizada como critério de decisão? Será que são 
respeitadas as necessidades, ali pontuadas e analisadas, pelas pessoas que possuem o poder de decisão? 
14. Apresentar em meio digital o resultado de todas as avaliações, facilitando o acesso. 
15. Nem sempre acontece desta forma.  

1. Como sugestão os formulários devem ser testados antes da pesquisa.  
1.1. Mais agilidade na tabulação dos dados e maior socialização dos resultados pra que sejam 
realmente utilizados. 
2.  O instrumento merece uma revisão em itens que não se tem ação efetiva como, por exemplo, 
estacionamento e espaço físico, bem como ele deve ser periodicamente avaliado para que possa 
de fato refletir se houve melhorias.  
3.  Acho necessário tornar mais dinâmica a demonstração das informações coletadas e as formas 
de trabalhar os resultados. 
4.  (10) - Em termo. Os usuários têm acesso às informações que lhe são de pertinência. 
5.  Com base nas respostas e até das dificuldades dos respondentes, é sempre interessante rever 
e reformular processos caso estes sejam necessários, sempre se consegue fazer algo melhor a 
partir de uma vivência ou experiência. 
6. Todos os usuários têm acesso às informações. Inclusive, os resultados da autoavaliação foram 
disseminados entre todos os envolvidos, em reuniões específicas para este fim, com o corpo 
técnico, docentes, comunidade e alunos. 
7.  Na questão 8, a afirmação correta seria as vezes, pois como a implementação e ou construção 
do instrumento de autoavaliação não ficou atrelado para responder ou atender aos projetos 
estratégicos de forma clara e objetiva esta percepção por vezes se torna confusa. 
8.  A realidade da unidade é composta pelos níveis superiores, técnicos e básicos e a 
autoavaliação abrange apenas o nível superior, excluindo os demais níveis (Q. 2). É feita a 
socialização dos resultados da autoavaliação com todos os colaboradores da unidade (Q. 10). 
Existem tomadores de decisão na unidade que não fazem parte do foco da autoavaliação (Q. 11)  
9.  Reformulação do instrumento de pesquisa (maior objetividade, questionário menos 
complicado, corrigir a tabulação). 
10. Nas reuniões, as informações são explanadas a todos os colaboradores (Q.10)  
11. Como, funcionária contratada a pouco tempo ( momento em que foi aplicado a auto avaliação) 
não tive acesso a seus resultados, portanto não gostaria de me manifestar a respeito do 
instrumento  não tenho claro, os processos que envolvem esta avaliação. 
12. O processo de divulgação ainda não consegue ser disseminado a todos os stakeholders. 
Seria necessário um processo mais aberto de divulgação dos resultados e ações, inclusive como 
acompanhamento das mesmas. 13. Penso que a estrutura é muito fechada e em determinadas 
dimensões as questões colocadas fogem ao nosso controle, não temos autonomia para resolver e 
mesmo assim perguntamos. Em determinadas situações me pergunto se a Avaliação Institucional 
é levada em conta na hora da tomada de decisão. Será que na hora da Avaliação do 
planejamento onde se faz necessário definir prioridades a Avaliação Institucional é uma 
ferramenta utilizada como critério de decisão? Será que são respeitadas as necessidades, ali 
pontuadas e analisadas, pelas pessoas que possuem o poder de decisão? 
14. Apresentar em meio digital o resultado de todas as avaliações, facilitando o acesso. 
15. Nem sempre acontece desta forma.  
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Quadro 10: Discursivas correspondentes à questão 3. 
Fonte: autora 

 

De todas essas respostas discursivas pode-se observar que, de maneira 

geral, não existe um consenso em relação às questões, pelo contrário; há opiniões 

diferentes que colocam ‘em xeque’ a validade do atual modelo de autoavaliação das 

Faculdades SENAC/SC. Isto permite que se traga a presente o que Cavalieri, 

Macedo-Soares e Thiollent (2004), além de Minto (2006), entre outros, afirmam mais 

acima sobre persistir certo impasse em relação à validade e, mais que isso, à 

idoneidade e realidade eficaz dos sistemas de autoavaliação. A questão aditiva da 

transparência nas informações (accountability), mencionada um par de vezes no 

Capítulo 2, reforça essa sensação de impasse, denotando necessidade de se rever 

todo o processo de autoavaliação. 

 

(*) Explique, por favor, a razão da sua resposta: 
  
1. Houve vários erros quanto ao questionário 
Há pouco conhecimento em relação aos resultados. 
2.  Já está em processo de reformulação – os formulários de pesquisa (questionários). 
3.  Acredito que para uma instituição de ensino como para qualquer instituição é sempre 
pertinente rever e se preciso for reformular o modelo utilizado. 
4. A meu ver, o questionário atual da Auto Avaliação não está completamente adequado a 
realidade da faculdade, principalmente no que se refere a estrutura física . 
5. Para que facilite o processo de tomada de decisão. O acesso fica mais restrito aos membros 
da CPA, direção da unidade e responsável da AR pela autoavaliação. 
6.  Porque conhecemos a nossa realidade e as respostas dadas confirmam a mesma, no entanto 
poderia ser mais explorada objetivando maior uso no processo decisório. 
7. É realizada eletronicamente, de acordo com a percepção de cada um, sem necessidade de 
identificação. 
8.  Os dados são coletados através de uma população que representa a maioria dos alunos do 
nível superior, e são tratados estatisticamente de forma correta. O sistema atual é seguro para 
coleta das informações. 
Atualmente o instrumento de pesquisa está falho e confuso (Q. 3). 
9. Não. A proposta é apresentá-las aos docentes e colaboradores. Para os alunos ainda não foi 
definido como apresentá-la, mas acredito que demos ter certo cuidado uma vez que a cultura que 
temos à cerca da avaliação muitas vezes não é a que estamos propondo. 
Assim como percebo que a Avaliação Instituição ainda não é respondida com a consciência da 
busca da excelência e sim como mais um espaço para reclamar, não tenho a certeza de que os 
dados são o retrato da situação real da Instituição e, por conseguinte não sei se os alunos 
conseguem lidar com os resultados com olhar reflexivo e consciente de sua responsabilidade no 
processo.  
Existem muitas brechas nas autoavaliações (Q. 3)  
10. Sim, pois a auto-avaliação retrata situações do dia-a-dia da empresa e das atividades de 
quem nela convive. Por isso, as informações resultantes são confiáveis. 
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4.2.2 Segundo Bloco – Sobre o Processo decisório 

 

A Questão 12 (Gráfico 6) visava detectar como a autoavaliação auxilia o 

processo decisório, para tanto fornecendo seis (6) opções de resposta, permitindo 

múltipla escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6: Autoavaliação como auxílio às decisões 
Fonte: autora 
 

Doze entrevistados (46%) optaram por escolher todas as respostas acima, 

enquanto onze entrevistados (42%) optaram pela resposta de número “2”, nove 

(35%) pela resposta de número “3”, oito (31%) pela de número “1” e sete (27%) pela 

de número “4”. Em realidade, todas as opções fazem parte do conjunto que auxilia o 

processo decisório e, como a questão permitia escolha múltipla, pode-se dizer que 

os índices percentuais atenderam a expectativa da pesquisadora. As cinco opções 

disponibilizadas como resposta (menos a última: “outra resposta”) são, de fato, 

benefícios que o processo de autoavaliação traz à cena da tomada de decisão, 

auxiliando-a (embora essas opções não esgotam todos os benefícios derivados do 

programa de autoavaliação institucional). 

 
QUESTÃO 1 2 3 4 5 6 

12 8 11 9 7 12 0 

1 = Facilitam o processo 
2 = Provêem informações que permitem avaliar determinada situação e corrigi-la ou mantê-la 
3 = Identificam os pontos fortes e fracos da Unidade direcionando as ações estratégicas 
4 = Melhoram a qualidade das decisões estratégicas 
5 = Todas as respostas acima 
6 = Outra(s) resposta(s) (2) 

__________________________ 

(2) = exponha suas sugestões 
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O bloco formado pelas perguntas 13 a 23 explorou questões para as quais 

solicitava concordância / discordância seguindo uma escala (para cada opção) 

crescente, sendo o ponto “4” correspondente a “totalmente de acordo / discordo 

totalmente”. A Tabela 3 engloba esse bloco de questões, enquanto cada uma delas 

recebe um Gráfico (de números 07 a 17). 

        Tabela 3. Questões de concordância / discordância 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: autora 

 

A Questão 13 afirma que o processo decisório depende integralmente das 

informações trazidas pela autoavaliação institucional. Quatorze entrevistados (54%) 

concordaram com a afirmação, enquanto doze (46%) discordaram. Há quase um 

empate técnico entre ambos os grupos, significando a indecisão do conjunto em 

referência ao afirmado pela questão. Este resultado é de vital importância para este 

estudo, visto que a questão-problema desta pesquisa tem total conexão com esta 

questão, bem como assim também a hipótese do trabalho (que afirma ser 

fundamental a autoavaliação para o provimento de subsídios ao processo de tomada 

de decisão). 

Por outro ângulo, é importante lembrar o resultado da Questão 11 e 

confrontá-lo com o resultado da questão ora em análise. Aquela questão 

questionava se as informações resultantes da autoavaliação atendiam a todos os 

níveis de tomadores de decisão, obtendo um resultado de praticamente 70% da 

amostra negando tal atendimento, o que parece ratificar este empate técnico na 

Questão 13. 

Concordo Discordo 
QUESTÃO 

1 2 3 4 1 2 3 4 
NR 

13 1 2 9 2 1 5 4 2  

14 1 5 8 6 0 1 2 1 2 

15 0 2 14 10 0 0 0 0  

16 0 1 9 6 2 5 2 1  

17 1 0 5 12 2 2 3 0 1 

18 1 2 5 3 2 3 7 3  

19 2 1 1 4 3 2 8 5  

20 1 2 7 7 1 6 1 1  

21 2 2 6 7 0 2 3 4  

22 1 4 12 3 0 1 4 1  

23 2 3 8 5 1 1 3 1 2 
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     Gráfico 7: Processo Decisório depende da autoavaliação 

Fonte: autora 
 

O “x” da questão está na palavra “integralmente”, colocada na questão 

justamente para avaliar a sensibilidade e certeza dos entrevistados neste sentido de 

interrelação estreita (e dependente) entre o processo decisório e a autoavaliação 

institucional. Na literatura pertinente, salvo eventual engano, em nenhum momento 

qualquer autor afirma taxativo, dita dependência “integral”, apenas mencionando-se 

que existe, sim, importância da segunda para o primeiro, no sentido daquela prover 

dados e informações relevantes para a tomada de decisão. Dias Sobrinho (2000, p. 

107-108) é enfático neste sentido, quando afirma que “embora seja mais fácil 

separar para conhecer, e ainda que seja necessário fragmentar no processo de 

conhecimento, na avaliação institucional é preciso ir além e buscar a significação de 

conjunto e em conjunto”. 

A Questão 14 (correspondente ao Gráfico 8) diz respeito às decisões que são 

tomadas individualmente (pelo diretor) ou em grupo, sobre os resultados do 

processo de autoavaliação institucional. 
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     Gráfico 8: Decisões tomadas individualmente ou em grupo 

Fonte: autora 
 

A concordância com esta afirmativa foi praticamente consensual, com 77% da 

amostra respondendo positivamente. No caso específico da amostra referencial 

(Faculdades SENAC/SC), a mecânica decisória é realmente essa, como norma 

vigente nesse grupo de educação tecnológica. Assim, não há se discutir este 

resultado, nem tampouco cruzá-lo com outras questões. 

 

 
    Gráfico 9: Autoavaliação nem sempre permite decisões eficazes 

Fonte: autora 
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A Questão 15 (Gráfico 09) afirma que os resultados da autoavaliação nem 

sempre permitem tomar decisões eficazes. A concordância com esta afirmação é 

total: 100%, embora o nível de concordância seja variado, prevalecendo a escolha 

de 92% para as duas últimas notas da grade (“3” e “4”), que representam “concordo 

quase totalmente” e “concordo totalmente”. 

Se os resultados desta questão forem cruzados com os das Questões 11 e 

13, ter-se-á uma ratificação da validade parcial do processo de autoavaliação 

institucional em sua interferência sobre o processo decisório, o que já foi comentado 

mais acima quando da análise das questões supracitadas. 

 

 
    Gráfico 10: Decisões estratégicas da Unidade / Decisões dos setores 

Fonte: autora 
 

A Questão 16 (Gráfico 10) afirma que, enquanto as decisões estratégicas são 

tomadas em conjunto, aquelas que são tomadas pelos setores são de 

responsabilidade dos seus gestores. Novamente, tem-se a superioridade de 

concordância a esta afirmativa, com um total de 62% (em vários graus, onde se 

destacam o grau “3” significando “concordo quase totalmente”, com 35%, e o grau 

“4” significando “concordo totalmente”, com 23%), e, em grau menor (“concordo”), 

4%.  

Agora, analisando-se as discordâncias, tem-se que o total (somatório) dos 

índices chega a 38%, o que pode ser considerado um indicador elevado, afastando 

a possibilidade de qualquer inferência consensual e, por dedução, colocando a 

dúvida sobre esta afirmação em patamar passível de ser analisado novamente (em 
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um estudo mais aprofundado). De acordo com o Relatório de Gestão das 

Faculdades SENAC (Anexo I), as decisões seguem “a hierarquia dos níveis de 

autoridade”, conforme exposto na tabela do Anexo I. Assim, decisões estratégicas 

gerais só podem ser propostas pela Alta Direção e deliberadas no âmbito do 

Conselho Regional. Já decisões que competem às Unidades Operacionais, “são 

tomadas pelo Diretor e pelos Coordenadores de Núcleo e, dependendo da natureza 

da decisão, são consultados os membros do Conselho Consultivo, do Conselho de 

Cursos e do Conselho Escolar”. Pelo exposto, a predominância da concordância não 

parece ser procedente, se os ditames do Relatório de Gestão do SENAC forem 

levados a termo, estritamente. 

A Questão 17 (Gráfico 11) afirma que nem todos os resultados derivados do 

processo de autoavaliação são considerados no processo decisório.  

 

 
    Gráfico 11: Nem todos os resultados são considerados no processo decisório 

Fonte: autora 
 

Primeiramente, observe-se que esta questão confronta diretamente a 

afirmativa realizada na Questão 13. Assim, procedendo-se a uma primeira análise 

parcial (nesta correlação entre as duas questões, 13 e 17), observe-se que na 

Questão 13 (o processo decisório depende integralmente do processo de 

autoavaliação), se obteve praticamente um empate técnico, entre aqueles que 

concordaram com essa afirmação (54%) e os que não concordaram (46%). Dito 

resultado denotava uma indefinição a respeito da afirmativa. Já nesta Questão 17 

(nem todos os resultados derivados do processo de autoavaliação são considerados 
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no processo decisório), os resultados apontam para 69% ratificando esta afirmação, 

enquanto 27% a negam e 4% se omitem, totalizando 31% de negação/indefinição, o 

que, nem de longe pode ser considerado um empate técnico (que, em tese, teria que 

ser o resultado esperado, para poder coincidir com a Questão 13, ratificando-a).  

Numa segunda análise, se forem cruzados os resultados da Questão 11 (As 

informações resultantes da autoavaliação atendem a todos os níveis de tomadores 

de decisão?) com esta questão (17), ter-se-á que: 58% negaram a Questão 11, 

contra 31% que a confirmaram e 11% que não souberam responder (quase um 

empate técnico); já a Questão 17 tem 69% de confirmação e 31% de 

negação/indefinição, não ratificando os resultados da Questão 11. Relembre-se a 

este respeito que Braga e Monteiro (2005, p. 11) já afirmavam que “não existe, na 

grande maioria das instituições de ensino (superior) privado no Brasil, uma 

conscientização quanto à importância das questões estratégicas”, querendo dizer 

que há, realmente, um distanciamento entre os resultados da autoavaliação 

institucional, em termos de respostas estratégicas, para o processo decisório. E, 

complementarmente, o que Cavalieri, Macedo-Soares e Thiollent (2004, p. 105) 

afirmam em sentido similar (de participação mais ampla, democratizada): “as partes 

interessadas internas (professores, alunos, técnico-administrativos) que, de modo 

geral, não participam da definição dos rumos da universidade poderiam ser 

convidados [...] (a) contribuir no desenvolvimento de novas regras de 

funcionamento”.  

A Questão 18 afirma que o processo decisório não considera os itens 

positivos derivados do processo de autoavaliação, os quais apenas são mantidos 

(questão propositalmente redigida para confrontar resultados com a questão 

seguinte, “19”). Aqui se encontra um resultado que parece estar mais ‘alinhado’ com 

os até aqui analisados. Explica-se: o Gráfico 12, correspondente a esta questão, 

mostra que: 42% concordam (em diversos níveis) com esta questão, enquanto 58% 

discordam (em diversos níveis) com o afirmado (ou seja, a maioria), significando 

dizer que há certa contradição com as respostas dadas às questões 15, 11, 5 e 1. O 

cruzamento das respostas a esta questão (18) com aquelas dadas a esse conjunto 

de questões anteriores, mostra aparente confusão na compreensão dos dois 

processos (autoavaliação e tomada de decisão). 

Em paráfrase do texto de Estevão (1999), já se expunha, na Introdução deste 

estudo, que o processo decisório é, enfim, um processo crítico para toda e qualquer 
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organização; mesmo as universidades, algumas consideradas centros de 

excelência, parecem não valorizar devidamente este processo o qual, em sua 

essência, é um composto de estratégias que alcançam toda a instituição, cujo efeito 

é temporalmente determinado, formado por decisões e ações que visam promover 

competentemente a organização para o alcance de objetivos e metas.  

 

 
    Gráfico 12: Itens positivos são mantidos, mas não entram no processo decisório 
    Fonte: autora 
 

Não custa lembrar, ainda (e em relação a essa aparente confusão que reina 

entre os entrevistados sobre a validade e aplicação dos resultados da autoavaliação 

institucional no processo decisório), o que vários autores (ESTEVÃO, 1999; 

SOARES, 2002; KOTLER, FOX, 1994; LOVELOCK, WRIGHT, 2002) expressavam, 

parafraseados mais acima no item correspondente ao planejamento estratégico: O 

que poderá proporcionar algum impeditivo na aplicação deste modelo de gestão 

(embasado no planejamento estratégico) em instituições são as especificidades das 

organizações educativas que lidam com: jogos de poder; compromissos negociados 

pelos atores com estratégias eventualmente contraditórias entre si; opções 

estratégicas condicionadas para uma administração centralista; políticas de pessoal 

e financeiras, independendo da organização; metas com interesse político e não dos 

cidadãos; e controle das estratégias obedecendo a critérios políticos (as estratégias 

nunca são meramente funcionais, razão pela qual elas ameaçam a cultura e as 

posições de poder vigentes na organização). Em outras palavras, nem sempre o 
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previsto, planejado e constatado via autoavaliação institucional, é levado à prática 

efetiva. 

A Questão 19 (Gráfico 13) inverte a afirmação anterior, aduzindo a que 

apenas os itens negativos da autoavaliação institucional são submetidos ao 

processo decisório.  

 

 
       Gráfico 13: Só itens negativos da autoavaliação são submetidos ao processo decisório 
       Fonte: autora 

 

Os resultados mostram que 69% discordam (em diversos níveis) dessa 

afirmação, enquanto apenas 31% concordam (também em diversos níveis). As 

respostas atendem ao que seria esperado, ou seja, que tanto itens positivos como 

negativos devem fazer parte do processo decisório; os negativos a fim de se 

promoverem mudanças e os positivos a fim de solidificar e melhorar certos 

indicadores. Essa seria a postura ideal de uma instituição. 

A Questão 20 (Gráfico 14) afirma haver um descompasso temporal entre as 

ações apontadas pela autoavaliação institucional e o processo tomada de decisão. 

As respostas a esta questão mostram que 65% concordam com a assertiva, 

enquanto 35% discordam, o que já foi constatado mais acima nas questões abertas. 

Em realidade, esse hiato temporal entre os resultados da autoavaliação e o 

processo decisório de ações (estratégicas ou não) que procedam aos necessários 

ajustes de rota nos pontos negativos, e reforço dos pontos positivos, não pode se 

estender em demasia, principalmente em mercados altamente dinâmicos como o da 

educação superior. Uma delonga demasiada pode permitir que um concorrente 
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oportunista e de maior visão se antecipe e acaba comprometendo o desempenho 

das Faculdades SENAC/SC. 

 

 
Gráfico 14: Descompasso temporal entre ações apontadas pela autoavaliação e o processo 
decisório 
Fonte: autora 

 

A Questão 21 (Gráfico 15) afirma ser autônomo o processo decisório, 

independendo dos processos de avaliação e de autoavaliação institucional.  

 

 
    Gráfico 15: Processo decisório é autônomo; não precisa da autoavaliação 

Fonte: autora 
 

Sem dúvida, é outra falácia. Kotler e Fox (1994) fundamentam o planejamento 

estratégico em aspectos cruciais como a análise ambiental (provida pela avaliação e 

autoavaliação institucional), análise de recursos e formulação de metas (em base às 
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duas análises anteriores). Aditivamente, a definição da estratégia global da 

instituição (que também pode ser de um departamento, programa etc.), determina 

institucionalmente sobre os produtos atuais, dentro do cenário: manter, melhorar ou 

eliminar. Assim, parece claro que há a necessidade de se avaliar e autoavaliar para 

obter subsídios que permitam essas decisões estratégicas, operacionais etc. 

As respostas a esta questão foram as seguintes: 65% concordaram, em 

diversos níveis, com esta afirmação, enquanto 35% discordaram (mesmos 

resultados da questão anterior). Parece claro, ainda mais, que há compreensão 

difusa sobre esses processos, posto que não há como se decidir (estrategicamente 

ou não) sem avaliar e autoavaliar os ambientes. 

A próxima questão é a de número 22 (Gráfico 16) e possui o escopo de 

confirmar ou refutar se são as ações e reações do mercado que fundamentam o 

processo decisório. 

 

 
     Gráfico 16: Ações e reações do mercado fundamentam o processo decisório 

Fonte: autora 
 

As respostas a esta questão foram: 77% da amostra responderam 

concordando (em todos os níveis) com esta assertiva, enquanto 23% não 

concordaram com a questão. Resta saber se essa concordância maciça 

desacreditava o processo de autoavaliação institucional como provedor de 

informações para o processo decisório, ou se a compreensão da questão reside em, 

efetivamente, compreender as ações e reações do mercado como parte integrante 

das informações coletadas através do processo de avaliação e autoavaliação 
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institucional. Diante desse impasse, prefere-se acreditar que a opção tenha sido a 

segunda, embora várias questões anteriores (já citadas) pareciam querer 

desacreditar o processo de autoavaliação institucional na instituição em foco. 

A Questão 23 (Gráfico 17) é a última deste bloco e se refere à afirmação de 

que o processo decisório das Faculdades SENAC/SC se relaciona diretamente com 

as características de cada uma dessas unidades.  

 

 
Gráfico 17: Processo decisório está relacionado com características de cada Unidade 
Fonte: autora 
 

As respostas a esta questão foram: 69% concordaram em todos os níveis, 

enquanto 31% discordaram também em todos os níveis. De acordo com as normas 

internas das Faculdades SENAC/SC e os Fóruns Formais de Decisão (SENAC, 

2010), o processo decisório, em princípio, segue as normas gerais aplicáveis a todas 

as unidades, bem como se submete ao controle dos órgãos internos competentes, 

segundo seja o nível de decisão. Assim, em tese (repete-se) não há como 

identificar-se qualquer relação entre as características individualizadas das unidades 

e seus processos de tomada de decisão. A metodologia decisória é comum a todas, 

segundo os regulamentos internos, embora cada unidade possa possuir um 

processo mais célere do que outra em função da qualificação dos seus gestores.  

Assim, se os 69% da amostra que concordaram com a assertiva estão 

referindo-se à celeridade em razão de qualificação, as opções a esta questão foram 

acertadas. Já se a referência deu-se em sentido lato das características (como se 
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cada unidade fosse independente e possuísse poder de decisão própria), então há 

um claro desconhecimento daqueles que optaram por confirmar tal afirmação. 

 

 

4.2.3 Terceiro Bloco – Sobre as Dimensões Institucionais Obrigatórias 

(CONAES). 

 

Este bloco está composto pela Questão 24, que compreende as dez (10) 

dimensões institucionais obrigatórias, sugeridas pelo CONAES, nas quais se analisa 

(i) as facilidades e dificuldades na tomada de decisão e (ii) o tempo real médio 

despendido na resolução das deficiências apresentadas em cada dimensão. 

A análise / discussão deste bloco é composta por uma tabela (Tabela 4) e três 

gráficos para cada dimensão: Gráfico das Facilidades, Gráfico das Dificuldades e 

Gráfico do Tempo Real Médio Despendido. Os gráficos são: Gráfico 18 a Gráfico 40. 

 

Tabela 4: Facilidades / Dificuldades / Tempo Real Médio Despendido (TRMD) 
24 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 NR AD INAD NR 

1 0 0 1 1 1 6 4 4 0 0 1 1 2 3 0 1 1 14 6 6 

2 0 0 1 1 2 4 5 1 1 0 0 4 3 0 2 0 2 13 7 6 

3 0 1 0 3 2 4 4 5 0 1 1 1 1 0 3 0 0 15 7 4 

4 1 0 3 2 3 4 3 3 0 0 0 1 3 1 1 0 1 16 6 4 

5 0 0 2 2 4 2 2 6 0 0 1 2 2 0 0 2 1 16 6 4 

6 0 2 1 2 3 4 3 4 0 0 0 2 1 1 0 1 2 15 6 5 

7 0 1 1 0 1 5 4 3 0 1 1 2 1 3 2 0 1 8 14 4 

8 0 0 2 3 2 2 3 4 0 1 2 3 2 0 2 0 0 12 11 3 

9 0 0 0 3 1 6 4 5 0 0 3 0 2 1 0 0 1 15 6 5 

10 0 0 1 0 1 5 9 5 0 0 1 2 0 0 0 0 2 18 2 6 

Legendas: AD (Adequado) / INAD (Inadequado) / NR (Não Respondeu) 
 

1ª Dimensão: Missão e Plano de desenvolvimento Institucional – PDI. 

Em relação a esta dimensão, inicialmente os resultados sobre facilidades / 

dificuldades mostram que: 65% afirmaram haver facilidades no processo de decisão, 

enquanto 31% apontaram dificuldades nesse processo; 4% não responderam. Já 

sobre o TRMD para esse processo, 54% afirmaram ser adequado, enquanto 23% o 

consideraram inadequado; idêntico índice (23%) não respondeu. 
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Gráfico 18: Facilidades e Dificuldades – 1ª Dimensão 
Fonte: autora 
 

 
                Gráfico 19: Adequado / Inadequado – 1ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

O PDI é o documento que norteia as ações das Faculdades SENAC, em base 

às normativas nacionais do MEC e das prerrogativas estaduais da Instituição. O 

detalhamento do PDI que concerne ao processo de tomada de decisão e das ações 

para execução da Autoavaliação institucional nas Faculdades SENAC/SC, se 

encontram no Anexo II, ao final. 

Os índices correspondentes a esta primeira dimensão mostram que há maior 

facilidade do que dificuldades no processo Tomada de Decisão, realizado em tempo 

adequado. Entretanto, se comparado este resultado com o da Questão 20 

(descompasso temporal entre ações apontadas pela AV e o PD), que apontou que 

65% afirmaram existir esse descompasso, parece haver uma incoerência ou 

contradição entre esta resposta com os resultados alcançados nesta Primeira 

Dimensão, já que naquela se nega e nesta se afirma ser adequado e com 

facilidades o PD. 

2ª Dimensão: Política de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e 

respectivas formas de operacionalização. Item componente do PDI, refere-se às 
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Diretrizes Curriculares Nacionais de organização e funcionamento da educação 

superior, nos três itens componentes desta dimensão, avaliando como são 

operacionalizados e se em tempo adequado ou inadequado. 

 

 
Gráfico 20: Facilidades e Dificuldades – 2ª Dimensão 
Fonte: autora 
 

 
                Gráfico 21: Adequado / Inadequado – 2ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

Em relação ao processo decisório nestes itens, os resultados apontam para 

54% que indicam facilidades neste processo, enquanto 38% apontam dificuldades 

no mesmo; 8% não responderam. Se forem somados os resultados dos que 

apontam dificuldades e dos que não responderam, ter-se-á um empate técnico 

denotando indefinição nesta dimensão – resultado que já apareceu algumas vezes 

em questões anteriores, indicando um ponto de atenção. 

Sobre o TRMD das decisões, o resultado, em relação a um empate técnico, 

se repete: 50% o consideram adequado; 27% o consideram inadequado; 23% não 

responderam. Estes dois últimos indicadores, somados, totalizam o mesmo volume 

dos que consideraram adequado o TRMD, corroborando um ponto de indefinição.  
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3ª Dimensão: Responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento 

econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção artística, 

patrimônio cultural). Outro componente do PDI, esta dimensão se refere às ações 

sociais da instituição, voltadas com preponderância ao seu meio regional 

“contribuindo para a inclusão dos cidadãos no mercado de trabalho, concretizando 

ações que tenham como princípio a melhoria da qualidade de vida, o respeito à 

diversidade e a redução das desigualdades sociais” (SENAC/PDI, 2005/2009, p. 28). 

 

 
Gráfico 22: Facilidades e Dificuldades – 3ª Dimensão 
Fonte: autora 
 

 
                Gráfico 23: Adequado / Inadequado – 3ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

Os resultados a esta dimensão mostraram que: 73% dos entrevistados 

consideraram maiores as facilidades nas decisões sobre esta, enquanto 27% 

elencaram maiores dificuldades, praticamente decidindo a questão em favor das 

facilidades decisórias. Em relação ao TRMD, 58% o consideraram adequado, 

enquanto 27% optaram por classificá-lo como inadequado; 15% não responderam. 

Portanto, também sobre o TRMD houve maioria, tanto nas facilidades como no 
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tempo de resposta decisória. Pode até entender-se este resultado já que a referida 

dimensão, em termos de SENAC, é reconhecida como atuante, eficiente e eficaz em 

suas ações. 

4ª Dimensão: Comunicação com a sociedade. Inserida no contexto do PDI em 

seu subtítulo “Responsabilidade Social da Instituição”, as ações de comunicação 

com a sociedade são extensas e coincidem com o atendimento às demandas sociais 

de cada região. Mediante suas três dimensões (econômica, social, ambiental), o 

objetivo social da instituição é alinhar seus objetivos estratégicos aos reais 

interesses dos grupos com os quais se relaciona, “procurando agregar valor à 

sociedade, além de conferir idoneidade à imagem da empresa, enobrecendo a 

marca e trazendo orgulho aos funcionários” (SENAC/PDI, 2005/2009, p. 29). 

 

 
Gráfico 24: Facilidades e Dificuldades – 4ª Dimensão 
Fonte: autora 

 

 
              Gráfico 25: Adequado / Inadequado – 4ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

Os resultados a esta 4ª Dimensão foram os seguintes: 73% encontraram 

facilidades no processo decisório, enquanto 23% consideraram-no com dificuldades; 



144 

 

4% não responderam. Este resultado corrobora que as ações voltadas ao social são 

mais facilmente decididas na instituição. Já em relação ao TRMD da decisão, 62% o 

consideraram adequado, enquanto 23% classificaram-no como inadequado; 15% 

não responderam. 

5ª Dimensão: Políticas de pessoal, corpo docente e corpo técnico-

administrativo (aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional, condições de 

trabalho). Este tema está inserido nos itens “4” e “5” do PDI, relacionados com todos 

os elementos que ordenam as políticas de pessoal em sentido lato.  

 

Gráfico 26: Facilidades e Dificuldades – 5ª Dimensão 
Fonte: autora 
 

 
                Gráfico 27: Adequado / Inadequado – 5ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

Os resultados a esta dimensão apresentam os seguintes indicadores: 69% 

apontaram facilidades no processo decisório; 27% indicaram dificuldades; 4% não 

responderam. Em relação ao TRMD, 62% o consideram adequado; 23% optaram 

por classificá-lo como inadequado; 15% não responderam. Nota-se, até aqui, que os 

índices de abstenção de resposta são elevados, indicando a já referida insegurança 

ou indefinição em relação aos quesitos apresentados no questionário. Isto 
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compromete a análise do problema, ao tempo em que também remete a uma 

necessidade de reavaliação das ações promovidas pelas unidades da amostra. 

6ª Dimensão: Organização e gestão (funcionamento e representatividade dos 

colegiados, independência e autonomia na relação com a mantenedora). 

Correspondente ao item “7” (“Organização Administrativa”) do PDI, esta dimensão 

determina as características e estrutura da organização com as respectivas 

instâncias de decisão. 

 

 
Gráfico 28: Facilidades e Dificuldades – 6ª Dimensão 
Fonte: autora 
 

 
                Gráfico 29: Adequado / Inadequado – 6ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

Em relação às facilidades / dificuldades do processo decisório, os resultados 

foram os seguintes: 73% dos entrevistados apontaram facilidades nesse processo, 

enquanto 19% destacaram dificuldades no mesmo; 8% não responderam. Já em 

relação ao TRMD das decisões, 58% o consideraram adequado; 23% inadequado; e 

19% não responderam. Persiste o alto índice de não-respondentes, denotando 

indefinição, falta de conhecimento ou dúvidas sobre os temas investigados e, assim, 

dificultando a análise correspondente dos dados. 
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O tema da autonomia da unidade em relação à mantenedora está inserido no 

item “7.5” do PDI, onde consta que “o SENAC/SC é autônomo no que se refere à 

administração de seus serviços, à gestão dos seus recursos, ao regime de trabalho 

e às relações empregatícias. As Faculdades, os Centros de Educação Profissional e 

os Centros Especializados possuem autonomia administrativa orientada e limitada 

por um regimento interno” (SENAC/PDI, 2009, p. 90). 

7ª Dimensão: Infraestrutura física (de ensino e pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação). Esta dimensão está especificada no item “9” e 

subitens do PDI, e se refere aos indicadores físicos das unidades (instalações, 

laboratórios, salas de atendimento, biblioteca, móveis, materiais etc.) que permitem 

avaliar a infraestrutura físico-funcional com que contam alunos, docentes e 

administrativos.  
 

 
Gráfico 30: Facilidades e Dificuldades – 7ª Dimensão 
Fonte: autora  
 
 

As respostas representativas desta dimensão apontam: 58% dos 

entrevistados consideraram haver facilidades no processo decisório correspondente 

a este item; 38% consideraram haver dificuldades nesse processo; 4% não 

responderam. Do somatório dos que consideraram haver dificuldades mais os que 

não responderam, encontra-se um indicador (42%) que aproxima bastante à 

situação de um “quase” empate técnico, apontando (novamente) indefinição, dúvida 

ou desconhecimento. Considerando-se que se está a avaliar o quesito da 

infraestrutura física das unidades SENAC/SC, poderia inferir-se, em princípio, que 

há certo descontentamento com esta dimensão e sua dinâmica decisória. 
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                Gráfico 31: Adequado / Inadequado – 7ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

Agora em relação com o TRMD das decisões, tem-se que: 31% o consideram 

adequado, enquanto 54% não entendem assim, mostrando descontentamento com 

a celeridade das decisões. Saliente-se que, novamente, 15% não responderam. 

8ª Dimensão: Planejamento e avaliação (processos, resultados e 

autoavaliação institucional). Esta dimensão pode ser considerada a principal neste 

estudo, vez que tem estreita relação com o problema da autoavaliação e sua relação 

com o processo decisório – temas centrais desta dissertação. 

 

 
Gráfico 32: Facilidades e Dificuldades – 8ª Dimensão 
Fonte: autora 
 

Os resultados derivados da análise desta dimensão apontam que: 62% da 

amostra consideraram haver facilidades nas decisões a este respeito; os 38% 

restantes, ao contrário, alegaram haver dificuldades. 
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               Gráfico 33: Adequado / Inadequado – 8ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

Já em relação ao TRMD no processo decisório, tem-se um empático técnico 

claro: 46% o consideraram adequado, enquanto 42% o classificaram como 

inadequado; 12% não responderam – novamente elevado o número de não-

respondentes. Num cruzamento com respostas às questões anteriores, situadas 

entre a de número “1” e a de número “23”, observa-se que este resultado dá suporte 

(ou coincide em bastante aproximação) com algumas questões desse intervalo (1–

23), o que já foi amplamente discutido quando da análise destas questões. 

9ª Dimensão: Políticas de atendimento aos estudantes. Esta dimensão é 

abordada no item “6” e seus subitens, do PDI. Apresentam as estratégias de 

atendimento em diversos sentidos, como auxílio ao discente (atendimento 

pedagógico, financeiro, psicopedagógico, organizacional e como egresso da 

instituição. Os resultados alcançados foram os seguintes: 

 

Gráfico 34: Facilidades e Dificuldades – 9ª Dimensão 
Fonte: autora 
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Na analise verificamos que 73% da amostra consideraram haver facilidades 

no processo decisório, enquanto 23%, pelo contrário, detectaram dificuldades; 4% 

não responderam.  

 

 
                Gráfico 35: Adequado / Inadequado – 9ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

Já em relação ao TRMD nas decisões, 58% o consideraram adequado, 

enquanto 23% achavam-no inadequado; 19% não responderam. 

10ª Dimensão: Organização curricular e práticas pedagógicas (compromisso 

com os resultados da aprendizagem dos alunos, partindo do planejamento e 

avaliação). Localizada no item “3.2” do PDI, esta dimensão diz respeito ao todo 

pedagógico, como seleção dos conteúdos, princípios metodológicos, processos de 

avaliação etc.  
 

 

 

Gráfico 36: Facilidades e Dificuldades – 10ª Dimensão 
Fonte: autora 

 

Os resultados desta última dimensão demonstram que: 81% dos 

entrevistados consideraram haver facilidades nas decisões a respeito, enquanto 
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apenas 12% não pensaram assim, atribuindo dificuldades ao processo decisório; 7% 

não responderam.  

 

 
              Gráfico 37: Adequado / Inadequado – 10ª Dimensão 

Fonte: autora 
 

Em relação ao TRMD nas decisões, 69% o consideram adequado, enquanto 

8% o consideraram inadequado; 23% não responderam.  

Um dos detalhes que mais chama a atenção, dentre os comparativos de 

dados promovidos, é aquele que se refere ao número de não respondentes, tanto no 

item referente às facilidades / dificuldades do processo Tomada de Decisão, como 

no de análise do Tempo Real Médio Despendido (TRMD). Assim, expõem-se na 

sequência dois gráficos comparativos desses índices para melhor avaliação visual. 

 

 
    Gráfico 38: Não respondentes: Facilidades / Dificuldades 

Fonte: autora 
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Entre os não respondentes à questão das facilidades / dificuldades do 

processo decisório em relação às dez dimensões institucionais, observa-se que o 

padrão preponderante ficou no número “1”. Nas dez dimensões, três tiveram dois 

“não respondentes”, enquanto cinco tiveram um.  

 

 
    Gráfico 39: Não respondentes: Adequado / Inadequado 

Fonte: autora 
 

Já no tocante ao TRMD, se adequado ou inadequado, os índices de 

abstenção de resposta foram muito mais elevados, como se depreende do Gráfico 

39, onde: três dimensões tiveram 6 não respondentes; quatro dimensões tiveram 4 

não respondentes; duas tiveram 5 não respondentes; e uma teve 3 não 

respondentes.  Estes números denotam, como já ressaltado antes, que existe um 

índice elevado de dúvida ou indefinição em relação a estas questões. 

 

4.2.4 Quarto Bloco – Questões abertas. 

 

Por fim, ingressa-se ao bloco de questões abertas (item 2.2.1 do 

Questionário), com exceção apenas da primeira (Questão 25) que trata de saber se 

a elaboração do Plano Tático Operacional (PTO) leva em consideração a 

autoavaliação institucional (AVI). As respostas a esta questão possuem três opções: 

“Em parte” (a); “Totalmente” (b); e “Não leva em conta” (c). Vejam-se os resultados a 

esta questão: 
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    Gráfico 40: PTO considera a AVI? 

Fonte: autora 
 

Observando-se o Gráfico 40, tem-se que: 62% afirmam que o PTO considera 

“em parte” a AVI; 23% acham que “não leva em conta”; e apenas 15% afirmam que 

leva em consideração “totalmente”. Novamente se está diante de um impasse que 

denota a necessidade de o SENAC/SC reavaliar suas estratégias internas ou então, 

de se rever o porquê dos entrevistados terem tanta dúvida a respeito desta questão. 

Os 15% que afirmam o PTO considerar “totalmente” a AVI, são muito poucos para 

sustentar um tema tão importante quanto esse, demandando investigação interna 

mais profunda. 

As últimas cinco questões (26 a 30) são efetivamente abertas, 

complementando o Instrumento de Coleta de Dados desta investigação.  

Questão 26 – (Como são tomadas as decisões referentes à gestão da 

Unidade, em relação ao Plano de Ação e ao Plano Tático Operacional, 

fundamentando-se nos resultados da autoavaliação institucional?)  

Todas as respostas a esta questão estão compiladas em tabela como 

apêndice II. 

Esta questão, como se pode perceber, tem relação estreita e direta com a 

questão 25, ora analisada. As respostas discursivas à mesma são as seguintes (do 

lado esquerdo da tabela, encontram-se as respostas reproduzidas; do lado direito, 

as observações que permitem analisar os dados, depois da tabela): 
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As respostas a esta questão denotam certa falta de compreensão da mesma, 

embora ela seja clara: “como são tomadas as decisões...”, ou seja, de que maneira 

tomam-se decisões sobre a Unidade em relação ao Plano de Ação e ao PTO, 

considerando-se a AVI. Pela tabela acima, podem ser destacadas as seguintes 

respostas que realmente respondem à questão: 

  Através da direção; 

  Em base às necessidades de aperfeiçoamento; 

  Atendendo às demandas e necessidades da AVI; 

  Priorizando-se as ações que demandam investimento; 

  Promovendo-se estratégias de melhoria em todo o contexto; 

  Através da análise crítica da AVI; 

  Mediante a reunião da direção com as coordenações e, eventualmente, 

com todos os colaboradores, analisando-se o cenário atual para 

promover novas ações ou manter as que estão positivadas; 

  Por médio de projetos que atendam aspectos pontuados na AVI. 

A sumarização das 26 respostas a esta questão, nos oito itens elencados 

acima, mostram que não há um consenso entre os entrevistados a respeito da 

mesma. Ou seja, aparentemente, os entrevistados parecem não conhecer o 

processo de Tomada de Decisão, o que indicaria a necessidade de se ‘democratizar’ 

dito processo. Por outro lado, há respostas (como a de número “3”) que apontam a 

necessidade de se reconhecerem as características peculiares de cada região, 

como a afirmar que o processo decisório deve, necessariamente, observar o micro-

contexto da unidade. Neste bloco de respostas, ainda, quatro (4) entrevistados não 

responderam, o que representa 15% da amostra. 

A Questão 27 (Qual a participação dos gestores e como eles atuam no 

esclarecimento das causas dos pontos fracos apontados pela autoavaliação?) 

coloca em foco a atuação dos gestores em seu dever de apontar as falhas (causas) 

dos pontos fracos apontados pela AVI. 

As respostas desta questão estão compiladas em tabela como apêndice III. 

Se há um ponto forte nesta questão, ele pode se referir ao número mínimo de 

não respondentes (4%). Em relação à compreensão da questão, apenas uma 

resposta (21) parece ter alcançado o objetivo desejado. As restantes apenas 
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informam parcialmente, analisam de maneira difusa ou respondem sem esclarecer 

(que é o solicitado pela pergunta). 

A Questão 28 (As melhorias que envolvem custos [apontadas pelo processo 

de AVI] teriam que ser inseridas no Plano Tático Operacional da Instituição? Por 

que?) relaciona os resultados que demandam melhorias com sua necessidade 

(obrigatoriedade?) de inserção no PTO. 

           Todas as respostas desta questão estão compiladas em tabela como 

apêndice IV. 

Pelas respostas coletadas e expostas no anexo, primeiramente se nota a 

confirmação (praticamente consensual) de que as melhorias que envolvem custos, 

derivadas da AVI, têm que ser inseridas no Plano Tático Operacional da Instituição. 

Apenas 3 entrevistados (12%) firmaram posição contrária, enquanto 15% não 

responderam.  

Em relação às respostas ao “Por que?” (para aqueles que afirmaram que 

“sim”), de maneira geral (mesmo que com palavras diferentes) o motivo foi o 

atendimento ao plano orçamentário da unidade. As respostas negativas também 

podem ser resumidas em apenas um argumento: a falta de autonomia das unidades 

neste tipo de decisão.  

Cruzando-se estas respostas com aquelas correspondentes à Questão 25 (A 

elaboração do Plano Tático Operacional leva em conta a autoavaliação 

institucional?), detecta-se uma contradição: 62% da amostra responderam a esta 

questão afirmando que o PTO considera apenas “em parte” a AVI, enquanto 23% 

afirmaram que “não leva em conta” e apenas 15% disseram levar em conta 

“totalmente”. Nesta questão discursiva, 69% afirmaram que “sim”, o PTO leva em 

conta a AVI, contradizendo os resultados da Questão 25, mesmo que em parte. 

 A penúltima questão (Questão 29: As propostas de melhorias, apontadas 

pela autoavaliação, são incorporadas no orçamento das Unidades? Em caso 

positivo, de que forma?) buscou confirmar se as propostas de melhorias derivadas 

da AVI passavam a fazer parte da orçamentação das unidades.  

As respostas discursivas estão compiladas em tabela como apêndice V. 

A resposta preponderante (60%) foi “sim” e, em termos complementares (de 

que forma?), 54% afirmaram ser “via projeto”. De maneira geral, esta questão 

pareceu ser compreendida por todos os entrevistados, embora uma pequena 

parcela tenha afirmado não saber (12%); o mesmo número (12%) tenha tido sua 
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resposta prejudicada; ainda idêntico número (12%) tenha afirmado “depende”; e um 

entrevistado (4%) não tenha respondido. 

Por fim, a última questão (Questão 30) (A autoavaliação permite o 

acompanhamento dos indicadores referentes às metas estabelecidas pela 

instituição? Em caso positivo, de que forma?) tentava saber se a AVI possibilitava o 

acompanhamento das metas das unidades.  

As respostas discursivas a esta questão foram  estão compiladas em tabela 

como apêndice VI. 

Primeiro, como resultado geral, tem-se que 58% dos entrevistados respondeu 

que “sim”; 23% responderam “não”; 15% responderam “parcialmente”; e uma 

questão (4%) ficou “prejudicada”. Agora na análise especificada, dentre os que 

responderam que “sim”, 35% complementaram afirmando que tal acompanhamento 

se dava via “comparação entre indicadores e metas”, como principal fundamento; as 

demais respostas positivas foram sustentadas em diversos outros argumentos, sem 

a necessária representatividade aglutinadora. Observe-se, ainda, que o somatório 

dos que responderam negativamente, parcialmente ou com resposta prejudicada, 

chega a 42%, podendo ser considerado um índice elevado, denotando certa 

indefinição em relação a esta questão. 

 

4.3 SÍNTESE FINAL 

        Após análise dos dados coletados a partir da pesquisa aplicada, e 

anteriormente discutidos, pode-se identificar potencialidades e fragilidades, que 

foram compilados e apresentados na tabela abaixo: 
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Tabela 5: Apresentação das Potencialidades e Fragilidades identificadas na 
pesquisa. 

Potencialidades Fragilidades 

Alto grau de importância da autoavaliação 
(81%). 

35% dos respondentes acreditam que a 
autoavaliação não traduz a realidade 
institucional. 

Confiabilidade das informações derivadas da 
autoavaliação (77%)  

Necessidade de melhoria no instrumento de 
coleta de dados da autoavaliação (61,5%). 

96% dos pesquisados concordam que a 
ferramenta da autoavaliação possibilita 
melhorias na instituição.  

46% dos respondentes consideram que os 
resultados da autovaliação não são levados em 
conta no momento da tomada de decisão. 

Necessidades de melhoria apontadas na 
autoavaliação são atendidas (81%). 

50% dos pesquisados afirmam ser falha a 
difusão das informações obtidas através da 
autoavaliação. 

Participação efetiva dos diferentes grupos de 
usuários da autoavaliação (73%). 

70% dos respondentes acreditam que os 
resultados da autoavaliação não atendem a 
todos os níveis de tomadores de decisão. 

Todas as dimensões apresentadas pelo 
CONAES (com exceção da 2 e 7) apresentam 
índice acima de 60% indicando facilidades 
nestes processos. 

Itens positivos são mantidos, mas não entram no 
processo decisório. 

60% dos entrevistados confirmam que a maioria 
das propostas de melhorias derivadas da 
autoavaliação institucional fazem parte do 
orçamento da unidade. 

69% dos pesquisados afirma que a tomada de 
decisão está diretamente ligada as 
características de cada unidade. 

 Dificuldade no processo decisório no que diz 
respeito as dimensões 2 e 7 (CONAES – Política 
de Ensino, Pesquisa e Extensão e Infraestrutura 
Física, respectivamente). 

 Descompasso temporal entre ações apontadas 
pela autoavaliação e o processo decisório 
(Dimensões 7 e 8 CONAES). 

Fonte: autora 
 

A síntese apresentada no quadro demonstra especialmente nas 

potencialidades que os gestores percebem a importância da autoavaliação 

institucional, existindo confiabilidade no processo e creditando ao mesmo a 

possibilidade de servir de base para propor melhorias na performance da instituição. 

Todavia percebe-se também um olhar crítico relacionado ao instrumento de 

pesquisa utilizado, evidenciando que existe a vontade de acertar.  

Por outro lado, o fato de que nas fragilidades foram apontados um percentual 

de 35% dos gestores afirmando que os resultados da autoavaliação  não traduzem a 

realidade institucional, podendo remeter a crítica feita ao instrumento utilizado, onde 

61,5% dos pesquisados respondeu sim pela reformulação do mesmo, evidenciado 

nas respostas discursivas da seguinte forma: “o instrumento merece uma revisão”, 
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“atualmente o instrumento de pesquisa está falho e confuso” ou ainda “o 

questionário atual da autoavaliação não está completamente adequado a realidade 

da faculdade”, outro fator que pode denotar tal fragilidade é a falta de cultura 

avaliativa. Neste sentido importante frisar que o processo autoavaliativo do SINAES 

é novo, não sendo diferente para as Faculdades de Tecnologia do Senac, podendo 

ser um dos motivos pelos quais 46% dos seus gestores não levam em conta os 

resultados da autoavaliação no momento da tomada de decisão e outros 70% 

afirmam que os resultados não atendem a todos os níveis de tomadores de decisão, 

fazendo desta forma com que ainda não o considerem como um processo relevante 

para uma gestão qualificada e sim em processo de aculturamento.  

Os resultados da pesquisa também demonstram que existe o envolvimento e 

participação efetiva de vários grupos de usuários, o que por si só confirma a 

preocupação com a participação de todos os atores no processo autoavaliativo. 

No entanto também ficou ratificado por 50% dos entrevistados que existe 

falha na disseminação dos resultados obtidos na autoavaliação institucional, o que 

por sua vez pode justificar a afirmação de que seus resultados não atendem a todos 

os níveis de tomadores de decisão, podendo configurar-se como falta de acesso a 

estes resultados, esta confirmação só poderia ser validade através de um 

levantamento para tal.  

Com relação as dimensões de análise sugeridas pelo CONAES, apenas as 

dimensões 2 e 7 (Política de Ensino, Pesquisa e Extensão e Infraestrutura Física, 

respectivamente), foram citadas como apresentando aos gestores, dificuldades no 

momento de tomada de decisão, o que pode ser justificado por serem dimensões 

que exijam do gestor aporte  de investimentos, que possivelmente necessite de 

liberação em níveis hierárquicos superiores.  

Apesar dos resultados apresentarem diversas potencialidades para o 

processo autoavaliativo, este não se confirma ainda como fundamental para a 

tomada de decisão nas Faculdades SENAC/SC. A seguir, encerra-se o trabalho com 

as Conclusões e Sugestões, analisando o atendimento ao problema formulado e à 

hipótese proposta. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Este estudo formulou, em sua proposta, o seguinte problema: Considerando-

se que a autoavaliação institucional (AVI), segundo a literatura pertinente, influencia 

no processo de tomada de decisão das IES, pergunta-se: (a) Há indicadores 

precisos dessa influência, no processo decisório das Faculdades SENAC/SC? (b) Se 

a resposta à questão anterior for positiva, como se dá essa influência? Em outras 

palavras, tratava-se de verificar a relação existente (se é que ela existe) entre a AVI 

e o processo de tomada de decisão, destacando, em caso de existência, qual a 

maneira de dar-se essa influência. 

Para o alcance de uma resposta a esta questão-problema, propuseram-se, 

como objetivo geral: Analisar a autoavaliação institucional e sua influência no 

processo de tomada de decisão nas Faculdades SENAC/SC. E como objetivos 

específicos: (a) Descrever o processo de autoavaliação institucional das Faculdades 

SENAC/SC; (b) Descrever o processo de tomada de decisão das Faculdades 

SENAC/SC; (c) Identificar a apropriação dos resultados decorrentes da 

autoavaliação institucional nas Faculdades SENAC/SC; (d) Relacionar e discutir os 

elementos que facilitam ou dificultam a apropriação dos resultados da autoavaliação 

institucional para o processo de tomada de decisão nas Faculdades SENAC/SC. 

A fim de atender-se a tais objetivos (geral e específicos), elaborou-se e 

testou-se um questionário (ferramenta de coleta de dados, Anexo I), inicialmente 

aplicando-o aos gestores de uma Unidade SENAC/SC (que não participou da 

amostragem), visando detectar eventuais falhas de formulação das questões e, 

adicionalmente, buscando-se sugestões de como melhorar tal ferramenta com o 

intuito de facilitar e aguçar as respostas dos entrevistados. Uma vez testado e 

corrigido convenientemente e em função das sugestões da amostra-teste, aplicou-se 

a ferramenta conforme detalhado no Capítulo 3 desta dissertação 

Tabulados, analisados e discutidos os dados e informações dissertivas, 

coletadas em campo (Capítulo 4), bem como fundamentados os temas componentes 

deste estudo através de autores consagrados que os discutem em profundidade, 

chegou-se a estas conclusões, expostas à continuação. 
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Primeiramente, é clara a importância dada pelos entrevistados para o 

processo de autoavaliação institucional. Praticamente toda a amostra concordou 

neste sentido, a grande maioria atribuindo-lhe o conceito de “alta importância”. 

Entretanto, pelas respostas subsequentes infere-se que, apesar da elevada 

relevância dada a esta ferramenta gestora, há opiniões expressas que a criticam 

como “falha, confusa, com muitas brechas”, embora os entrevistados não neguem a 

confiabilidade dos dados e informações derivadas da AVI.  

Levada para o cenário do processo de tomada de decisão, para ver-se se tais 

informações são efetivamente utilizadas neste, observou-se praticamente um 

empate técnico entre os que afirmam assim ser e os que negam ou aduzem a que 

apenas “às vezes” ela serve ao processo decisório. Há questionamentos a respeito, 

inclusive nas respostas discursivas que esta questão permitia realizar. Daí a 

compreender-se que a maioria dos respondentes tenha afirmado existir necessidade 

de se reformular o processo de AVI e, adicionalmente, de se fazer conhecidos seus 

resultados por todos os usuários de informações, já que uma considerável parcela 

alega não ter o referido acesso. Este resultado é ratificado pela maioria dos 

entrevistados (quando questionados sobre o atendimento dessas informações em 

todos os níveis de tomadores de decisão) que negam ocorrer dessa forma a 

disseminação informativa, prejudicando o processo decisório. Similar resultado 

(negativo) coube também à afirmativa de que o processo decisório depende 

integralmente da AVI e, mais adiante, à maioria que afirma que nem todos os 

resultados da AVI são considerados no processo decisório ou, ainda, aos 77% de 

respondentes que afirmaram serem as ações e reações do mercado que 

fundamentam o processo decisório. 

Em base a essas respostas, associadas a outras expostas no bloco de 

questões dissertivas e ao cruzamento das mesmas, pode-se dizer que já se tem 

uma resposta à questão-problema: não há indicadores precisos que apontem a 

influência maciça da autoavaliação institucional sobre o processo decisório. Os 

entrevistados ainda demonstram muitas dúvidas a este respeito, além de 

questionarem a estrutura atual do sistema de autoavaliação institucional, a 

disseminação democrática dos dados e informações derivados da AVI e sua 

aplicabilidade na prática. Em relação, agora, à hipótese da investigação (A 

autoavaliação institucional, quando instituída em uma instituição, influencia, com a 
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provisão de subsídios, o processo de tomada de decisão), esta acabou sendo 

validada pelas respostas à Questão 12. 

Um aspecto adicional que merece menção (e atenção) é o elevado número de 

não-respondentes, o que induz a inferir-se que pairam muitas dúvidas e incertezas, 

entre os colaboradores das Faculdades SENAC/SC, na provável relação entre a AVI 

e o processo decisório e, mais ainda, na positividade prática da AVI. Ou por esta 

estar mal-formulada, ou porque não se estão aplicando devidamente seus dados e 

informações, em tempo hábil e na direção certa. Parece ser, em suma, um problema 

de gestão. 

Não se nega a positividade que a ferramenta autoavaliativa institucional traz 

às organizações que dela se servem para fundamentar seus processos decisórios 

estratégicos; ao contrário, sabe-se bem, através das experiências elencadas em 

páginas anteriores, da sua importância como auxílio efetivo às decisões 

estratégicas. A questão, portanto, não reside no nível de relevância ou irrelevância 

desta ferramenta, mas sim, na estrutura adequada da AVI e na consequente 

aplicabilidade de seus resultados num timing condizente com a celeridade das 

mudanças de um mercado hoje global. 

O objetivo geral, assim, foi devidamente atendido mediante a aplicação da 

ferramenta de coleta de dados e correspondente análise e discussão das 

informações coletadas em campo, bem como também através da revisão 

bibliográfica sobre os principais pontos temáticos que compõem este estudo. 

Já em relação aos objetivos específicos, estes também foram atendidos na 

exposição dissertiva e na apresentação dos anexos correspondentes que expõem: 

do Relatório de Gestão está disponibilizado o critério liderança que é parte da 

discussão desta dissertação (Anexo I); do PDI está disponível  a exemplo do item 

anterior as Instâncias de Gestão, Responsabilidade  Social e os Procedimentos da 

Autoavaliação – Itens e subitens (Anexo II); o Regimento das Faculdades 

SENAC/SC (Anexo III), todos os anexos são parte integrante e ou documentos 

originais pertencentes à instituição em análise (as Faculdades SENAC). 

Em relação, agora, à delimitação deste estudo, saliente-se, no seu objetivo 

investigador, que ele restringiu-se a uma amostra composta pelas Faculdades 

SENAC/SC, motivo pelo qual seus resultados e inferências não podem ser 

entendidos como passíveis de generalização. No seu aspecto temporal, o estudo é 

de corte transversal, ou seja, realizado no momento presente. 
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A contribuição pretendida foi atendida, no sentido de propiciar aos leitores 

desta investigação uma análise fechada sobre a realidade setorizada da instituição 

em estudo, no momento atual, permitindo que, a partir destas inferências, se 

possam desenvolver novos estudos, mais aprofundados nos pontos considerados 

críticos ou que identificam problemáticas gestoras, interpretações errôneas das 

questões-chave, “gaps”1 na compreensão da relação entre variáveis (como processo 

decisório, autoavaliação institucional etc.). 

Por fim, a título de sugestão, toma-se a liberdade de sugerir-se a outros 

investigadores interessados no desempenho das Faculdades SENAC ou de outras 

instituições de educação tecnológica, a elaboração de investigações mais profundas 

e com foco mais limitado que permitam detectar, em detalhes, onde se encontram os 

principais problemas que envolvem a relação entre o processo de autoavaliação 

institucional e seu subsequente processo decisório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
1 GAP = do inglês: lacuna, vazio. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – FERRAMENTA DE COLETA DE DADOS 

I. O Questionário 

 

Parte 1 – UNIDADE INVESTIGADA 

 

FACULDADE SENAC __________________ 

 

RESPONDENTE ______________________________ 

 

DATA DA ENTREVISTA ___/___/2010 

 

Parte 2   

 

2.1 SOBRE A AUTOAVALIAÇÃO 

Por favor, marque com um X o círculo correspondente à sua resposta: 

ALTA MÉDIA BAIXA 

1. 

Que grau de importância você atribui à 

autoavaliação, como auxílio efetivo ao processo 

decisório? 

   

SIM NÃO NÃO SEI 

2. 
Os resultados da autoavaliação, em seu entender, 

traduzem a realidade institucional da sua Unidade?    

SIM NÃO NÃO SEI 

3. 
As informações resultantes da autoavaliação podem 

ser consideradas confiáveis?(*)    

SEMPRE ÀS VEZES NUNCA 

4. 
A autoavaliação é levada em conta no processo de 

tomada de decisão?    

SIM (1) NÃO  NÃO SEI 

5. 
Há, em seu entender, necessidade de reformular o 

atual modelo de autoavaliação?    

SIM NÃO NÃO SEI 

6. 

A autoavaliação fornece informações que auxiliam as 

iniciativas de melhoria de desempenho da 

organização? 

   

- segue – 
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SIM NÃO NÃO SEI 

7. 

A autoavaliação fornece informações que facilitam 

avaliar se as expectativas e necessidades dos 

principais interessados estão sendo satisfeitas? 

   

SIM NÃO NÃO SEI 

8. 
A autoavaliação ajuda a perceber se a estratégia da 

organização está sendo bem executada?    

SIM NÃO NÃO SEI 

9. 

O processo de autoavaliação foi implementado com a 

participação ativa de representantes dos diferentes 

grupos de usuários? 

   

SIM (1) NÃO  NÃO SEI 

10. 
Todos os usuários têm acesso às informações 

levantadas pela autoavaliação?    

SIM NÃO NÃO SEI 
11.  

As informações resultantes da auto-avaliação 

atendem a todos os níveis de tomadores de decisão?    

(1)Explique, por favor, o que teria que ser reformulado: 
 

(*) Explique, por favor, a razão da sua resposta: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2.2 SOBRE O PROCESSO DECISÓRIO 

Por favor, marque com um X o círculo correspondente à sua resposta – pode escolher mais 

de uma resposta: 

Facilitam o processo  

Provêem informações que permitem avaliar determinada situação e 

corrigi-la ou mantê-la 

 

Identificam os pontos fortes e fracos da Unidade direcionando as 

ações estratégicas 

 

Melhoram a qualidade das decisões estratégicas  

Todas as respostas acima  

12. 

Como os resultados da 

autoavaliação auxiliam o 

processo decisório? 

Outra(s) resposta(s) (2)  

(2)Exponha suas sugestões:  
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_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

- A concordância (concordo) ou discordância (discordo) com as afirmações abaixo crescem 

em direção da seta (4 = totalmente de acordo / discordo totalmente) – circule sua resposta: 

CONCORDO 

 

DISCORDO 

13. 

O processo decisório depende integralmente das 

informações fornecidos pela autoavaliação 

institucional 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

14. 

As decisões são tomadas individualmente (diretor) 

ou em grupo, sobre os resultados do processo de 

autoavaliação institucional 

1 2 3 4 1 2 3 4 

15. 

Nem sempre as informações derivadas da 

autoavaliação institucional permitem tomar 

decisões eficazes 

1 2 3 4 1 2 3 4 

16. 

As decisões estratégicas da Faculdade são 

tomadas em conjunto, enquanto as decisões dos 

setores são responsabilidade dos seus gestores 

1 2 3 4 1 2 3 4 

17. 

Nem todos os resultados advindos do processo de 

autoavaliação são considerados para o processo 

decisório 

1 2 3 4 1 2 3 4 

18. 
Os itens positivos derivados da autoavaliação são 

mantidos e não entram no processo decisório 
1 2 3 4 1 2 3 4 

19. 
Só os itens negativos expostos pela autoavaliação 

são submetidos ao processo decisório  
1 2 3 4 1 2 3 4 

20. 

Há um descompasso temporal entre as ações 

apontadas pela autoavaliação e o processo 

decisório 

1 2 3 4 1 2 3 4 

                                         - segue –  
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21. 

O processo decisório se autoalimenta de 

informações independentemente dos processos de 

avaliação e autoavaliação. Portanto, é autônomo 

1 2 3 4 1 2 3 

4 

22. 

As ações e reações do mercado é que 

fundamentam o processo decisório, através das 

necessidades, expectativas e desejos daquele 

1 2 3 4 1 2 3 4 

23. 

O processo decisório das Faculdades está 

diretamente relacionado com as características 

específicas de cada uma delas 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

24. Agora em relação às dimensões institucionais obrigatórias, sugeridas pelo 

CONAES, indique: (a) facilidades e dificuldades na tomada de decisão e (b) 

tempo real médio despendido na resolução das deficiências apresentadas em 

cada dimensão. 

 

Por favor, marque com um X o círculo ou o quadrado correspondente à sua resposta, 

seguindo o seguinte critério: a) as escalas de 1 a 8 (tanto para facilidades como para 

dificuldades) representam: 1 = sem facilidades / dificuldades – 8 = muitas facilidades / 

dificuldades. 

 

DIMENSÕES FACILIDADES DIFICULDADES 
TEMPO MÉDIO REAL 

PARA RESOLUÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
Adequad

o 

Inadequa

do 

I) Missão e Plano 

de 

desenvolvimento 

Institucional – PDI                   

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8   II) Política de 

ensino, pesquisa, 

pós-graduação, 

extensão e 

respectivas 

formas de 

operacionalização 

                

  

- segue - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8  
 III) 

Responsabilidade 

social (inclusão 

social, 

desenvolvimento 

econômico e 

social, defesa do 

meio ambiente, 

memória cultural, 

produção artística, 

patrimônio 

cultural) 

                

  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

  

IV) Comunicação 

com a sociedade 

 

 
              

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8   
V) Políticas de 

pessoal, corpo 

docente e corpo 

técnico-

administrativo 

(aperfeiçoamento, 

desenvolvimento 

profissional, 

condições de 

trabalho) 

                

  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8   
VI) Organização e 

gestão 

(funcionamento e 

representatividade 

dos colegiados, 

independência e 

autonomia na 

relação com a 

mantenedora) 

                

  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8   
VII) Infraestrutura 

física (de ensino e 

pesquisa, 

biblioteca, 

recursos de 

informação e 

comunicação) 

                

  

- segue - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8   VIII) 

Planejamento e 

avaliação 

(processos, 

resultados e 

autoavaliação 

institucional) 

                

  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8   IX) Políticas de 

atendimento aos 

estudantes 

 

                

  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8   
X) Organização 

curricular e 

práticas 

pedagógicas 

(compromisso 

com os 

resultados da 

aprendizagem 

dos alunos, 

partindo do 

planejamento e 

avaliação) 

                

  

Caso deseje complementar sua resposta (identificando especificamente alguma facilidade 

ou dificuldade ou, ainda, algum aspecto do tempo médio real para resolução, exponha 

abaixo suas observações: 

 

____________________________________________________________________ 

 

2.2.1 QUESTÕES ABERTAS 

Por favor, analise e responda as questões a seguir, de maneira resumida e objetiva: 

25. A elaboração do Plano Tático Operacional leva em conta a autoavaliação institucional? 

a. [   ] Em parte          b. [   ] Totalmente          c. [   ] Não leva em conta 

Caso você tenha respondido as opções “a” ou “b”, responda a questão seguinte (26): 

26. Como são tomadas as decisões referentes à gestão da Unidade, em relação ao Plano 

de Ação e ao Plano Tático Operacional, fundamentando-se nos resultados da autoavaliação 

institucional? 
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27. Qual a participação dos gestores e como eles atuam no esclarecimento das causas dos 

pontos fracos apontados pela autoavaliação? 

 

28. As melhorias que envolvem custos (apontadas pelo processo de autoavaliação) teriam 

que ser inseridas no Plano Tático Operacional da Instituição? Por que? 

 

29. As propostas de melhorias, apontadas pela autoavaliação, são incorporadas no 

orçamento das Unidades? Em caso positivo, de que forma? 

 

 

30. A autoavaliação permite o acompanhamento dos indicadores referente as metas 

estabelecidas pela instituição? Em caso positivo, de que forma? 

 

 

Obrigado por sua colaboração! 
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APÊNDICE II – TABELA REFERENTE RESPOSTAS DISCURSIVAS DA 

QUESTÃO 26 

Como são tomadas as decisões referentes à gestão da Unidade, em relação ao 

Plano de Ação e ao Plano Tático Operacional, fundamentando-se nos resultados da 

autoavaliação institucional? 

As respostas discursivas à mesma são as seguintes (do lado esquerdo da 

tabela, encontram-se as respostas reproduzidas; do lado direito, as observações que 

permitem analisar os dados, depois da tabela): 

 

1. Os dados precisam ser compilados de forma mais 

ágil e socializados; podem ser muito úteis, mas ainda 

estamos deficientes na sua execução; na 

sensibilização da sua importância e utilidade. 

Compilação mais ágil; dados mais 

socializados; deficiências na execução e 

falta de sensibilização da importância e 

utilidade. 

2. O planejamento de oferta de cursos, bem como 

todos os investimentos físicos e em capacitação, 

também levam em consideração os resultados da 

autoavaliação. 

Sem correlação com a questão. 

3.  Entendo que a autoavaliação institucional é 

importante ferramenta para contribuir na tomada de 

decisões de gestão da Unidade, porém há outras 

situações que devem ser levadas em conta na 

elaboração do PTO e planos de ação, como a 

realidade de cada região, as características locais, as 

expectativas e previsões do mercado, fatores 

tecnológicos, etc. 

Faltam considerar (no PTO e planos de 

ação): realidade de cada região, 

características locais, expectativas e 

previsões do mercado, fatores tecnológicos 

etc. 

4. A direção participa em tempo integral da Aplicação 

da Avaliação Institucional, inclusive da análise dos 

resultados, discutindo item a item cada um dos 

apontamentos diagnosticados. 

Através da direção. 

5. As decisões são tomadas de maneira a suprir e 

atender pontos críticos apontados pela autoavaliação 

institucional. Algumas questões não são de imediato 

possíveis de resolver em virtude de não termos 

autonomia em algumas questões ou até mesmo pela 

morosidade de alguns processos, porém as decisões 

são sempre baseadas em nossas necessidades de 

aperfeiçoamento. 

Em razão da necessidade de suprir e 

atender pontos críticos apontados pela AVI. 

A demora em resoluções deve-se à falta de 

autonomia ou à morosidade de alguns 

processos. 

As decisões são baseadas nas 

necessidades de aperfeiçoamento. 

6. No momento da tomada de decisões para a Atendendo às demandas e necessidades 
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realização do Plano de Ação e Plano Tático 

Operacional, busca-se atender as demandas e 

necessidades identificadas na Autoavaliação, porém, 

nem sempre se torna viável, por questões diversas. 

trazidas pela AVI. 

Nem sempre é possível esse atendimento 

por questões diversas. 

7. Consideramos principalmente as ações que 

precisam de investimento, pois não temos autonomia 

neste sentido. 

Prioridade nas ações que demandam 

investimento; não há autonomia neste 

sentido. 

8. As deficiências apuradas na autoavaliação são 

resolvidas no próprio período, exercício. Das soluções 

que demandam maior investimento, são planejadas 

para o próximo ano e com a autorização da 

administração regional. 

As deficiências resolvem-se no próprio 

exercício, exceção às que demandam 

investimento maior, planejadas para 

exercícios posteriores, autorizadas pela 

administração regional. 

9. As decisões são tomadas de forma conjunta 

estabelecendo prioridades, prazos e planejando e 

replanejando ações futuras. 

Em conjunto estabelecendo prioridades, 

prazos, planejamento e replanejamento de 

ações futuras. 

10. A autoavaliação é aplicada somente com a 

comunidade acadêmica, neste sentido as decisões 

não dependem exclusivamente dos resultados destas, 

mas de um conjunto de estratégias capazes de 

promover melhorias em todo o contexto. 

Dependem de um conjunto de estratégias 

que promovam melhorias em todo o 

contexto. 

11. As decisões em relação a estes planos são 

consideradas na totalidade, porém a unidade é mais 

do que o curso superior, o que faz com que as 

decisões sejam tomadas em relação à outras 

programações o que impacta nos planejamentos 

operacionais, táticos e estratégicos. 

Decisões abrangem outras programações, 

impactando os planejamentos (operacional, 

tático e estratégico). 

12. A autoavaliação colabora nas decisões que serão 

tomadas pela Gestão da Unidade, porém, além dos 

Cursos Superiores, temos os Cursos Livres e 

Técnicos, que completam o Plano de Ação e o PTO. 

Idem acima. 

13. Através de uma análise criteriosa dos resultados 

da avaliação. 

Análise crítica dos resultados da AVI. 

14. Através de reunião entre direção, coordenação e 

em dado momento todos os colaboradores, analisa-se 

o cenário atual para novas ações, novas parcerias, 

novos projetos, buscando a melhoria e ou manter as 

boas ações já praticas em anos anteriores. 

Reunião entre direção, coordenação e, 

nalguns casos, todos os colaboradores. 

Análise do cenário atual para promoção de 

novas ações etc., ou manutenção das ações 

já positivadas. 

15. N.R. NR 

16. Reunião direção x todos colaboradores; Avaliação 

do cenário atual versos anteriores; Proposta de novos 

Idem 14. 
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projetos. 

17. É realizado um Planejamento estratégico na 

Unidade com ações de desenvolvimento e 

aplicabilidade do PTO. 

Planejamento estratégico. 

18. Não tenho clareza da forma como são tomadas as 

decisões, até porque parece que esta foi a primeira 

vez que foi realizada a autoavaliação Institucional, 

portanto não sei como responder. 

Sem resposta. 

19. Acredito que seja feita uma analise da 

autoavaliação Institucional, para que possa ser 

construído o plano de Ação e Plano Tático. 

Idem 13. 

20. N.R. NR 

21. Na elaboração dos projetos anuais (compras de 

equipamentos, reformas, capacitações) a Avaliação 

institucional serve como base e justificativa para o 

encaminhamento de projetos que resultem no 

atendimento de aspectos pontuados na avaliação 

institucional. 

Idem 13 e 19. 

22. Não são tomadas as decisões referentes a gestão 

pelo fato dos resultados da autoavaliação não ser um 

instrumento de gestão. 

Reproduzir. 

23. N.R. NR 

24. N.R. NR 

25. O gestor da Unidade reúne-se com os membros 

da comissão após os resultados obtidos e então se 

elabora um plano de ação de melhorias. 

Idem 4. 

26. A elaboração do PTO envolve algumas questões 

que são relevantes para a elaboração do PTO ao final 

de cada ano. Itens referentes aos alunos/clientes, à 

comunicação com a sociedade, a estrutura física, etc. 

Sem nexo. 
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APÊNDICE III – TABELA REFERENTE RESPOSTAS DISCURSIVAS DA 

QUESTÃO 27 

 

Qual a participação dos gestores e como eles atuam no esclarecimento das causas dos 

pontos fracos apontados pela autoavaliação? 

 

1. N.R NR 

2. A participação dos gestores é total, pois existe 

uma relação direta de responsabilidade nos 

processos bem como na tomada de decisão 

sobre os aspectos não conformes. 

De maneira total (?). 

3. Cabe aos gestores explorarem os pontos 

fracos junto aos setores, equipes e/ou pessoas, 

a fim de trabalhar mais intensamente os mesmos 

a fim de transformá-los em pontos positivos ou 

mesmo que estes não interfiram fortemente nos 

resultados da Instituição. 

Transformando-os em pontos fortes ou inibindo-

os em sua interferência sobre os resultados da 

unidade. 

4. Os gestores dos núcleos e a direção 

participam do desenvolvimento de todo o 

processo, do início ao final, compondo as 

comissões e socializando com seus grupos de 

trabalho as informações e aplicação do 

questionário. 

Resposta difusa. 

5. Eles atuam diretamente através da tomada de 

decisão a qual envolve um plano de ação para 

agir sobre cada ponto fraco. 

Tomando decisões. 

6. Acredito que a participação dos gestores 

torna-se fundamental e imprescindível para que 

a elaboração dos planos de ação, possam 

realmente atender as necessidades apontadas e 

mais do que isso, garantir a sua implantação. No 

SENAC, percebo que a atuação é bastante ativa. 

Difusa. 

7. Lideram o processo, procurando traçar ações 

que venham a solucionar os problemas 

detectados. 

Liderando o processo e formulando ações 

solucionadoras. 

8. Participação ativa. Solucionando os principais 

problemas de imediato, desde que dentro da sua 

autonomia. 

Idem acima. 
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9. Examina-se a situação, criam-se alternativas, 

busca-se a tomada de decisão conjunta, 

enumera-se os pontos fracos apontados e se 

estabelece prioridade para solucioná-los. 

Definindo prioridades para soluções. 

10. A avaliação pressupõe a participação de 

todos os envolvidos, e o gestor tem papel 

fundamental na tomada de decisão do ponto de 

vista estratégico e reflexivo. 

Difusa. 

11. Envolvimento total com forte participação na 

tomada de decisão. 

Difusa. 

12. Os gestores participam completamente das 

ações, e a forma que utilizam para informar 

sobre os pontos fracos é através de reuniões. 

Através de reuniões. 

13.  Através de reuniões de trabalho são 

traçadas estratégias para sanar os pontos fracos 

apresentados na autoavaliação. 

Idem acima. 

14. A participação dos gestores é de 100% na 

tomada de decisão junto ao diretor na 

Faculdade. O esclarecimento, análise e novas 

propostas referentes aos pontos fracos 

apontados pela autoavaliação, são tomadas em 

conjunto e disseminado entre os demais 

colaboradores. 

Disseminando os pontos fracos junto aos 

colaboradores. 

15. É de grande importância a participação dos 

gestores no esclarecimento dos pontos fracos 

apontados pela autoavaliação, porque eles são 

os mediadores entre a direção e seus 

colaboradores. 

Mas não diz como esclarecem. 

16. Gestão participativa. Poderia ser. 

17. São realizadas reuniões de planejamento e 

execução. 

Ampla. 

18. Acredito que não tivemos ainda este retorno, 

ou se tivemos eu não me fazia presente, na 

Instituição, não acompanhei o processo, portanto 

fica difícil responder a esta questão. 

Prejudicada. 

19. Através de reuniões Gerenciais. Ampla. 

20. Os gestores analisam, juntamente com a 

Coordenação do Núcleo de Educação Superior, 

e traçam planos de ação para resolver as 

deficiências apresentadas. 

Mas não há esclarecimento algum. 
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21. Com base nos relatórios de avaliação 

institucional a Comissão Própria de Avaliação 

propõe ações de melhoria. A partir dessas 

proposições a Direção define com a equipe de 

gestores quais as melhorias factíveis de 

implantação, e quais necessitam da intervenção 

da mantenedora. Os esclarecimentos por parte 

da direção são feitos apenas nos pontos que 

digam respeito às questões estruturais. Nas 

questões pedagógicas a direção apenas 

corrobora ou redefine o posicionamento adotado. 

Pode ser considerada a mais adequada, dentre 

todas as respostas. 

22. Através de reuniões gerenciais. Difusa. 

23. Os coordenadores de curso analisam as 

questões levantadas, discutem as propostas e 

estruturam um plano de ação e direcionam as 

estratégias para aquilo que lhes competem. 

Aproximada, mas não esclarece. 

24. O resultado da Autoavaliação é tabulado e 

considerado entre o Diretor e o coordenador dos 

cursos de graduação, que avaliam os resultados 

e fazem os ajustes necessários para condução 

dos trabalhos da unidade. 

Poderia ser, mas não esclarece. 

25. Avalia-se a relevância dos pontos fracos e, 

elabora-se um plano de ação para as devidas 

melhorias. 

Mas não esclarece nada. 

26. Os gestores analisam e desenvolvem planos 

de ação em cada critério que apresenta 

fraquezas. Em muitos casos, eles envolvem 

outros colaboradores, considerados peças-

chaves no desenvolvimento das ações 

estratégicas. 

Aproximada, mas não esclarece. 
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APÊNDICE IV – TABELA REFERENTE RESPOSTAS DISCURSIVAS DA 

QUESTÃO 28 

 

As melhorias que envolvem custos (apontadas pelo processo de autoavaliação) 

teriam que ser inseridas no Plano Tático Operacional da Instituição? Por que? 

 

1. Com certeza, pois o acompanhamento 

contínuo e as possibilidades de melhorias estão 

diretamente relacionados às condições de 

investimentos e necessidades de investimentos.  

Sim. Confuso. 

2. Devem ser inseridas, pois dentro das 

normativas e plano orçamentário devem fazer 

parte as melhorias. 

Sim. Em razão das normativas e plano 

orçamentário. 

3. Acredito que diversos processos de melhoria, 

com custos e sem custos, precisariam estar 

previstos tanto no PTO quanto em programas de 

melhoria contínua local, regional e/ou estadual. 

Desnecessária a explicação extra. Sim. 

4. Devem ser inseridas, pois dentro das 

normativas e plano orçamentário devem fazer 

parte as melhorias. 

Idem, 2. 

5. Pela coerência do processo. Todos os 

investimentos, de qualquer ordem que seja, 

passam pela aprovação e defesa junto a AR. 

Sim. Por coerência do processo. 

6. Sim, devem ser inseridos de forma a suprir ou 

amenizar este índice. 

Sim. Mas, que índice? 

7. Sim, porque sem o planejamento do financeiro 

fica praticamente inviável a implantação das 

melhorias. 

Sim. Mas não explica. 

8. Pela dependência de autorização para 

investimento, pois, conforme processos internos, 

exige-se um projeto que passa pela defesa num 

fórum de diretores na administração regional, 

para posteriormente ser ou não aprovado. 

Sim. Devido à necessidade de autorização 

prévia. 

9. Sim, pois envolvem custos que afetam 

diretamente o resultado operacional da 

faculdade. 

Sim. Por causa dos custos. 

10. Sim, para um efetivo controle entre receita e 

despesa, tomadas de decisões, impactos e 

Sim. Por causa do controle de receita e despesa. 
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viabilidade de execução. 

11. Sim. Porque as faculdades SENAC não são 

autônomas, e dependem da mantenedora 

embora sejam elas próprias que geram lucro. 

Sim.  Mas não responde o “por que?” 

12. Sim. Porque como foi dito anteriormente a 

unidade é mais do que nível superior, alem do 

que para uma gestão eficiente é necessário a 

utilização de ferramentas de administração 

financeira (como por exemplo, o Fluxo de Caixa). 

Sim. Resposta confusa. 

13. Sim, pois desta forma estaria colaborando 

para a melhoria das questões que foram 

colocadas nas avaliações. 

Sim. Mas sem explicação. 

14. Todas as melhorias que necessitam de 

investimento financeiro necessitam ser inseridas 

no PTO para que a verba possa ser autorizada. 

Sim. Bem explicado. 

15. Sim, pois não trabalhamos separadamente 

Plano Tático Operacional do Planejamento 

Estratégico da unidade. Para que todas as ações 

propostas no PTO e no Planejamento 

Estratégico sejam cumpridas, devem caminhar 

juntas. Assim se tem melhor visualização de tudo 

o que foi proposto. 

Sim. Explicado. 

16. Para uma organização da instituição, como 

forma de programar seus investimentos e gastos 

no decorrer do ano letivo. 

Sim. Confuso. 

17. Coerente trabalhar alinhado PTO com 

Planejamento Estratégico Operacional. 

Confuso. 

18. Sim. Como levantar os dados se o PTO é 

realizado um ano antes. Por outro lado 

realizamos o re-planejamento da UO no primeiro 

trimestre. 

Sim. Demanda explicação. Confuso e não 

responde à questão. 

19. Acredito, que quando lidamos com qualquer 

instrumento de avaliação, devemos sim 

incorporá-lo em todos os procedimentos da 

Organização. 

Sim. Mas não responde o “por que?”. Confuso. 

20. Acredito que não sejam consideradas. Não. 

21. Não. De acordo com as diretrizes da 

organização, para as melhorias que envolvem 

grandes custos, são encaminhados projetos para 

análise de viabilidade e aprovação da 

Não. É alçada da Administração Regional. 
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Administração Regional. 

22. Todos os investimentos, tendo em vista a 

característica da instituição, necessitam de 

aprovação da mantenedora. As faculdades não 

têm autonomia para executar projetos de 

investimentos sem aprovação prévia. 

Não. Devido à falta de autonomia. 

23, 24, 25, 26 = NR NR 
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APÊNDICE V – TABELA REFERENTE RESPOSTAS DISCURSIVAS DA 

QUESTÃO 29 

 

As propostas de melhorias, apontadas pela autoavaliação, são incorporadas no orçamento 

das Unidades? Em caso positivo, de que forma? 

 

1. N.R. NR 

2. Sim. Através de orçamento destinado as 

melhorias das Faculdades. 

Sim. Via orçamentos. 

3. As propostas de melhorias que se 

transformarem em um projeto e que envolve 

custos devem ser incorporadas ao orçamento 

das Unidades. 

Sim. Via projeto. 

4. Nem todas as propostas de melhorias são 

exeqüíveis em dado momento histórico. Algumas 

necessitam de um investimento de tempo, 

adequação e implementação que requerem um 

estudo melhorado da proposta. 

Nem sempre.  

5. Na medida do possível sim, através do 

planejamento anual. 

Sim. Via planejamento anual. 

6. Sim. Incorporamos no PTO da unidade o que 

é possível ser absorvido sem muito investimento 

e o que demanda maiores investimentos, 

apresentamos como projetos para aprovação da 

administração regional. 

Sim. Via projeto para aquelas que requerem 

volume maior de recursos. 

7. As ações que independem de investimentos 

são realizadas na própria unidade, as demais 

são solicitadas e incorporadas após aprovação 

da administração regional. 

Idem acima. 

8. Na sua grande maioria são lançadas no 

operacional muitos aspectos evidenciados. Na 

autoavaliação, são de aspectos estruturais e não 

dependem da unidade para solução. 

Prejudicada. 

9. Sim. As melhorias são incorporadas nos 

projetos dos anos consecutivos. 

Sim. Via projetos. 

10. São planejadas como projetos de 

investimentos futuros. 

Idem. 

11. Sim. Como forma de projetos de Idem. 
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investimentos para exercícios futuros. 

12. Sim, através de projetos de investimentos. Idem. 

13. Algumas das propostas de melhorias são 

apresentadas a administração regional que arca 

com as despesas (grandes investimentos), as 

melhorias com menor valor de investimento são 

bancadas pela Unidade através de 

planejamento. 

Idem “6”. 

14. Sim, avalia-se cada apontamento da 

autoavaliação para medidas e estratégias 

necessárias, como melhorias internas de 

estrutura, melhoria de acervo bibliográfico, 

melhoria de competência de colaborador entre 

outros. 

Sim. Mediante avaliação. 

15. Através do PTO da unidade é de analise de 

viabilidade de investimento da unidade. 

Principalmente pela organização de prioridades 

já existentes na unidade. Esta analise é 

realizada pela direção juntamente com os 

gestores dos setores. 

Sim. Via análise de viabilidade. 

16. Plano / estratégia para alcançar as metas 

propostas na autoavaliação; 

Prejudicada. 

17. Depende da disponibilidade de recursos. Depende... 

18. Não tenho clareza sobre esta informação. Não sabe. 

19. Não tenho conhecimento. Não sabe. 

20. Sim. Através de reunião com a Direção e 

Coordenadores de Núcleo são analisadas as 

propostas e caso o custo não seja alto e a 

proposta relevante, é definido um melhor período 

e efetuada a compra ou contratação de serviço. 

Sim. Idem “6”. 

21. As propostas que não evolvem custos, se 

avaliadas como pertinente pelo grupo gestor são 

implantadas. Já as que envolvem custo 

necessitam de projetos específicos. 

Sim. Idem “6”. 

22. Desconheço, pois a autoavaliação é aplicada 

apenas nos cursos superiores. 

Não sabe. 

23. Nem sempre, haja vista que a Avaliação 

Institucional não é utilizada com um dos critérios 

para definição das diretrizes regionais. E, dentro 

das possibilidades as necessidades são 

Nem sempre; a AVI não é critério para definição 

das diretrizes regionais. 
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inseridas no orçamento e no planejamento 

estratégico da Unidade. 

24. As melhorias, apontadas como necessidades 

da unidade, são planejadas nos projetos de 

investimentos da mantenedora, autorizando ou 

não sua execução. 

Sim. Via projetos. 

25. Neste caso acontecem duas formas: inserida 

no PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

ou no PTO – Plano Tático Operacional. 

Prejudicada. 

26. Sim. Este ano com a elaboração de projetos 

focados em determinadas áreas, foi possível 

identificar com maior clareza o que seria possível 

desenvolver, com os valores previstos, e os 

prazos. Neste caso, observa-se que nem tudo 

pode ser feito em curto prazo. Um exemplo 

prático em nossa unidade foi o fato de 

planejarmos turmas além do número de salas 

que tínhamos disponível. Embora no projeto, 

fossem expostos todos os possíveis gastos e as 

possibilidades de locação de novas salas, não foi 

possível atender à demanda, e houve perda na 

qualidade da estrutura física. 

Sim. Via projetos. 
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APÊNDICE VI – TABELA REFERENTE RESPOSTAS DISCURSIVAS DA 

QUESTÃO 30 

 

A autoavaliação permite o acompanhamento dos indicadores referente as metas 

estabelecidas pela instituição? Em caso positivo, de que forma? 

 

1. Acredito que parcialmente, porém em vários 

instrumentos. Poderíamos, como sugestão, 

termos um instrumento único que permitisse 

avaliação e acompanhamento contínuo. 

Parcialmente. Sugere instrumento único de 

avaliação e acompanhamento. 

2. Parcialmente sim, mas de uma forma 

fragmentada pois alguns indicadores se repetem 

e poderiam ser incorporados em um único 

instrumento isso facilitaria o controle e 

acompanhamento por parte do diretor. 

Idem “1”. 

3. A autoavaliação é um ferramenta que 

possibilita a comparação de informações 

existentes com metas estabelecidas, 

possibilitando sim um acompanhamento com 

relação ao indicadores da Instituição. 

Sim. Mediante comparação entre informações 

existentes e metas estabelecidas. 

4.  Possibilita pois apontam fatores pertinentes 

que refletem os indicares e as metas a que a 

instituição se propõe a atender. E os 

questionamentos são construídos à luz dos 

padrões de qualidade estabelecidos pelo 

SENAC. 

Sim. Idem “3”. 

5. Sim, pois o resultado da autoavaliação 

demonstra várias questões como satisfação de 

aluno quanto ao professor, conteúdo do curso, 

estrutura física, coordenações, etc. Com certeza 

permite sim que sirva de subsídio para 

acompanhamento de vários indicadores. 

Sim. Idem “3”. 

6. Em parte, pois muitas vezes os resultados 

obtidos através da autoavaliação não são 

tratados ou considerados e apropriados para 

responder a nossos indicadores e metas. Os 

resultados da autoavaliação trazem diversas 

informações que certamente contribuiriam 

Parcialmente. Necessidade de maior e mais 

profundo análise dos dados da AVI. 
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imensamente para a definição e 

acompanhamento das metas da instituição. 

Acredito que poderíamos analisar os dados de 

autoavaliação, com mais atenção, identificando 

nestes as potencialidades e reais necessidades 

de melhoria, para somente então definir ou 

atualizar as metas da instituição. 

7. Acho que a maneira como a autoavaliação 

está formatada ainda não atende de forma a 

acompanhar todos os nossos indicadores e 

metas. 

Não. 

8. A autoavaliação ocorre de forma paralela ao 

planejamento. As metas do compromisso de 

gestão não são condizentes com a 

autoavaliação, pois o foco de ambas não é o 

mesmo, o que faz com que seus resultados não 

dêem as informações para acompanhamento 

dos nossos indicadores de desempenho. 

Não. 

9. A autoavaliaçao não contempla todos os 

indicadores e metas estabelecidos pela 

organização. A periodicidade em que é aplicada 

pode trazer dados equivocados, para a tomada 

de decisão, pois apenas os alunos dos cursos 

superiores contribuem para esse processo o que 

no meu entender é um problema. 

Não. 

10. A auto-avaliação nos trás informações que 

auxiliam as iniciativas de melhoria de 

desempenho da organização e subsidiar o 

acompanhamento dos indicadores de qualidade. 

Sim. 

11. Sim, desde que estes estejam contemplados 

na autoavaliação. É auferido na pesquisa da 

autoavaliação e posteriormente à tabulação dos 

dados, comparam-se os resultados com as 

metas estabelecidas pela instituição. O ponto 

fraco reside no fato da freqüência que são 

auferidos os dados da autoavaliação. As metas 

estabelecidas pela instituição são auferidas 

mensalmente, o que não acontece com a 

autoavaliação que possui freqüência anual. 

Sim. Mas com defasagem temporal entre a AVI e 

aferição das metas. 

12. Em partes. Questões referentes aos cursos Em parte.  
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superiores são analisadas, porém, em relação as 

metas para cursos técnicos e livres não são 

abrangidas. 

13. Com toda a certeza, através da 

autoavaliação é que conseguimos perceber se 

as metas estão sendo alcançadas e vistas pelos 

nossos clientes. 

Sim.  

14. Sim, uma coisa amarra a outra para as 

decisões da unidade. 

Tendo a autoavaliação nas mãos facilita o 

acompanhamento e ação dos indicadores, 

objetivando alcançar as metas estabelecidas 

pela instituição; melhora todo o processo 

administrativo interno e externo. 

Sim.  

15. Sim. Através da verificação dos itens 

apontados nas respostas, podemos verificar o 

andamento dos setores, envolvimento dos 

setores da unidade operativa, satisfação dos 

colaboradores,... Tudo isto a partir dos 

indicadores estabelecidos pela unidade e 

respectivas respostas de seus colaboradores, 

cada coordenador de área pode realizar o seu 

plano de ação, buscando atingir os objetivos 

propostos. 

Sim. Via verificação das respostas. 

16. A participação de diferentes grupos auxilia na 

inovação das estratégias adotadas pela 

Instituição, auxiliando na melhoria do 

desempenho da organização. 

Prejudicada. 

17. Sim. É possível identificar os aspectos a 

serem melhorados permitindo identificar os 

pontos positivos e negativos, e assim 

proporciona maiores acertos na hora da tomada 

de decisão. 

Sim. Verificação de pontos positivos e negativos. 

18. Acredito que sim, pois como temos a visão 

dos vários segmentos que compõem a 

comunidade acadêmica, ou seja, visões 

diferenciadas sobre o mesmo objeto, acredito 

que seja um instrumento bastante pertinente 

para acompanhamento das metas estabelecidas 

pela Instituição, percebo o resultado, como um 

Sim. Via acompanhamento das metas. 
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termômetro para possíveis intervenções no 

planejamento. De certa forma a autoavaliação 

permite o mapeamento de todos os processos 

da instituição, com o olhar dos vários segmentos. 

19. Sim. Com a autoavaliação, pode-se observar 

se os indicadores estão alinhados com as metas 

da instituição, caso não, pode-se fazer ajustes 

para que as metas possam ser alcançadas. 

Sim. Via comparação entre indicadores e metas. 

20. Não. A autoavaliação é aplicada apenas nas 

Faculdades e não é levada em consideração 

para construção dos indicadores/metas da 

instituição. 

Não. 

21. A auto-avaliação é um instrumento que 

permite a visualização da percepção dos alunos, 

professores e comunidades frente às dimensões 

estabelecidas na mesma, entretanto não é um 

instrumento que permita acompanhar os 

indicadores estabelecidos pela instituição, pois 

os mesmos não levaram em conta a auto-

avaliação. Esta dissonância pode ser explicada, 

pela definição de indicadores únicos para todas 

as unidades e a auto-avaliação ser aplicada 

apenas nas faculdades e mais especificamente 

nos cursos superior. 

Não. 

22. NÃO PERMITE. Não. 

23. Sim, pois como temos os Padrões de 

Qualidade do MEC e das Faculdades de 

Tecnologia SENAC/SC a autoavaliação é um 

instrumento que permite o acompanhamento dos 

indicadores. 

Sim. Via acompanhamento dos indicadores. 

24. Sim, toda a avaliação auxilia no 

acompanhamento dos indicadores referente as 

metas da instituição, pois quando os índices, são 

verificados através da avaliação, temos a 

perspectivas de alcançar ou não as metas. 

Assim sendo as avaliações apontam problemas 

ou dificuldades encontradas no alcance dessas 

metas. 

Sim. Idem “23” 

25. Sim: Através do compromisso de Gestão, 

onde estão elencados todos os indicadores da 

Sim. Idem “23”. 
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Instituição. A Autovaliação vem reforçar este 

instrumento pelo Plano de Ação que é feito para 

atingir as melhorias. 

26. Sim. Os resultados da autoavaliação podem 

se correlacionar com as metas da instituição, em 

nosso caso, com compromisso de gestão. Muitos 

dos indicadores estipulados podem ser 

acompanhados mediante a autovaliação, como, 

por exemplo, a evasão de alunos. 

Sim. Idem “23”. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – CRITÉRIO LIDERANÇA DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO SENAC/SC 

1.1 - Sistema de Liderança  

1.1.d - Processo decisório  

O processo decisório segue a hierarquia dos níveis de autoridade. Os 
procedimentos estabelecidos no Regimento Interno orientam a tomada de decisão e 
as Atas de Reuniões evidenciam como estas serão implementadas. Assim, as 
decisões cujos efeitos se darão a médio e longo prazo, em termos de custeio da 
operação ou investimentos de capital, são elaboradas e propostas pela alta 
administração, com deliberação no âmbito do Conselho Regional. As decisões de 
competência das UUOO são tomadas pelo Diretor e pelos Coordenadores de Núcleo 
e, dependendo da natureza da decisão, são consultados os membros do Conselho 
Consultivo, do Conselho de Cursos e do Conselho Escolar. 

Cabe aos Coordenadores de Núcleos convocar e promover a participação dos 
colaboradores nas decisões diretamente relacionadas às competências do 
profissional na área de conhecimento técnico e gerencial em que se inserem suas 
funções.  

As decisões são comunicadas e divulgadas em reuniões entre as partes 
interessadas, em todas as áreas, por meio de relatórios, leituras de atas, portarias e 
resoluções, correio eletrônico, jornais internos e intranet.  

Os principais fóruns decisórios são apresentados na tabela 1.1.3. 

Fóruns 
Decisórios Responsável Tipo de Decisões Freqüência IInício 

Reunião do 
Conselho Nacional 

Presidente 
do Conselho  

Analisam e 
aprovam o relatório geral. 
Com jurisdição em todo 
país, possui poder de 
inspecionar e intervir, 
correcionalmente na 
Administração Nacional e 
nas Administrações 
Regionais. Pode determinar 
intervenção por meio do 
parecer de análise do 
Conselho Fiscal. 

Três 
vezes ao ano 1946 

Reuniões 
do  

Conselho 
Fiscal 

Presidente 
do Conselho 

Acompanham e 
fiscalizam a execução 
orçamentária, tanto do 
Departamento Nacional 
como das Administrações 
Regionais, analisadas 
mensalmente por meio dos 
balancetes e anualmente 
em visitas de auditoria. 

Sempre que 
houver 
necessidade 

1946 

Reuniões 
do Conselho 
Regional 

Presidente 
do Conselho 

Analisam o 
balancete para aprovação, 
aprovam o planejamento 

No 
mínimo, mensal 1946 
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anual e o orçamento, os 
contratos e convênios. 
Examinam anualmente o 
inventário de bens. 

Seminário 
de Planejamento 
Estratégico 

Diretor da 
DRM (participantes 
conforme 2.1) 

Definem e aprovam 
as estratégias e principais 
projetos da Organização. 

A cada 
dois anos 1985 

Reunião 
Regional de 
Diretores 

Os 
diretores das 
UUOO da região 
específica 

Analisam e emitem 
parecer e elaboram plano 
de ação sobre assuntos 
considerados estratégicos 
no âmbito regional. 

Bimestral, 
conforme 
cronograma 
prévio 

1989 

Reuniões 
do Conselho 
Superior 

Presidente 
do Conselho e 
Diretor da Unidade 

Julgam, como 
última instância, os recursos 
interpostos de decisões em 
matéria didático-científica e 
disciplinar. 

No 
mínimo, uma vez 
por período letivo 
(anual) 

2002 

Reuniões 
do Conselho de 
Curso 

Presidente 
do Conselho e 
Diretor da Unidade 

Avaliam e aprovam 
projetos acadêmicos com a 
comunidade profissional. 

Avaliam a pesquisa 
institucional realizada nas 
Faculdades e promovida 
pela CPA e as pesquisas 
promovidas pela própria 
Unidade, por meio dos 
núcleos educacionais. 

No 
mínimo, uma vez 
por período letivo 
(anual) 

2002 

Reuniões 
da Comissão 
Própria de 
Avaliação  

Presidente 
da Comissão e 
Diretor da 
Faculdade 

Avaliam e 
interpretam o resultado das 
pesquisas e avaliações 
realizadas nas Unidades 
que oferecem ensino 
superior. 

No 
mínimo, uma vez 
por ano 

2005 

Reunião de 
Diretores do DR 

Diretor 
Adjunto do 
Departamento 
Regional 

Analisam e emitem 
parecer e elaboram plano 
de ação sobre assuntos 
considerados estratégicos 
no âmbito do Departamento 
Regional. 

Duas 
vezes ao mês, 
conforme 
cronograma 
prévio 

2006 

Reunião de 
Diretores e 
Coordenadores de 
Núcleos nas 
UUOO 

Diretor de 
Unidade 

Analisam e emitem 
parecer e elaboram plano 
de ação sobre assuntos 
considerados estratégicos 
no âmbito das Unidades 
Operativas. 

Duas 
vezes ao mês, 
conforme 
convocação 

2005 

Figura 1.1.3 - Fóruns Formais de Decisão do Senac/SC  
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ANEXO II – PDI/SENAC – INSTÂNCIAS DE GESTÃO, RESPONSABILIDADE 

SOCIAL  E PROCEDIMENTOS AUTOAVALIAÇÃO – Itens e subitens conforme 

segue. 

 

2.6 POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

a)A política de gestão do Senac tem como premissa a competência e rapidez de 

respostas relacionadas à identificação das tendências de mercado, ao 

atendimento das necessidades dos clientes, alunos e órgãos reguladores e à 

diversificação e ampliação da oferta de serviços e produtos.  

 

b)Promoção, em todos os âmbitos da instituição da gestão democrática e colegiada. 

 

c)Consolidação da metodologia e dos fundamentos da Fundação Nacional de 

Qualidade como ferramenta e filosofia de gestão. 

 

d)Desenvolvimento de atividades que favoreçam o crescimento pessoal e 

comprometimento social dos colaboradores, docentes e discentes. 

 

e)Aprimoramento e implementação de propostas que favoreçam a seleção 

adequada, a formação continuada e a permanência de docentes e colaboradores 

em todas as instâncias do Senac/SC. 

 

f)Implementação de um processo de elaboração do orçamento, que possibilite 

maior envolvimento e participação, dentro de níveis próprios de competência, 

de todas as instâncias institucionais do Senac-SC e que lhe garanta a sua 

sustentabilidade. 

 

g)Implementação de um processo de execução orçamentária, por meio de modelo 

de gestão administrativa, ágil e descentralizada, e que responda 

adequadamente às exigências do desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 
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h)Disponibilização de infra-estrutura e serviços de qualidade que atendam as 

necessidades da gestão e o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, respeitando o meio ambiente e a sustentabilidade da organização. 

 

2.7 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade de Tecnologia Senac Blumenau, através de diversas ações,  atende 

demandas sociais da comunidade regional, contribuindo para a inclusão dos cidadãos no 

mercado de trabalho, concretizando ações que tenham como princípio a melhoria da 

qualidade de vida, o respeito à diversidade e a redução das desigualdades sociais. Para a 

Faculdade, ser socialmente responsável não está restrito a práticas e ações desenvolvidas 

exclusivamente em benefício da comunidade, mas também ter metas compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade incorporada nos processos de gestão e no plano 

estratégico da instituição.  

A implantação de uma gestão sustentável, considerando as suas três dimensões – 

econômico, social e ambiental - prevê o alinhamento dos objetivos estratégicos da 

instituição, ao real interesse dos grupos com os quais se relaciona, procurando agregar 

valor à sociedade, além de conferir idoneidade a imagem da empresa, enobrecendo a 

marca e trazendo orgulho aos funcionários.  

A gestão socioambiental da Faculdade de Tecnologia Senac Blumenau  está 

relacionada à extensão do seu papel como instituição de Educação, responsável pela 

formação de profissionais que possam atuar no mercado de trabalho em consonância com 

os princípios da sustentabilidade planetária e pelo compromisso em cooperar para 

promoção do desenvolvimento sustentável de organizações do comércio de bens, serviços e 

turismo por meio de suas atividades. 

Desta forma, a Faculdade de Tecnologia Senac Blumenau associa a demanda por 

profissionais e organizações que tenham perfil sustentável com sua política de gestão 

organizacional, assumindo o compromisso de análise dos seus impactos no meio ambiente e 

envolvimento em ações sociais que beneficiem a comunidade contribuindo para o 

desenvolvimento econômico da sociedade blumenauense sob as dimensões do 

desenvolvimento sustentável.  

Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas pela Faculdade, citamos os seguintes: 

• Ação Comunitária - projeto estadual que tem como objetivo promover a realização 

de ações voluntárias de intervenção nas comunidades locais, por meio de atividades 

envolvendo alunos, colaboradores e orientadores no atendimento a comunidade. 
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• Concessão de bolsas de estudos integrais e parciais para a comunidade. Desta 

forma, a Faculdade contribui para a inserção de pessoas de baixa renda no mercado 

de trabalho. 

• Livre acesso a Biblioteca (computadores e acervo). A disseminação de 

conhecimentos é mais uma das formas encontradas pelo Senac Blumenau para 

maximizar a contribuição com o desenvolvimento local, promovendo ações e 

assumindo posturas de relacionamento com a comunidade, favorecendo seu 

crescimento e melhoria da qualidade de vida.   

• Rede Teleconferência – A Faculdade Senac Blumenau disponibiliza para a sociedade 

blumenauense transmissões periódicas de teleconferências, abordando assuntos 

relacionados a comunidade, cuja programação pode ser assistida gratuitamente por 

qualquer pessoa.  

• Parcerias Estratégicas – As parcerias estratégicas configuram-se como um 

importante mecanismo para o desenvolvimento social e econômico, pois caminham 

no sentido de agregar forças, conhecimentos e legitimar as ações realizadas. 

• Compromisso com iniciativas externas – Por meio da participação da Faculdade em 

fóruns empresariais, comissões e grupos de trabalho relacionados à defesa e 

promoção de questões de interesse público e de responsabilidade social, o Senac 

Blumenau busca cumprir seu papel social envolvendo-se na elaboração de propostas 

e em diálogo com autoridades e sociedade visando a melhoria da qualidade de vida 

da população da região e da promoção do desenvolvimento sustentável.  

• Projetos Governamentais – A Faculdade Senac Blumenau busca contribuir com o 

poder público na realização de programas de educação profissional e execução de 

projetos originalmente desenhados pelo Governo em âmbitos Federal, Estadual e 

Municipal. Entre estes, destacamos:  

* Programa de Aprendizagem - destinado à qualificação de jovens na faixa etária 

entre 14 a 24 anos incompletos em cumprimento a Lei 10.097/00 e atendimento às 

empresas contribuintes do Senac, com o objetivo de ampliar as possibilidades e 

inserção dos jovens no mercado de trabalho 

* Programa Soldado Cidadão - cujo objetivo principal é a qualificação dos militares 

incorporados às fileiras das Forças Armadas, contribuindo para sua posterior 

inclusão no mercado de trabalho.   

 

O Sistema de Gestão Ambiental implementado pela Faculdade Senac Blumenau 

compartilha os mesmos princípios do MEG’s – Modelo de Excelência em Gestão do 

Senac/SC e direciona-se à redução de desperdícios, à diminuição de custos, ao controle 
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do processo, à melhoria das condições de trabalho entre outras atribuições. Ou seja, 

ambos envolvem a estrutura organizacional, as responsabilidades, os procedimentos, 

processos e recursos. 

A Faculdade de Tecnologia Senac Blumenau desenvolve ações alternativas 

objetivando a redução dos impactos ambientais e melhoria nas práticas desenvolvidas, 

tornando os processos  mais sustentáveis. Estas ações são disseminadas entre os 

colaboradores através de campanhas de conscientização e incentivo a cultura do consumo 

consciente e reutilização de materiais.  

* Consumo de materiais – A quantidade de materiais consumidos impacta 

diretamente no volume de resíduos gerados pela Faculdade em seus custos e no 

impacto ecológico gerado pela extração de recursos naturais.  

* Consumo de energia elétrica e água – O aumento da demanda e a diminuição 

da oferta de energia e água, além de provocar riscos no abastecimento, provoca o 

aumento de preços e prejudica ou inviabiliza atividades. Ciente da necessidade básica 

que é o consumo de energia e água para manutenção e desenvolvimento constante da 

sociedade, a Faculdade realiza ações que viabilizam sua utilização com consciência 

ecológica e economia de recursos financeiros. 

 

 A Faculdade Senac Blumenau está comprometida com a questão ambiental e atua 

de alguma forma em ações voltadas para Redução do Consumo de Bens Renováveis e Não 

Renováveis, o que favorece a obtenção de resultados positivos com relação a 

sustentabilidade da unidade.  

Estamos conscientes das oportunidades de melhoria existentes, porém, as mesmas 

estão diretamente relacionadas a questões culturais e de mudanças de hábitos, mais que 

propriamente grandes investimentos, tais como troca de válvulas de descargas, utilização 

do papel reciclado e substituição dos copos plásticos.  

Os benefícios da realização de ações simples que buscam a melhoria na gestão 

organizacional na sua dimensão ambiental, a curto prazo, apresenta-se com a redução de 

custos operacionais e a médio e longo prazo com o desenvolvimento de um ambiente de 

trabalho que favoreça a qualidade de vida da sociedade e colabore com o desenvolvimento 

sustentável da Faculdade Senac Blumenau.  
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7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

7.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO  

 

A organização do trabalho está estruturada no modelo hierárquico que delimita 

responsabilidades por área funcional e dentro dessas por setor. Essa estrutura tem por 

objetivo articular o fluxo de processos entre as áreas e dessa forma contribuir para o 

desenvolvimento coordenado de suas atividades e por extensão, na conquista das metas 

organizacionais.  

O modelo hierárquico horizontalizado do Senac/SC que apresenta no 

Departamento Regional apenas 02 (dois) níveis entre o topo da hierarquia (presidência) e 

sua base (nível operacional), tem nas suas Unidades Operativas a inclusão de 01 (um) nível 

adicional que facilita a organização do fluxo operacional, uma vez que espelha de forma 

sintética a estrutura organizacional dos órgãos diretivos e normativos de nível estadual. Na 

Figura 2 é possível visualizar a equivalência dos níveis hierárquicos entre o Departamento 

Regional e as Unidades Operativas. 

 

 

   Figura 2- Equivalência dos níveis hierárquicos do Senac/SC 

 

No Departamento Regional as divisões Administrativa, de Administarção de 

Recursos Humanos, Financeira, Educação Profissional e Relações com o Mercado, compõem 

as 05 (cinco) estruturas organizacionais, tidas como órgãos normativos e, por conta disso, 

determinam processos, cumprem e fazem cumprir, na esfera de sua competência, os 

regulamentos, políticas e normas internas em vigor. 
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 Nas Unidades Operativas esses órgãos normativos são espelhados na estrutura dos 

Núcleos de Gestão – NG, que executam no nível operacional as determinações normativas 

definidas no Departamento Regional. Mesmo acatando determinações do DR, os NG não 

estão subordinados hierarquicamente às divisões do DR, mas sim ao Diretor da UO. Não 

havendo subordinação hierárquica os NG têm, entretanto, subordinação funcional para 

com as divisões, uma vez que não possuem autonomia para determinar processos no 

âmbito da UO que sejam diferentes aos já definidos pelo DR. Conforme é observado no 

Quadro 6, os NG absorvem responsabilidades dependendo do tipo de UO a que estão 

vinculados. 

 

Núcleos de Gestão das Unidades Operativas 

Faculdades CEPs CE 

Div

isões do 

Departamen

to Regional 
AF EB ES RM AF E RM AF E 

Ad

ministrativa 

Ad

ministração 

de Pessoal 

Fin

anceira 

Ed

ucação 

Profissional 

Rel

ações com o 

Mercado 

 

Quadro 6 - Subordinação funcional dos Núcleos de Gestão 

 

O desenho organizacional da Administração Regional e das Unidades Operativas 

está formalizado pelos seus respectivos Regimentos. Esse documento normativo é revisado 

sempre que há necessidade de alteração, fruto de necessidades diagnosticadas pela 

dinâmica de processos, novos projetos, entre outros.  

O texto regimental, disponível a todos os colaboradores na intranet, ainda 

estabelece o grau de autonomia dos diversos níveis, uma vez que define poderes e 

responsabilidades de cada órgão da estrutura. De forma sintética apresentam-se assim as 

responsabilidades dos órgãos: 
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A Direção Regional tem seus limites de competência estabelecidos e responde 

principalmente por: a) representar a Administração Regional quando necessário; 

b) movimentar o pessoal do Departamento Regional, propondo a designação de 

empregados para cargos de confiança, ouvindo os Diretores de Divisões e Assessoria 

Técnica; c) nomear grupos de trabalho; entre outras. 

As Assessorias Técnicas são órgãos de assessoramento e apoio à Direção Regional, 

e são constituídas pelas Assessorias Jurídica, Educacional, Empresarial e de Recursos 

Humanos.  

A Auditoria é órgão constituído para auditar a qualquer tempo o Departamento 

Regional, a fim de efetuar estudo e análise dos fatores passados, mediante levantamento 

de dados históricos, relatando problemas existentes e correções a serem efetuadas. 

A Divisão Administrativa, Financeira, Educação Profissional, de Pessoal e Relações 

com o Mercado têm a responsabilidade de orientar e manter intercâmbio com as Unidades 

Operativas, visando à integração e uniformização das atividades. 

As Unidades Operativas são constituídas por Faculdades de Tecnologia, CEP - 

Centros de Educação Profissional e CE - Centros Especializados, subordinados à Direção 

Regional, supervisionados pelas Divisões da Administração Regional e auditadas pela 

Auditoria Interna. São dirigidos por diretores, sendo órgãos de execução de planejamento 

preestabelecidos pela Administração Regional. 

Também são formadas comissões e equipes de trabalho a fim de delegar funções e 

tornar flexível e ágil as necessidades operacionais e estratégicas. A formação desses grupos 

é definida pelo tipo de necessidade apresentada e composta por colaboradores que 

possuem afinidade com o tema, independente de seu nível hierárquico. Os principais 

grupos de trabalho são os apresentados no Quadro 7 . 

 

Grupo Função Composição 
Equivalência  Autonomia 

por Nível Hierárquico 

Comitê 

Gestor do Movimento 

de Excelência de 

Gestão do Senac 

Desenvolver a 

cultura da excelência e 

implantação do modelo 

de gestão. 

Representantes 

de todo a AR. 

03 – concebe projetos e 

práticas para implementação pelas 

áreas. 

    

Equipe de 

Desenvolvimento do 

BSC 

Discute e 

propõe ações e 

indicadores. 

Representantes 

das áreas do DR. 

05 – concebe ações para 

avaliação da Equipe de Líderes. 

Comissão de 

Avaliação de 

Documentos de 

Avaliação, 

seleção e eliminação de 

documentos. 

Todas as áreas 

do DR 

01 – define a práticas e 

implementa a ação 
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Arquivo 

Comissão 

Permanente de 

Licitação e Compras 

Atender aos 

pedidos de compras, 

dando o provimento 

adequado às normativas 

próprias. 

Colaboradores 

do DR. 

03 – confere  aos 

fornecedores a autorização de 

prestação de serviço ou venda de 

produtos. 

Comissão 

Interna de Prevenção 

de Acidentes – CIPA 

Prevenir 

acidentes de trabalho, 

promovendo condições 

para melhorar a qualidade 

de vida dos colaboradores 

Representantes 

de todas as UO e DR 

03 – define a práticas e 

implementa a ação 

Comissão 

Estadual de Criação de 

Cursos  

Delibera sobre a 

oferta dos cursos. 

Diretores do 

DR (DRM, DA, DAP, DF, 

DEP e ATE) 

representantes da 

equipe da divisão de 

educação profissional 

01 – delibera sobre a 

abertura ou não do curso, a partir 

das normativas das áreas do DR. 

Comissão 

Própria de Avaliação 

Coordena e 

orienta a auto-avaliação – 

Art.11 da Lei 10861/04 

Representantes 

dos alunos, corpo 

docente, equipe 

técnico/administrativo e 

sociedade civil 

organizada. 

01 – define e aplica os 

instrumentos de avaliação e 

acompanha o plano de melhorias. 

Comissão 

Permanente do 

Processo Seletivos dos 

Cursos de Graduação 

Define e orienta 

o procedimento de 

vestibular 

Representante 

das Faculdades e do DR. 

01 – define e aplica os 

instrumentos. 

Fórum 

Regional de Gestores 

Fortalecer as 

ações de planejamento, 

execução e 

acompanhamento 

coletivo/regional, por 

meio do Planejamento 

Tático Regional e PTO das 

UO. 

Todos os 

Diretores das UO por 

região e um 

representante do DR. 

03 – benchmarking interno 

com definição do planejamento 

regional. 

Fórum 

Estadual de Gestores 

Fortalecer as 

ações de planejamento, 

execução e 

acompanhamento 

coletivo/regional, por 

meio do Planejamento. 

Representantes 

dos Fóruns Regionais e 

Diretores do DR. 

03 – delibera a implantação 

de projetos e a aplicação de práticas 

estaduais. 

Comissões 

de avaliação das 

bolsas de estudos do 

Art 170. 

Comissão 

Técnica 

Comissão de 

Define e orienta 

os procedimentos de 

avaliação e concessão 

cfe. Legislação do Ensino 

Superior 

Representante 

das Faculdades e do DR. 

01 –Técnica - responsável 

pela análise sócio-econômica e pelo 

processo de seleção 

02 – Fiscalizadora - 

responsável pela fiscalização do 

processo de seleção e concessão de 

bolsas 
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Fiscalização. 

Quadro 7 – Grupos de trabalho 

 

Os principais fóruns decisórios são apresentados no Quadro 8. 

 

 

 

 

Fóruns decisórios Responsável Tipo de decisões Desde 

Reuniões do 

Conselho Nacional 

Presidente do 

Conselho 

Análise e aprovação do 

relatório geral do Senac. Com 

jurisdição em todo país, possui 

poder de inspecionar e intervir, 

correcionalmente na 

Administração 

Regional/Mantenedora. Pode 

determinar intervenção através 

do parecer de análise do 

Conselho Fiscal. 

1946 

Reuniões do 

Conselho Fiscal 

Presidente do 

Conselho 

Auditorias, visando 

acompanhar e fiscalizar a 

execução orçamentária, tanto 

da Administração 

Regional/Mantenedora, 

analisadas mensalmente através 

dos balancetes e anualmente 

através de visitas de auditoria.  

 

1946 
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Reuniões do 

Conselho Regional 

Presidente do 

Conselho 

Analisa o balancete da 

Administração 

Regional/Mantenedora para sua 

aprovação, aprova o 

planejamento anual e seu 

orçamento, os contratos e 

convênios. Examina, 

anualmente, o inventário de 

bens. 

 

1946 

Seminário de 

Planejamento 

Estratégico 

Coordenado pelo 

Setor de planejamento 

Define e aprova as 

estratégias e principais projetos 

do Senac-SC. 

 

1985 

Reunião 

Regional  de 

Diretores de 

Unidades Operativas  

Os Diretores das 

Unidades Operativas da 

região específica 

Analisam e emitem 

parecer e elaboram plano de 

ação sobre assuntos 

considerados estratégicos em 

âmbito regional  

 

1989 

Reuniões do 

Conselho de Cursos 

Presidente do 

Conselho e Diretor da 

Faculdade 

Julga, como última 

instância, os recursos 

interpostos de decisões em 

matéria didático-científica e 

disciplinar das Mantidas. 

 

2002 

Reuniões do 

Conselho Superior 

 

Presidente do 

Conselho e Diretor da 

Faculdade 

 

Avalia e aprova projetos 

acadêmicos com a comunidade 

profissional. 

Avalia a pesquisa 

institucional realizada nas 

Mantidas e as pesquisas de 

Avaliação Docente, através dos 

seus núcleos educacionais. 

 

2002 

Reuniões do 

Comissão Própria de 

Avaliação 

Presidente da 

Comissão e Diretor da 

Faculdade 

Propõe diretrizes, avalia 

e interpreta o resultado da 

Avaliação Institucional 

realizadas nas Faculdades. 

 

2005 
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Reunião de 

Diretores da 

Administração 

Regional/Mantenedo

ra 

Diretor da 

Administração 

Regional/Mantenedora. 

Analisam e emitem 

parecer e elaboram plano de 

ação sobre assuntos 

considerados estratégicos no 

âmbito da Administração 

Regional/Mantenedora. 

 

2006 

   Quadro 8 – Fóruns decisórios 

 

 

 

7.5 - AUTONOMIA DAS FACULDADES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA  

 

Embora sujeito às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, 

bem como à correção e fiscalização inerentes a estes, o Senac-SC é autônomo no que se 

refere à administração de seus serviços, à gestão dos seus recursos, ao regime de trabalho 

e às relações empregatícias. As Faculdades, os Centros de Educação Profissional e os 

Centros Especializados possuem autonomia administrativa orientada e limitada por um 

regimento interno. 

Compete à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento das 

atividades da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários, 

de seu patrimônio ou de terceiros a ele cedidos, e assegurando-lhe os suficientes recursos 

financeiros de custeio.  

A Entidade Mantenedora reserva-se o direito à administração orçamentária e 

financeira da Faculdade, podendo delegá-la, no todo ou em parte, ao seu gestor. 

Dependem de aprovação da Entidade Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que 

importem em impacto na filosofia educacional, procedimentos técnico-administrativos e 

nas metas educacionais, econômicas e financeiras.  

Os bens alocados na Faculdade serão tombados e controlados pela Mantenedora, e 

sua conservação ficará sob a responsabilidade da administração da própria Faculdade. As 

receitas próprias da Faculdade, oriundas de cobrança de taxas, mensalidades, convênios 

entre outros, serão incorporadas ao orçamento geral da Mantenedora.  

A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral 

pela mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento, 
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respeitando os limites da lei e deste regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente 

e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e consultivos.  

Outrossim, dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos 

colegiados que importem em aumento de despesas e distorção da filosofia educacional. 

 

 

 

8 AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

8.1 - METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS 

NO PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO  

 

A Direção Regional do Senac/SC entende que a constituição da Comissão Própria 

de Auto-Avaliação (CPA) das Faculdades Senac/SC deve ser feita de forma autônoma em 

cada Faculdade, cabendo à Administração Regional, na sua função de mantenedora: 

 

a) Definir um membro representante da mantenedora para participar da CPA de 

cada faculdade. 

b) Criar as portarias que definem os membros da CPA de cada faculdade, com base 

em indicação das mesmas. 

c) Definir o procedimento metodológico dos trabalhos da CPA, como forma de 

orientação na execução dos trabalhos, ficando a cargo das faculdades a melhor 

forma de operacionalizar seus trabalhos, tais como definição de cronograma de 

trabalho, melhor forma de preenchimento dos relatórios sugeridos nesse 

documento, entre outros. 

 

Nesse sentido, a mantenedora criou um instrumento intitulado AUTO-AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL DAS FACULDADES SENAC/SC: princípios, metodologia e proposta de ação. O 

objetivo geral do instrumento é servir de base norteadora para o trabalho das Comissões 

Próprias de Auto-Avaliação Institucional de cada Faculdade do Senac em Santa Catarina, 

tanto no que diz respeito aos procedimentos teóricos, quanto metodológicos. 

O macro processo pode ser assim representado: 

 

j)Apresentação das diretrizes para as Faculdades (documento AUTO-AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL DAS FACULDADES SENAC/SC: princípios, metodologia e 

proposta de ação). 
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k)Análise documental pelos membros da CPA. 

l)Acompanhamento das propostas de melhorias definidas no Relatório de Auto-

Avaliação Institucional do ano anterior. 

m)Divulgação/sensibilização permanente para a comunidade acadêmica sobre a 

gestão e organização da IES. 

n)Definição e/ou reestruturação do questionário de Auto-Avaliação Institucional. 

o)Aplicação e análise dos questionários. 

p)Entrevistas com a comunidade. 

q)Elaboração do Relatório de Auto-Avaliação Institucional, tendo como base a 

análise documental e os resultados dos questionários. 

r)Elaboração do Plano de Melhorias para o ano seguinte. 

 

Os documentos, sejam do governo ou do Senac/SC, nos quais as CPAs devem se 

pautar para legitimar seus trabalhos, são: 

•A Legislação do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP): 

•Lei nº. 10.861 de 14 de abril de 2004. 

•Demais leis e portarias que vierem a ser decretadas 

normatizando/regulando a Avaliação Institucional Interna (também 

conhecida como Auto-Avaliação Institucional). 

•O Roteiro da auto-avaliação institucional: Orientações gerais (INEP, 2004); 

•O Regulamento de Auto-Avaliação Institucional do Senac/SC;  

•As portarias do Senac/SC que designam os membros de cada CPA; 

•Auto-avaliação Institucional das Faculdades Senac/SC: princípios, 

metodologia e proposta de ação. (esse documento). 

 

Para realização dos trabalhos e composição do Relatório Anual da Auto-Avaliação 

Institucional, a CPA deve levar em consideração: 

 

•Coleta de dados através de pareceres avaliativos na comunidade interna. 

•Levantamento de dados através de análise documental. 

 

A coleta de dados na comunidade interna é realizada com todos os segmentos da 

Instituição: Docentes, discentes, egressos, corpo-técnico administrativo, incluídos os 

coordenadores de curso, coordenador de núcleo, diretor(a) e representantes da sociedade 

civil. A coleta deve, necessariamente, utilizar os seguintes instrumentos: 
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Questionários. 

Entrevistas individuais com: 

•Representante dos docentes, para cada curso, escolhido aleatoriamente 

(por sorteio) pela Mantenedora. 

•Coordenador de curso. 

•Coordenador de núcleo da Educação Superior. 

•Diretor(a). 

 

Grupos focais com: 

•Representantes dos alunos para cada turma da faculdade. 

•Coordenador de curso.  

•Docentes de cada curso. 

•Representantes da sociedade civil. 

•Representantes do corpo técnico-administrativo. 

 

O levantamento de dados pela análise documental fornece condições para um 

questionamento crítico que leve em conta o verdadeiro conhecimento da Instituição, de 

suas potencialidades e fragilidades. Assim, a CPA utiliza, além da coleta de dados com a 

comunidade interna, os documentos institucionais abaixo: 

 

•PDI da faculdade. 

•PPI da faculdade. 

•Projetos Pedagógicos de curso. 

•O regimento interno. 

•O regulamento dos cursos superiores de tecnologia Senac/SC. 

•O regulamento da pós-graduação Senac/SC. 

•Manuais de procedimentos: 

•Padrões de Qualidade Faculdades Senac/SC: Cursos Superiores de 

Tecnologia. 

•Normativas da graduação. 

•Normativas da pós-graduação. 

•Manuais: 

•Manual do docente da graduação. 

•Manual do docente da pós-graduação. 
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•Manual do coordenador da graduação. 

•Manual do coordenador da pós-graduação. 

•Manual do aluno. 

•Orientações sobre o Trabalho de Concluso do Último Semestre dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

•Manual do Projeto Integrador (Pós-graduação). 

•Outros documentos institucionais que a CPA julgar relevante para a 

elaboração do Relatório Anual. 

 

a) As dimensões da Auto-Avaliação Institucional 

 

Qualquer processo avaliativo deve se basear em uma lógica questionadora, pois o 

questionamento é que dá base de como e o quê avaliar. Dizer que algo está bom, ótimo, 

ruim, ou qualquer outro conceito que se venha a utilizar, deve ser sempre balizado por um 

indicador. 

Pensando assim, entende-se que a avaliação deve seguir as dez dimensões 

propostas pelo SINAES, mas deve-se ter para cada uma das dimensões os indicadores e 

metas que nos darão um norte a seguir em cada dimensão. 

O Quadro 10 apresenta as dimensões da auto-avaliação e os temas. 

 

Dimensão 

(Núcleos Básicos 

Comuns) 

Temas 

1 – A missão e o 

Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

 

• Finalidades, objetivos e compromissos da IES, explicitadas em 

documentos oficiais 

• concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas 

relações com os objetivos centrais da instituição, identificando resultados, 

dificuldades, carências, possibilidades e potencialidades. 

• características básicas do PDI e suas relações com o contexto social 

e econômico em que a instituição está inserida. 

• articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no 

que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão 

acadêmica, gestão institucional e avaliação institucional. 

2 – A política para o 

ensino, a pesquisa, a pós-

• Concepção de currículo e organização didático-pedagógica 

(métodos, metodologias, planos de ensino e de aprendizagem e avaliação da 
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Dimensão 

(Núcleos Básicos 

Comuns) 

Temas 

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 

A. ENSINO 

 

aprendizagem) de acordo com os fins da instituição, as diretrizes curriculares 

e a inovação da área. 

• Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão 

de informações e utilização de processos participativos de construção do co-

nhecimento. 

• Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os 

objetivos institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, 

culturais etc.) e as necessidades individuais. 

• Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a 

formação docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações 

didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino. 

B. PESQUISA 

 

• Relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos 

institucionais, tendo como referência as publicações científicas, técnicas e 

artísticas, patentes, produção de teses, organização de eventos científicos, 

realização de intercâmbios e cooperação com outras instituições nacionais e 

internacionais, formação de grupos de pesquisa, política de investigação e 

políticas de difusão dessas produções. 

• Vínculos e contribuição da pesquisa para o desenvolvimento 

local/regional. 

• Políticas e práticas institucionais de pesquisa para a formação de 

pesquisadores (inclusive iniciação científica). 

• Articulação da pesquisa com as demais atividades acadêmicas. 

• Critérios para o desenvolvimento da pesquisa, participação dos 

pesquisadores em eventos acadêmicos, publicação e divulgação dos trabalhos. 

C. EXTENSÃO 

 

• Concepção de extensão e de intervenção social afirmada no PDI. 

• Articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e 

com as necessidades e demandas do entorno social.  

• Participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção 

social e o respectivo impacto em sua formação. 

D. PÓS-GRADUAÇÃO 

(stricto e latu sensu) 

 

• Políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da 

pós-graduação lato e stricto sensu. 

• Política de melhoria da qualidade da pós-graduação. 
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Dimensão 

(Núcleos Básicos 

Comuns) 

Temas 

• Integração entre graduação e pós-graduação 

• Formação de pesquisadores e de profissionais para o magistério 

superior. 

3 – A 

responsabilidade social da 

instituição, considerada es-

pecialmente no que se 

refere à sua contribuição 

em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à de-

fesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da 

produção artística e do 

patrimônio cultural 

• Transferência de conhecimento e importância social das ações 

universitárias e impactos das atividades científicas, técnicas e culturais, para 

o desenvolvimento regional e nacional. 

• Natureza das relações com o setor público, com o setor produtivo e 

com o mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas 

de todos os níveis. 

• Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da 

cidadania, de atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa 

etc. 

4 – A comunicação 

com a sociedade 

 

• Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e 

externa. 

• Imagem pública da instituição nos meios de comunicação social. 

 

5 – As políticas de 

pessoal, de carreiras do 

corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvol-

vimento profissional e suas 

condições de trabalho 

 

Planos de carreira regulamentados para docentes e funcionários 

técnico-administrativos com critérios claros de admissão e de progressão. 

• Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade 

de vida de docentes e funcionários técnico-administrativos. 

• Clima institucional, relações inter-pessoais, estrutura de poder, 

graus de satisfação pessoal e profissional. 

6 – Organização e 

gestão da instituição, 

especialmente o 

funcionamento e repre-

sentatividade dos cole-

giados, sua independência e 

autonomia na relação com a 

• Existência de plano de gestão e/ou plano de metas: adequação da 

gestão ao cumprimento dos objetivos e projetos institucionais e coerência 

com a estrutura organizacional oficial e real. 

• Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados. 

• Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às 

finalidades educativas. 
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Dimensão 

(Núcleos Básicos 

Comuns) 

Temas 

mantenedora, e a 

participação dos segmentos 

da comunidade universitária 

nos processos decisórios 

 

• Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções. 

• Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, 

burocrática). 

• Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa 

da gestão central ou fluida em todos níveis). 

7 – Infra-estrutura 

física, especialmente a de 

ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de 

informação e comunicação 

• Adequação da infra-estrutura da instituição (salas de aula, 

biblioteca, laboratórios, áreas de lazer, transporte, hospitais, equipamentos 

de informática, rede de informações e outros) em função das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

• Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de 

estímulo à utilização dos meios em função dos fins. 

• Utilização da infra-estrutura no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras: empresa júnior, entre outros.  

8 – Planejamento e 

avaliação, especialmente 

em relação aos processos, 

resultados e eficácia da 

auto-avaliação institucional 

• Adequação e efetividade do (plano estratégico) planejamento geral 

da instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional e com os 

projetos pedagógicos dos cursos. 

 Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento 

institucional, especialmente das atividades educativas. 

9 – Políticas de 

atendimento aos estudantes 

e egressos 

 

• Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios 

utilizados, acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de 

convivência) e sua relação com as políticas públicas e com o contexto social. 

• Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino 

(estágios, tutoria), Iniciação Científica, Extensão, avaliação institucional, 

atividades de intercâmbio estudantil. 

• Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre 

ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, 

relação professor/aluno e outros estudos tendo em vista a melhoria das 

atividades educativas. 

EGRESSOS 

• Acompanhamento de egressos e criação de oportunidades de 

formação continuada. 

• Inserção profissional dos egressos. 
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Dimensão 

(Núcleos Básicos 

Comuns) 

Temas 

• Participação dos egressos na vida da Instituição. 

10 – 

Sustentabilidade financeira, 

tendo em vista o significado 

social da continuidade dos 

compromissos na oferta da 

educação superior 

• Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e 

alocação de recursos. 

• Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Quadro 10 -  As dimensões da auto-avaliação e os respectivos temas 

 

8.2 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E 

ADMINISTRATIVA, INCLUINDO A ATUAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO – CPA, EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA NACIONAL DE 

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – SINAES  

 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, prevista no Art. 11 da Lei nº 10.861, de 14 

de abril de 2004, é órgão colegiado de natureza deliberativa e normativa, no âmbito dos 

aspectos avaliativos na área acadêmica e administrativa. 

A CPA integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e 

terá atuação autônoma, no âmbito de sua competência legal, em relação aos conselhos e 

demais órgãos colegiados existentes nesta Instituição.  

A CPA é regida por Regulamento próprio e será constituída por ato do Diretor 

Regional e terá, pelo menos, a seguinte composição: 

 

I. 01 (um) representante dos Docentes do ensino superior; 

II. 01 (um) representante dos Coordenadores de cursos; 

III. 01 (um) representante do Corpo técnico-administrativo; 

IV. 01 (um) representante dos Discentes do ensino superior; 

 V. 01 (um) representante da Direção da Instituição; 

VI. 01 (um) representante da Mantenedora da Instituição; 

VII. 01 (um) representante da Sociedade Civil Organizada. 
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VIII. 01 (um) representante do Núcleo da Educação Superior. 

 

A CPA tem por objetivo conduzir os processos internos de avaliação da Faculdade 

Senac/SC, sistematizá-los e prestar informações ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa Anísio Teixeira - INEP, observadas as orientações gerais indicadas pelo SINAES. 

Deverá implementar a avaliação interna de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior-CONAES, considerando as diferentes 

dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 

 

I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, monitoria e demais modalidades. 

III. A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que 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. 

IV. A comunicação com a sociedade. 

V. As políticas de pessoal, corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

VI. Organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

a mantenedora. 

VII. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação. 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia 

da auto-avaliação institucional. 

IX. Políticas de atendimento aos estudantes. 

X. Organização Curricular e práticas pedagógicas, identificando o compromisso  

com os resultados da aprendizagem dos alunos, a partir  do planejamento e 

avaliação. 

 

Compete à CPA: 

I. Implementar o processo de auto-avaliação da Faculdade de Tecnologia Senac , 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – CONAES. 
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II. Coordenar o processo de auto-avaliação da Faculdade de Tecnologia Senac a 

qual representa. 

III. Acompanhar e supervisionar o desenvolvimento da atividades avaliativas. 

IV. Sistematizar as informações relativas à auto-avaliação da Faculdade. 

V. Assessorar e acompanhar os trabalhos das equipes de aplicação dos 

questionários. 

VI. Prestar informações solicitadas pelo INEP, através do Pesquisador Institucional. 

VII. Referendar os relatórios parcial e final e encaminhá-los aos órgãos 

competentes.  

VIII. Deliberar sobre as providências necessárias ao pleno funcionamento e 

manutenção das atividades da CPA. 

 

O Relatório conclusivo do processo da auto-avaliação (avaliação interna) e o Plano 

de Ação, propondo as melhorias, serão disponibilizados  na Biblioteca Escolar para consulta 

da comunidade acadêmica, porém  a Comissão Própria de Avaliação poderá propor outras 

formas de divulgação dos resultados, desde que aprovados pela maioria mais um dos seus 

membros . 
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ANEXO III – REGIMENTO DAS FACULDADES SENAC/SC  

TÍTULO I 
DA MANTIDA 

 
Art. 1º - A Faculdade de Tecnologia Senac Blumenau com limite territorial de atuação circunscrito 
ao município de Blumenau, no Estado de Santa Catarina, mantido pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - Administração Regional de Santa Catarina, tem sede e foro no município 
de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina. 

 
Parágrafo único - A Faculdade de Tecnologia Senac Blumenau, mantida pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - Administração Regional de Santa Catarina, rege-se pela legislação do 
ensino superior, por este Regimento, e, no que couber, pelo Regimento da Mantenedora, Plano de 
Desenvolvimento Institucional e Regulamento do Senac Nacional, aprovado pelo Decreto n.º 61.843, 
D.O.U de 11 de dezembro de 1967. 

 
TÍTULO II 

DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E SEUS OBJETIVOS 

 
Art. 2º - A Faculdade de Tecnologia Senac Blumenau se insere na estrutura organizacional do Senac - 
Departamento Regional de Santa Catarina - e mantém com os demais órgãos do Senac-SC relações 
harmônicas e permanentes, visando ao pleno atendimento de suas finalidades. 

 
Art. 3º - São objetivos das Faculdades de Tecnologia SENAC: 
a) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico tecnológico e do 
pensamento reflexivo; 
b) formar profissionais diplomados e especialistas na área de seus cursos, aptos para a inserção no 
mercado de trabalho e a participação no desenvolvimento da sociedade; 
c) incentivar e cooperar com o desenvolvimento de estudos e pesquisas nas suas áreas de atuação; 
d) estender o ensino e a pesquisa à comunidade por meio de programas e serviços especiais, visando 
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa geradas na 
Faculdade, estabelecendo com a comunidade uma relação de reciprocidade; 
e) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos, que constituem 
patrimônio da humanidade, e difundir o saber através do ensino, de publicações e de outras formas 
de comunicação; 
f) incentivar a valorização tecnológica e social das profissões ligadas as áreas de atuação; 
g) estimular o espírito empreendedor dos profissionais da área e promover sua autonomia 
intelectual para a aprendizagem permanente; 
h) promover o intercâmbio educacional no âmbito científico e tecnológico entre instituições 
congêneres, nacionais e estrangeiras; 
i) desenvolver ações de ensino, priorizando a  Educação Profissional. 

 
TÍTULO III 

RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA 

 
Art. 4º - Compete à Entidade Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento das 
atividades da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários, de seu 
patrimônio ou de terceiros a ele cedidos, e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de 
custeio. 
§ 1º - A Entidade Mantenedora reserva-se o direito à administração orçamentária e financeira da 
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Faculdade, podendo delegá-la, no todo ou em parte, ao seu gestor. 
§ 2º - Dependem de aprovação da Entidade Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que 
importem em impacto na filosofia educacional, procedimentos técnico-administrativos e nas metas 
educacionais, econômicas e financeiras. 
§ 3º - Os bens alocados na Faculdade serão tombados e controlados pela Mantenedora, e sua 
conservação ficará sob a responsabilidade da administração da própria Faculdade. 
§ 4º - As receitas próprias da Faculdade, oriundas de cobrança de taxas, mensalidades, convênios 
entre outros, serão incorporadas ao orçamento geral da Mantenedora. 

 
Art. 5º - A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral pela 
mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento, respeitando os 
limites da lei e deste regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a 
autoridade própria de seus órgãos deliberativos e consultivos. 

 
Parágrafo único - Dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que 
importem em aumento de despesas e distorção da filosofia educacional. 

 
 

TÍTULO IV 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO I 
DOS ÓRGÃOS 

 
Art. 6º - A Faculdade de Tecnologia Senac é composta pelos seguintes órgãos: 
- Conselho Superior;  
- Diretoria; 
- Conselho de Cursos; 
- Núcleos de Gestão. 

 
Art. 7º - Ao Conselho Superior e ao Conselho de Cursos aplicam-se as seguintes normas: 
a) o colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus membros e decide por maioria 
de votos dos presentes; 
b) o Presidente do colegiado participa da votação e, em caso de empate, tem o voto de qualidade; 
c) os membros do colegiado estarão impedidos de participar da sessão em que se aprecie matéria de 
seu interesse particular; 
d) as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário semestral, aprovado pelo 
colegiado, serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso 
de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos; 
e) será lavrada ata de cada reunião, lida e assinada pelos membros presentes, na mesma sessão ou 
na seguinte. 

 
SEÇÃO I 

DO CONSELHO SUPERIOR 

 
Art. 8º -  O Conselho Superior é constituído: 
- pelo Diretor da Faculdade, seu presidente; 
- pelos Coordenadores de Núcleo; 
- por dois representantes da Entidade Mantenedora; 
- pela(o) Secretaria(o) Acadêmica(o); 
- por um representante da Comunidade; 
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- por um representante dos Coordenadores de Curso; 
- por um representante estudantil. 

 
§ 1º - Os representantes da Entidade Mantenedora serão indicados pela Direção Regional do Senac e 
terão mandato de dois anos, facultado a recondução. 
§ 2º - O representante da Comunidade será escolhido dentre integrantes do Conselho Consultivo, e 
terá mandato de dois anos, não facultado a recondução. 
§ 3º - O representante dos Coordenadores de Curso será indicado pelos seus pares e terá mandato de 
um ano, não facultado a recondução, exceto nas Faculdades que tenha apenas um curso. 
§ 4º - O representante estudantil será indicado pelos seus pares, dentre os alunos regularmente 
matriculados, e terá mandato de um ano, não facultado a recondução. 

 
Art. 9º - O Conselho Superior reúne-se ordinariamente uma vez por período letivo, e 
extraordinariamente quando convocado pelo Diretor da Faculdade, por iniciativa própria ou por 
requerimento de um terço de seus membros. 

 
Parágrafo único - O Conselho Superior é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 
deliberativa da mantida. 

 
Art. 10 - Compete ao Conselho Superior: 
a) apreciar o Regimento da Faculdade, bem como suas eventuais alterações, submetendo-o a 
Mantenedora; 
b) apreciar os planos de atividades da Faculdade; 
c) homologar as decisões dos Conselhos de Cursos relativas à estrutura curricular, atividades de 
extensão e pesquisa, criação de cursos de nível superior; 
d) zelar pela qualidade dos procedimentos de ensino, pesquisa e difusão da produção acadêmica da 
Faculdade; 
e) acompanhar a implantação e desenvolvimento das Políticas Pedagógicas Institucionais; 
f) acompanhar as diretrizes e políticas de desenvolvimento do corpo técnico e docente da 
Faculdade; 
g) viabilizar espaços para publicação das produções relativas à área, elaboradas pelo corpo docente 
e discente; 
h) discutir, nos limites de sua competência, os casos omissos neste Regimento e as dúvidas que 
surgirem de sua aplicação; 
i) julgar, como última instância, os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 
didático-científica e disciplinar; 
j) sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das atividades da Faculdade, 
bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor da Faculdade; 
k) julgar sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 
l) estabelecer diretrizes e acompanhar a execução e os resultados do sistema de ingresso de alunos 
aos cursos da Faculdade; 
m) propor à Entidade Mantenedora a celebração de acordos e convênios com entidades nacionais e 
estrangeiras, e homologá-los quando forem por ela autorizados; 
n) analisar os resultados da relatório da auto avaliação (CPA) aprovando o plano de ação proposta 
pela Faculdade; 
o) exercer as demais atribuições previstas em Lei e neste Regimento. 

 
 

 

SEÇÃO II 
DA DIRETORIA 
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Art. 11 - A Diretoria é órgão de administração e direção da Faculdade de Tecnologia Senac, 
composta pelo Diretor e Vice-Diretor. 

 
Art. 12 - O Diretor e o seu Adjunto são designados por meio de ato normativo da Mantenedora, para 
mandato por tempo indeterminado. 

 
Parágrafo único - O Adjunto exerce as atribuições que lhe forem delegadas pelo Diretor da 
Faculdade e o substitui em seus impedimentos.  

 
Art. 13 - Compete ao Diretor:  
a) responder pela Faculdade de Tecnologia Senac junto aos órgãos, instituições ou entidades 
públicas e privadas, perante a Entidade Mantenedora e perante os Conselhos da Faculdade; 
b) gerir e responder pela administração financeira e de pessoal, e pela qualidade dos serviços 
prestados pela Faculdade; 
c) estabelecer diretrizes, coordenar ações e responder pela execução das propostas pedagógica e 
orçamentária, submetendo-as à apreciação da Mantenedora; 
d) designar os coordenadores de Núcleo, Curso e outros, o secretário acadêmico, definindo-lhes 
atribuições em conformidade com as normativas institucionais; 
e) representar a Faculdade junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas; 
f) convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior; 
g) conferir títulos e graus e assinar diplomas e certificados escolares; 
h) fiscalizar o cumprimento das normas regimentais acadêmicas, ações educacionais e 
procedimentos administrativos; 
i) zelar e responder pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade, respondendo 
pelo abuso ou omissão e aplicando penas quando necessário, na forma deste Regimento; 
j) propor à Mantenedora a contratação e dispensa de membros do corpo docente e técnico-
administrativo; 
k) autorizar publicações sempre que estas envolvam responsabilidades da Faculdade; 
l) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento, as deliberações do Conselho Superior e 
demais normas pertinentes; 
m) constituir comissões para o estudo de assuntos de interesse da Faculdade, quando necessário; 
n) baixar Atos até o limite de sua competência, referentes a assuntos de interesse da Faculdade; 
o) exercer as demais atribuições previstas em Lei, neste Regimento e as relacionadas no Art. 48 do 
Regimento da Administração Regional;  
p) resolver os casos omissos neste Regimento ad-referendum do Conselho Superior. 

 
SEÇÃO III 

DO CONSELHO DE CURSOS 

 
Art. 14 - O Conselho de Cursos é constituído: 
- pelo Coordenador do Núcleo de Educação Superior, seu presidente;  
- pelos Coordenadores de Curso; 
- pelo Secretário Acadêmico; 
- por um representante do corpo docente; 
- por um representante do corpo discente. 

 
Parágrafo único - Os representantes do corpo docente e discente serão eleitos por seus pares e 
terão mandato de um ano, não facultado a recondução. 

 
Art. 15 - Compete ao Conselho de Cursos: 

 



227 

 

a) analisar a proposta pedagógica dos cursos, submetendo-a a apreciação do Conselho Superior; 
b) acompanhar o desenvolvimento e avaliação dos cursos; 
c) apreciar o calendário acadêmico de sua competência, submetendo-o a aprovação do Conselho 
Superior; 
d) propor alterações no currículo dos cursos, submetendo-as à apreciação e aprovação do Conselho 
Superior; 
e) aprovar as diretrizes dos estágios curriculares; 
f) avaliar e aprovar projetos acadêmicos com a comunidade profissional e local; 
g) interagir com o mercado de trabalho, procurando adequar os cursos à sua necessidade e 
expectativa. 
h) acatar e avaliar, como segunda instância de recurso, os requerimentos do corpo docente e 
discente, vinculados às questões educacionais. 

 
Art. 16 - O Conselho de Cursos reúnem-se ordinariamente uma vez por período letivo e, 
extraordinariamente, quando convocados pelo seu Presidente, ou por requerimento de um terço de 
seus membros. 

 
SEÇÃO IV 

DOS NÚCLEOS DE GESTÃO 

 
Art. 17 - As Coordenadorias de Núcleo e seus responsáveis são indicados pelo Diretor da Faculdade. 

 
Parágrafo único - Os Coordenadores serão aprovados por meio de Portaria da Mantenedora. 

 
Art. 18 - Aos Coordenadores de Núcleo compete: 
a) supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades dos órgãos e equipes sob sua 
responsabilidade; 
b) submeter ao Diretor da Faculdade os assuntos pertinentes à sua área de atuação, sujeitos à 
decisão superior, bem como prestar contas do cumprimento de suas determinações; 
c) cumprir e fazer cumprir, na esfera de sua competência, os regulamentos, políticas e normas 
internas em vigor; 
d) decidir, no limite de sua alçada, sobre matéria relativa aos órgãos do Núcleo, inclusive visando 
ou assinando expedientes e demais atos; 
e) propor ao Diretor da Faculdade: admissão, movimentação, demissão, elogios, promoção, 
aplicação de penas disciplinares, capacitação e desenvolvimento de colaboradores lotados nos 
Núcleos; 
f) participar de reuniões atendendo convocações, bem como se reunir com os titulares dos núcleos, 
para examinar assuntos de interesse geral; 
g) zelar pelo estado de higiene, conservação e segurança dos locais destinados ao uso dos órgãos da 
Faculdade e das instalações, equipamentos e materiais neles existentes; 
h) participar da elaboração do Planejamento da Faculdade; 
i) desempenhar quaisquer outras atribuições necessárias ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência, inclusive as determinadas pelo Diretor da Faculdade; 
j) apresentar, relatório das atividades do Núcleo, de acordo com as normas e requisitos 
estabelecidos. 

 
CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DE APOIO ACADÊMICO E DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 
Art. 19 - Compõem os órgãos de apoio acadêmico e de serviços administrativos: 
- Núcleo Administrativo Financeiro; 
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- Núcleo de Relações com o Mercado; 
- Núcleo de Educação Superior; 
- Núcleo de Educação Básica. 

 
Art. 20 - Compõem o Núcleo Administrativo Financeiro: 
- Recursos Humanos; 
- Financeiro; 
- Logística. 

 
Art. 21 - Compete a Recursos Humanos: 
a) controlar a pontualidade e a freqüência dos colaboradores empregados; 
b) efetuar o registro funcional dos empregados e mantê-los atualizados; 
c) prover a Administração Regional de informações relativas a folha de pagamento dos 
colaboradores lotados na Faculdade; 
d) manter informação acerca da legislação envolvida na relação de trabalho, orientando os 
empregados. 

 
Art. 22 -  Compete ao Financeiro: 
a) controlar e registrar a execução orçamentária e os saldos da conta bancária da Faculdade; 
b) executar o controle da gestão financeira; 
c) zelar pela guarda e conservação dos documentos contábeis; 
d) preparar a documentação relativa à prestação de contas; 
e) participar da elaboração do Orçamento - Programa; 
f) efetuar pagamentos devidamente autorizados; 
g) organizar e controlar o sistema de arrecadação de taxas de matrículas, mensalidades e outros 
recursos. 

 
Art. 23 - Compete a Logística: 
a) manter permanente controle, conservação e segurança dos bens, prédio e instalações; 
b) efetuar controle e aquisição de materiais, produtos, bens e serviços devidamente solicitados e 
autorizados conforme normas vigentes; 
c) realizar backup e atualização dos sistemas informatizados; 
d) administrar a instalação, configuração e manutenção dos equipamentos e softwares dos 
ambientes da Faculdade; 
e) providenciar a guarda, organização e a entrega do material didático, dos recursos áudio visuais, 
assim como das chaves das salas de aula; 
f) organizar e manter atualizado o arquivo e registro das portarias, resoluções, circulares, instruções 
e outros documentos regulares da Faculdade; 
g) preparar convocações, editais e avisos de interesse dos docentes e alunos, providenciando a 
remessa aos interessados ou afixação no Quadro de Avisos. 

 
Art. 25 -  Compõem o Núcleo de Relações com o Mercado: 
- Marketing e Publicidade; 
- Informações e Matrícula; 

 
Art. 26 -  Compete ao Marketing e Publicidade: 
a) interpretar e divulgar junto à comunidade os objetivos e a política de ação do Senac, de forma 
geral, e da Faculdade, em particular; 
b) elaborar o Plano de Marketing da Faculdade; 
c) divulgar as atividades do Senac, diretamente ao público, através dos meios de comunicação 
obedecendo a padrões institucionais; 
d) editar a programação de atividades da Faculdade; 
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e) elaborar a editoração e atualização da produção publicitária; 
f) estabelecer contatos com estabelecimentos publicitários. 

 
Art. 27 - Compete a Informações e Matrícula: 
a) prestar informação das atividades à clientela da Faculdade, por meio de mala direta, 
telemarketing, contato pessoal e outros; 
b) captar clientela, mantendo o cadastro de clientes atualizado; 
c) executar todo o serviço de telefonia da Faculdade; 
d) coordenar e executar a recepção de eventos da Faculdade, interna e externamente; 
e) efetuar a matrícula dos alunos informando sobre o recolhimento de taxas de matrículas e 
mensalidades; 
f) efetuar o controle e cancelamento ou adiamento de turmas; 
g) estabelecer o valor e forma de pagamento dos cursos, bem como o respectivo cadastro no 
sistema informatizado. 

 
Art. 28 -  Compõem o Núcleo de Educação Superior: 
- Graduação; 
- Pedagógico; 
- Pós-Graduação; 
- Extensão;  
- Secretaria Acadêmica; 
- Biblioteca. 

 
Art. 29 - Compete a Graduação: 
a) elaborar e coordenar o planejamento anual, semestral e trimestral, o acompanhamento, 
avaliação e aperfeiçoamento do processo de educação profissional; 
b) articular-se com a Mantenedora, concretizando as instruções dela emanadas, solicitando 
assessoramento, quando necessário; 
c) realizar a abertura e encerramento das atividades vinculadas a educação profissional; 
d) adequar a programação às necessidades dos clientes, constatadas a partir de levantamentos e 
pesquisas; 
e) articular os recursos da comunidade através de parcerias para o desenvolvimento das 
programações; 
f) administrar o processo de cadastro da Educação no sistema informatizado de matrícula e 
informações; 
g) coordenar e estruturar a banca de avaliação para aproveitamento de estudos e experiências 
anteriores; 
h) prestar informações adicionais sobre os cursos e corpo docente, aos clientes; 
i) coordenar a promoção, de atividades de caráter comunitário; 
j) realizar reuniões com membros do corpo docente e discente, com empregadores e com outros 
profissionais que possam contribuir na melhoria das ações educacionais desenvolvidas; 
k) promover reuniões pedagógicas, a fim de avaliar o desenvolvimento das atividades e do corpo 
docente; 
l) coordenar as atividades educacionais e relacionadas ao(s) curso(s) de sua responsabilidade; 
m) orientar e coordenar a seleção dos recursos e materiais didáticos adequados as demandas dos 
cursos; 
n) atender alunos, prestando-lhes informações e orientações sobre o(s) curso(s) e esclarecendo suas 
dúvidas; 
o) participar da elaboração e atualização dos planos de curso e programas de ensino e 
aprendizagem, bem como coordenar a produção e atualização do material didático; 
p) cumprir com as política e diretrizes referente a avaliação institucional, pesquisa e extensão;  
q) autorizar a transferência de alunos. 

 
Art. 30 - Compete ao Pedagógico: 
a) seleção e capacitação do corpo docente; 
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b) elaborar e atualizar planos de curso e programas de ensino, bem como coordenar a produção e 
atualização do material didático; 
c) dar orientação e assistência ao corpo docente quanto à utilização de recursos didáticos 
pedagógicos; 
d) aplicar, analisar e aperfeiçoar o sistema de avaliação do processo pedagógico. 
e) orientar o corpo discente sobre o processo de ensino aprendizagem 
f) administrar o espaço destinado aos trabalhos de estudo e pesquisas do corpo  docente e discente; 

 
Art. 31 - Compete a Pós-Graduação: 
a) auxiliar no processo de venda, fornecendo informações técnicas dos cursos; 
b) atender e encaminhar solicitações de professores e alunos dos cursos oferecidos na instituição;  
c) organizar o programa dos cursos, estabelecendo orientações para o seu funcionamento;  
d) instruir procedimentos de serviços relacionados aos cursos de pós-graduação;  
e) encaminhar ao Diretor da Faculdade a proposta de infra-estrutura necessária ao adequado 
funcionamento dos cursos;  
f) supervisionar os procedimentos didático-pedagógicos dos docentes e colaboradores do curso 
zelando pelo cumprimento de diretrizes, procedimentos e horários; 
g) promover, juntamente com as faculdade, a avaliação da execução, desempenho e resultados do 
curso e da atuação didático-pedagógica do corpo docente; 
h) informar e orientar alunos promovendo apoio acadêmico requerido;  
i) organizar, disponibilizar e encaminhar  o referencial teórico e materiais didáticos com para alunos 
e orientadores de curso 
j)  supervisionar e controlar a aplicação, por parte do corpo docente, das normas e procedimentos 
de lançamento e registro de freqüência e do rendimento escolar dos alunos. 
k) coordenar, acompanhar e orientar os coordenadores de cursos de pós-graduação nas ações 
técnico-operacionais e administrativas. 

 
Art. 32 - Compete a Extensão: 
a) efetuar cadastro de empresas e agencias de emprego e levantar interesses sobre suas 
necessidades em formação profissional; 
b) informar ao corpo discente sobre os cursos e possibilidades de engajamento no mercado de 
trabalho; 
c) cadastrar egressos dos cursos da instituição, para encaminhamento as empresas; 
d) acompanhar os membros do corpo discente  encaminhados; 
e) prestar serviços de orientação profissional à comunidade; 
f) orientar sobre projetos de pesquisa de interesse da comunidade e dos alunos visando a 
articulação com o setor produtivo. 
g) coordenar os trabalhos de pesquisa e extensão; 
h) planejar, coordenar e realizar atividades educacionais de interação com a comunidade. 

 
Art. 33 -  Compete a Secretaria Acadêmica: 
a) informar, registrar, atualizar e controlar informações acadêmicas, preservando e emitindo 
documentos; 
b) organizar, de acordo com as determinações dos órgãos competentes, o banco de dados referente 
aos egressos e alunos regularmente matriculados na Faculdade; 
c) providenciar resumos estatísticos referentes às atividades escolares, exigidos pelas autoridades e 
órgãos competentes; 
d) efetuar transferência dos alunos entre turmas, no Sistema Computacional, com autorização do 
coordenador do curso; 
e) acatar, registrar e avaliar, os requerimentos do corpo docente e discente, vinculados às questões 
educacionais. 

 
Art. 34 -  Compete a Biblioteca: 
a) organizar a catalogação e exposição do acervo bibliográfico, vídeos, softwares e publicações; 
b) coordenar o agendamento do espaço, distribuindo proporcionalmente o tempo de utilização entre 

 



231 

 

o corpo docente e discente; 
c) manter registro de empréstimo do acervo de estudo e pesquisa. 

 
Parágrafo único - A Biblioteca, observadas as diretrizes do Ministério da Educação - MEC, é 
organizada de modo a atender aos objetivos da Faculdade e é submetida à fiscalização do 
correspondente Conselho Regional de Biblioteconomia e Documentação. 

 
Art. 35 -  Compõe ao Núcleo de Educação Básica: 
- Educação Inicial e Técnica; 
- Secretaria Escolar. 

 
Art. 36 - Compete a Educação Inicial e Técnica. 
a) elaborar e coordenar o planejamento anual, semestral e trimestral, o acompanhamento, 
avaliação e aperfeiçoamento do processo de educação profissional; 
b) articular-se com a Mantenedora, concretizando as instruções dela emanadas, solicitando 
assessoramento, quando necessário; 
c) realizar a abertura e encerramento das atividades vinculadas a educação profissional; 
d) adequar a programação da Faculdade às necessidades dos clientes, constatadas a partir de 
levantamentos e pesquisas; 
e) articular os recursos da comunidade através de parcerias para o desenvolvimento das 
programações da Faculdade; 
f) administrar o processo de cadastro das informações educacionais no sistema informatizado; 
g) coordenar e estruturar a banca de analise para aproveitamento de competências; 
h) prestar informações adicionais sobre os cursos e corpo docente, aos clientes; 
i) coordenar a promoção, pela Faculdade, de atividades de caráter comunitário; 
j) realizar reuniões com alunos, com membros do corpo docente, com empregadores e com outros 
profissionais que possam contribuir na melhoria das ações educacionais desenvolvidas; 
k) realizar o recrutamento e a seleção de alunos; 
l) promover reuniões pedagógicas, a fim de avaliar o desenvolvimento das atividades e do corpo 
docente; 
m) participar da elaboração e atualização dos planos de curso e programas de ensino, bem como 
coordenar a produção e atualização do material didático; 
n) autorizar a transferência de alunos; 
o) selecionar e capacitar docentes; 
p) orientar os conselhos de classe; 
q) elaborar e atualizar planos de curso e programas de ensino, bem como coordenar a produção e 
atualização do material didático; 
r) dar orientação e assistência aos docentes quanto à utilização de recursos didáticos pedagógicos; 
s) aplicar, analisar e aperfeiçoar o sistema de avaliação do processo pedagógico; 
t) orientar alunos sobre o processo de aprendizagem. 

 
 

Art. 38 - Compete a Secretaria Escolar. 
a) informar, registrar, atualizar e controlar informações acadêmicas, preservando e emitindo 
documentos; 
b) organizar, de acordo com as determinações dos órgãos competentes, o banco de dados referente 
aos egressos e alunos regularmente matriculados na Faculdade; 
c) providenciar resumos estatísticos referentes às atividades escolares, exigidos pelas autoridades e 
órgãos competentes; 
d) efetuar transferência autorizadas dos alunos entre turmas, no Sistema Computacional. 

 
TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



232 

 

 
Art. 39 - Os Títulos relativos à: Organização Acadêmica; Regime Acadêmico; Comunidade 
Acadêmica; Regime Disciplinar; Títulos e Dignidades Acadêmicas e Avaliação Institucional, serão 
parte integrante de Regulamento proposto pela Mantida, analisado pelo Conselho Superior e 
aprovado pela Mantenedora. 

 
Art. 40 - Cabe a Direção da Faculdade, dentro do limite da sua competência, assessorado pelos seus 
pares, dirimirem dúvidas e interpretar normas deste Regimento. 

 
Art. 41 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Regional. 

Florianópolis, 25 de Fevereiro de 2008. 
 
ANTÔNIO EDMUNDO PACHECO 
Presidente 

 

 

 

 

 


