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Os sistemas de ensino superior têm que aumentar sua capacidade de viver den-

tro de um contexto caracterizado pela incerteza, de mudar e de provocar mu-

dança, de responder às necessidades sociais e de promover a solidariedade e a

eqüidade.

UNESCO, outubro de 1998

Declaração Mundial sobre o Ensino Superior para o Século 21
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RESUMO

A gestão estratégica de uma instituição de ensino superior (IES) deve ser con-

cebida a partir da articulação entre os processos de avaliação institucional e de pla-
nejamento estratégico. Essa é a essência da presente tese, assentada em pesquisa

qualitativa e em estudo de caso de quatro universidades do Rio Grande do Sul. As

experiências foram estudadas com o objetivo de identificar os principais aspectos que
contribuem ou dificultam a implementação desse modelo de gestão em universidades.

As informações coletadas decorreram de entrevistas semi-estruturadas realizadas

com as lideranças e equipes responsáveis pelos processos de avaliação institucional
e de planejamento estratégico, de duas instituições de ensino superior federais e duas

particulares comunitárias. Considerando o referencial teórico e o que foi destacado

nas experiências das universidades estudadas, foi desenvolvida uma proposta de
avaliação estratégica, sustentada pela articulação dos processos de avaliação e de

planejamento, como etapas indissociáveis da gestão, e por um conjunto de dimen-

sões, interligadas entre si para permitir a consecução das finalidades básicas de ensi-
no, pesquisa e extensão.

Expressões-chave:  Universidades. Avaliação institucional. Planejamento estratégico.
Gestão estratégica. Medição de desempenho.



ABSTRACT

The conception of strategic management of a higher-education institution must

be based on the articulation of institutional evaluation processes and strategic planning
processes. This is the essence of this thesis, based on qualitative research and on

case studies of four universities of Rio Grande do Sul. The objective of the analysis of

these experiences was to identify the main aspects that help or hinder the implementa-
tion of this model of university management. The information was gathered through

semistructured interviews with the leaders and teams responsibles for the processes of

institutional evaluation and strategic management in two public and two private higher-
education institutions. Taking into account the theoretical framework and what stood

out in the experiences of the studied universities, a proposal for strategic evaluation

was developed, on the basis of the articulation of the processes of evaluation and
planning, as indissociable stages of management, and of an interconnected set of di-

mensions, so as to reach the basic teaching, research, and extension goals.

Keywords: Universities. Institutional evaluation. Strategic planning. Strategic management.
Performance evaluation .



1   INTRODUÇÃO

1.1  COMENTÁRIOS INICIAIS

A oferta de ensino superior no Brasil, especialmente por instituições particula-

res, registrou nos últimos trinta anos uma acelerada expansão, quer pela criação de

novos cursos, quer pela inauguração de instituições de ensino superior (IES). Essa
expansão atendeu às necessidades da demanda reprimida pela limitação de vagas

nas instituições públicas.

No entanto, no início da década de 1990, as turbulências político-financeiras
nacionais estenderam-se ao âmbito das IES, provocando impactos que ainda têm

reflexos em algumas delas nos dias atuais: decisões governamentais ameaçaram a

viabilidade econômica de instituições particulares, enquanto que a drástica redução
dos recursos destinados às públicas ameaçou a qualidade e a imagem de univers i-

dades federais. Acrescentam-se a isso as críticas registradas pelo mercado de tra-

balho ao sistema de educação superior, devidas, especialmente, às condições de
preparo de seus egressos.

A preocupação com o quadro que se apresentava fez com que diferentes as-

sociações ligadas às instituições de ensino passassem a promover debates a re s-
peito daqueles problemas. Abriu-se, assim, espaço para estudos de casos e para

análises de algumas soluções encontradas. Experiências positivas foram relatadas

em seminários sobre administração universitária, muitas delas apoiadas em teorias e
métodos até então apenas aplicados por organizações de outra natureza: mudanças

em instituições de ensino superior estavam ocorrendo com a utilização de recursos

de planejamento característicos da área empresarial. Estava-se diante dos primeiros
relatos de experiências, ainda que incipientes, de planejamento estratégico nos am-

bientes universitários, que serviram para sensibilizar as comunidades acadêmicas

com relação à adoção deste recurso.
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Houve avanços. Novos relatos demonstravam que o uso do planejamento es-

tratégico possibilitava às instituições revisarem seus procedimentos internos de

gestão. As práticas tradicionais de planejamento, restritas à satisfação das exigênc i-
as externas ou às necessidades internas de funcionamento das atividades-fim, aos

poucos estavam sendo substituídas por processos de análise e de decisão de de-

sempenho esperado, produzindo planos detalhados em ações e comprometidos com
resultados.

Com efeito, a prática do planejamento estratégico, sustentada por uma base

sólida de informações estruturadas do ambiente interno e por referenciais confiá-
veis do ambiente externo, tem ajudado as organizações empresariais a projetarem

com maior segurança suas possibilidades para o futuro. A partir da observação das

instituições educacionais que passaram a adotar esse recurso, é possível perceber
sua contribuição na reformulação de objetivos e de procedimentos articulados com

o processo de avaliação institucional.

A elaboração do plano estratégico também está permitindo que as IES per-
cebam a importância de conhecer as necessidades e as expectativas dos destina-

tários de sua atuação, alunos e famílias, as necessidades do mercado de trabalho,

e a necessidade de investimento em tecnologia da informação e em desenvolvi-
mento e qualificação de seus professores e funcionários.

Além dos aspectos citados, deve-se notar que o sistema educacional brasileiro

como um todo sofreu, nos últimos anos, profundas modificações por força da aprova-
ção, em 1996, do novo texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDB). A Lei colocou as IES na contingência de passarem a dispor de mecanismos

de verificação de seus projetos institucionais, consagrando o princípio da avaliação
institucional como indispensável à tomada de decisões e às ações de melhoria da

qualidade do ensino e da própria instituição. A partir dessa LDB, o credenciamento

das IES e o reconhecimento de seus cursos passaram a ter prazos de validade e,
por isso, precisam ser periodicamente renovados. Isso implicou a necessidade de

um processo de planejamento de iniciativas, projetos e programas adequados a

cada instituição e sustentado por um processo decisório seguro.

Conforme o Decreto 3.860/2001, é atribuição do Ministério da Educação a
coordenação da avaliação de cursos, programas e instituições de ensino
superior, organizada e executada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisa Educacionais - INEP.

Ainda conforme a Resolução 23/2002 do Conselho Nacional de Educação, as
avaliações realizadas pelo INEP subsidiarão os processos de credenciamento
das IES e de reconhecimento ou renovação de cursos.

Entre os dispositivos relacionados ao processo de credenciamento, passou-se
a exigir das IES, como parte integrante do projeto institucional de cada uma, a apre-
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sentação de uma proposta sintetizada de desenvolvimento futuro, denominada Pla-
no de Desenvolvimento Institucional, PDI. Este requisito tem sido considerado rele-

vante para a avaliação de projetos de criação de novos produtos ou cursos.

O PDI, referido no Decreto 3.680/2001, é o documento relacionado às po-
líticas e diretrizes que orientam as atividades que a IES desenvolve e/ou
que pretende desenvolver, aos objetivos, às metas e aos procedimentos e
recursos para atingir as metas, bem como às formas de participação da
comunidade acadêmica e dos demais atores sociais. Abrange um período
mínimo de cinco anos, devendo estar intimamente articulado com a prática
e os resultados da avaliação institucional.

O PDI constitui-se em compromisso das IES com o MEC, para um período de
cinco anos. Expressa a necessidade de um processo de qualificação da instituição
que considere, no mínimo, procedimentos de auto-avaliação institucional que asse-
gurem o atendimento de critérios e padrões de qualidade. A necessidade de apre-
sentação deste plano colaborou para a intensificação do uso do planejamento es-
tratégico em IES.

A concepção de planejamento estratégico, a partir do PDI, sugere que sejam
objeto de análise e avaliação tanto os referenciais que fundamentam o projeto de

cada instituição como as suas finalidades e instâncias de funcionalidade e decisão.

As análise e avaliação das IES devem considerar, a princípio, os compromis-
sos que elas mantêm com a sociedade e com a produção do conhecimento e verifi-

car em que condições isso está sendo processado. As relações com a sociedade

referem-se ao significado das ações da instituição na região onde está situada. A
produção do conhecimento está relacionada a como fazê-lo avançar, a partir dos

referenciais mais recentes nas áreas dos cursos e das necessidades do mercado.

As condições internas referem-se aos aspectos e elementos do cotidiano institucio-
nal e às questões relativas à estrutura e ao funcionamento da institu ição.

A metodologia e os procedimentos adotados podem seguir um roteiro comum,

mas o processo de construção da transformação deve ter como referência os valo-
res e a missão que sustentam o projeto individual da universidade e considerar as

demandas da comunidade em que ela está inserida.

Como resultado do esforço dispensado à avaliação permanente, ao planeja-
mento de longo prazo e à revisão da estrutura organizacional, na perspectiva da

consecução dos planos, parece que se solidificam as condições favoráveis à instal a-

ção da gestão estratégica no ambiente acadêmico.
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1.2  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Conforme Bateman & Snell (1998), gestão estratégica é o conjunto de proce-

dimentos que procura integrar os princípios e valores da organização, suas funções
e finalidades e os recursos mais importantes, para que os gestores possam promo-

ver análises para definir estratégias, objetivos e iniciativas que ajudem o processo de

mudança da organização.

Conhecer o que contribui para o desenvolvimento de dois processos indisso-

ciáveis, o de avaliação de desempenho e o de planejamento das ações a serem im-

plementadas, pode auxiliar no delineamento de aspectos essenciais para a adoção
da gestão estratégica das IES.

É inegável a importância da avaliação como elemento para a reflexão que

conduz ao aperfeiçoamento de qualquer atividade. A avaliação é um recurso de
gestão, seja ela de desempenho de pessoas ou de equipes, das condições de pro-

cessos e de suas atividades, da qualidade de produtos e serviços, ou institucional.

Sua consolidação depende da participação dos envolvidos, requerendo continuidade,
confiança no processo e sistemática de análise dos resultados. Para que um processo

de avaliação seja efetivo, deve implicar tomada de decisão e compromisso com a mu-

dança. Esses elementos, por sua vez, requerem o envolvimento de pessoas, o en-
tendimento do processo e de suas implicações e o uso de instrumentos adequados

para diferentes situações.

A avaliação institucional contribui para que a IES monitore o percurso esco-
lhido para o cumprimento de seus objetivos. Para garantir sua eficácia, conforme

Ristoff (2001), a avaliação institucional precisa estar apoiada em pressupostos cla-

ros para toda a comunidade envolvida. Esse autor destaca, em especial, que a
avaliação deve ser abrangente, construtiva, renovadora e legítima. Como processo

abrangente, a avaliação institucional deve permear toda a instituição, compreen-

dendo os processos internos e o olhar externo das partes interessadas; como pro-
cesso construtivo, desenvolvida visando ao conhecimento das potencialidades e

das deficiências, gerando as bases para a decisão; como processo renovador, a

avaliação precisa contribuir para a orientação da mudança; como processo legíti-
mo, a avaliação necessita da aceitação e da participação de todos os interessados

em seus resultados.

O planejamento é um processo desenvolvido tendo em vista uma situação de-
sejada, de modo efetivo e com a melhor concentração de esforços e recursos organi-

zacionais. Conforme Oliveira (1991), o planejamento tem por objetivo prever as reper-

cussões de uma decisão presente. Assim, não é um ato isolado, mas um sistema es-
truturado, continuado e sustentado por informações. Sendo sistema estruturado, o

planejamento é composto por atividades relacionadas que interagem e interdepen-

dem, visando ao alcance de objetivos e resultados previamente definidos.
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Arguin (1988) propõe a adoção do planejamento estratégico como processo

continuado e componente da gestão. Para o autor, planejamento estratégico é um

processo de gestão que apresenta, de modo integrado, o aspecto futuro das decisões
institucionais, partindo de escolhas estratégicas que consideram valores, missão e

premissas institucionais, até chegar à formulação de seus objetivos e metas, articul a-

dos às ações que assegurem a sua consecução. No entanto, conforme afirmam An-
soff & McDonnel (1990), o planejamento estratégico só é válido se auxiliar os princi-
pais tomadores de decisão a pensar e a agir estrategicamente.

Experiências de adoção de planejamento estratégico, em especial em organi-
zações sem fins lucrativos, demonstram uma peculiar dinâmica para a instalação

desse processo. Inicialmente, segundo Meyer Jr. (1992), é necessário sensibilizar,

envolver e capacitar pessoas. Para o autor, planejamento estratégico gera visão de
futuro e mudança. Mudança requer conhecimento das potencialidades e das dificul-

dades, habilidades para integração de novos modelos e comprometimento com o

processo e seus resultados. Nesse sentido, a implantação do planejamento estraté-
gico requer discussão prévia, entendimento e aceitação de suas conseqüências, as-

sim como comprometimento com as responsabilidades definidas durante e após o

processo.

Nas instituições de ensino, conforme Trigueiro (2000), não é evidente a vincu-

lação entre a avaliação e o planejamento. Ainda que esses processos já apareçam

desde a década de 1980, a avaliação tem sido desenvolvida mais como processo
político, não oferecendo o subsídio suficiente ao planejamento de longo prazo. Essa

constatação remete para a necessidade de respostas às questões: quais as bases

de informações usadas para o planejamento das decisões nas instituições de ensi-
no; como essas informações são obtidas; quem as gerencia; como são gerenciadas

as informações necessárias ao planejamento.

Recorrendo a Bateman & Snell (1998), vê-se que a participação das pessoas
nas decisões deve estar relacionada às suas responsabilidades, estabelecidas pela

estrutura e pelo sistema de gestão de cada organização. A necessidade de eficiência e

de eficácia organizacionais exige diferentes formas de atuação e de resultados, e tam-
bém um conjunto de indicadores integrados para análise das instâncias de decisão.

Nas IES, como em geral acontece em qualquer organização, a alta direção

deve propor as diretrizes orientadoras, definindo as regras de decisão e zelando
pelo seu cumprimento. As lideranças da administração geral devem acompanhar o

desenvolvimento dos projetos, atender às diretrizes e responder pelo atingimento de

metas e padrões. Os gestores setoriais devem monitorar seus projetos e planos de
ação, para alcançar as metas e os resultados esperados.

As instâncias de decisão necessitam de informações com diferentes níveis de

complexidade e de integração para análise de desempenho, conforme as responsa-
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bilidades dos gestores. Para Kaplan & Norton (1997, 2001), os indicadores analisados

pela administração superior são abrangentes e essenciais para as perspectivas es-

tratégicas de sobrevivência, de competitividade, de diferenciação e de inovação. Os
indicadores de nível decisório setorial devem relacionar-se aos objetivos, aos pa-

drões de desempenho e às metas definidas; os operacionais, de verificação de pr o-

cessos, produtos e serviços, são utilizados para acompanhar o desempenho das
etapas definidas pelos respectivos projetos.

Essas idéias dão consistência à necessidade de as instituições universitárias

disporem de um conjunto de indicadores de desempenho relacionados aos principais
processos decisórios, para possibilitar a elaboração de diagnósticos e permitir o pla-

nejamento de ajustes a partir dos resultados apresentados. Os indicadores estabele-

cidos deverão articular a missão, os valores e a visão de futuro de cada instituição,
com suas estratégias, objetivos e metas definidas.

A consolidação do planejamento, apoiado pelas perspectivas apontadas por

meio dos indicadores, ocorrerá na proporção em que forem confirmadas as análises
correlacionadas das oportunidades e ameaças do ambiente externo com as evidên-

cias internas identificadas como potencialidades e deficiências. Desta forma, a con-

solidação do planejamento está associada à competência do sistema de gestão
adotado, à abrangência da visão de futuro, às condições de inovação e aos fatores

diferenciadores de cada instituição. O desdobramento de um plano estratégico ga-

rante a efetivação das decisões. Por isso os gestores devem definir projetos e pla-
nos de ação, estimulando os setores e as pessoas que os integram a perseguirem

os objetivos e as metas definidas.

A declaração dos objetivos e a visibilidade das metas são indispensáveis para
orientar pessoas e gestores em relação aos resultados esperados e aos critérios

adotados nos momentos de decisão. Se os objetivos estão associados a um tipo de

desempenho, é necessário que este atributo seja comunicado e que seja garantido o
seu entendimento. A objetividade na formulação dos resultados esperados é essen-

cial. Todos os envolvidos devem entender os objetivos e suas justificativas, as res-

ponsabilidades, as dimensões de tempo, de espaço e de recursos disponíveis para
alcançar objetivos e como serão avaliados os processos e os seus resultados.

Uma organização é conhecida se os seus propósitos são conhecidos e enten-

didos. Para que os propósitos sejam entendidos é preciso definir os produtos, os be-
neficiários de sua atuação, a organização da sua estrutura e do seu sistema de tra-

balho, os principais processos e as pessoas que os implementam, as formas de rela-

cionamento com a sociedade e sobre seus resultados esperados. Esses aspectos
representam possíveis dimensões de processos de avaliação, sendo, igualmente, re-

quisitos do planejamento estratégico.
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As ações para concretizar a avaliação institucional consideram a realização

de diagnósticos amplos, orientados por séries de dados e por resultados qualitativos.

A avaliação envolve interpretações desses diagnósticos, identificando-os como a
essência do processo da tomada de decisão.

Nas IES, a identificação dos principais processos tende a considerar, essen-

cialmente, as finalidades ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, torna-se necessá-
rio um sistema de informações integrado que represente a capacidade de resposta

institucional, ágil, eficiente e segura. Igualmente, as comunidades interna e externa

precisam dispor de canais de comunicação eficazes para que possam entender os
objetivos, acompanhar as metas, medir desempenhos e avaliar os resultados do de-

sempenho institucional.

A adoção de metodologias, originariamente aplicadas à área empresarial,
com a finalidade de apoiar a gestão de IES, parece que ainda encontra alguns obs-

táculos, devido às peculiaridades dessas instituições.

Para melhor entender como se estruturam os processos de gestão nas insti-
tuições universitárias, considerando as práticas de avaliação institucional e de pla-

nejamento estratégico, o presente trabalho será desenvolvido a partir das seguintes

questões orientadoras:

• Como as IES percebem a gestão a partir dos processos de planejamento
estratégico e de avaliação institucional?

• Como as IES implementam os processos de avaliação para acompanhar o
seu desempenho geral em relação aos seus objetivos institucionais e para
gerenciar as atividades em todos os níveis?

• Como o desempenho geral das IES é analisado criticamente para avaliar
o progresso em relação aos seus objetivos, estratégias e planos e para
apoiar a tomada de decisão?

• Como são avaliados e melhorados os próprios processos de avaliação e
de planejamento para qualificar a gestão institucional das IES?

1.3  OBJETIVOS

O conhecimento dos mecanismos que contribuem para a implementação de

um modelo de gestão para as instituições de ensino superior orientado por uma
cultura voltada à inovação é essencial para o desenvolvimento de pr ocessos auto-

regulados de mudança organizacional. Esses mecanismos estão provavelmente
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relacionados ao modo como as lideranças percebem os processos gerenciais, às

condições de análise e de identificação das potencialidades e limitações institucio-

nais e à capacidade de resposta às oportunidades apresentadas pelo ambiente
externo.

Visando a entender as práticas de gestão em IES, usou-se o recurso de entre-

vistas. Elas foram realizadas com lideranças responsáveis pelas funções de avaliação
institucional e de planejamento estratégico; com as equipes responsáveis por esses

processos; com os responsáveis pela supervisão e coordenação das funcionalidades

características. O meio utilizado para obtenção das informações foi a pesquisa qua-
litativa, apoiada não só pelas entrevistas, mas também pela análise de documentos

e cadastros institucionais. Por meio desses recursos, busca-se possibilitar a conse-

cução do objetivo geral, a seguir.

1.3.1  OBJETIVO GERAL

Identificar os principais mecanismos que colaboram para a implementação da
gestão estratégica em instituições de ensino superior, considerando as práticas de
avaliação institucional e de planejamento estratégico, para desenvolver um modelo de
análise e de medição do desempenho institucional, capaz de articular os processos
de avaliação e de planejamento, considerando-os como recursos essenciais ao
aprendizado e à mudança organizacionais.

Para complementar o objetivo geral e limitar suas abrangência e aplicação,

estabeleceu-se um conjunto de objetivos secundários.

1.3.2  OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

• Apresentar as características do ambiente acadêmico e as peculiaridades
dos processos de avaliação e de planejamento estratégico nesse contexto.

• Verificar a importância da avaliação institucional no processo de gestão da
universidade.

• Identificar os elementos institucionais que dificultam ou facilitam o desen-
volvimento das atividades gerenciais nas instituições universitárias.

• Contribuir com uma proposta alternativa e sugerir estudos complementares
em relação à gestão estratégica nas IES.
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1.4  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

O sistema educacional brasileiro, com destaque para a educação superior,

vem sendo objeto de críticas contundentes, pela sociedade e pelo mercado empre-
gador, devido às condições de preparação e capacitação de seus egressos. Entre os

principais aspectos notados nessas críticas, aparecem os relacionados à expansão

da oferta e à massificação do ensino superior, à agilidade para responder às d e-
mandas da sociedade do conhecimento e ao modelo de gestão praticado nas uni-

versidades.

Parece que as IES vêm considerando com seriedade essas críticas, tendo em

vista as mudanças observadas, tanto nos procedimentos internos como nas formas

de relacionamento externo. Mudanças têm sido implementadas com graus diferentes

de eficiência. Ao lado delas, nota-se a intensificação do uso de recursos de marke-
ting para a divulgação da imagem e para a venda de produtos educacionais que

pretendem atender a novas necessidades do mercado de trabalho. Porém, essas

mudanças não podem se constituir em simples ações reativas, sem análises mais

cuidadosas ou qualquer espécie de prospecção, pois, sendo assim implantadas, po-

derão não frutificar ou mesmo produzir resultados poucos significativos.

Conforme Castro (2001), é indispensável considerar os aspectos mais rele-

vantes para a implantação das mudanças, que estão relacionados ao desejo de mu-

dar, às competências dos dirigentes para liderar e acompanhar esse processo e à

estrutura organizacional, que pode facilitar ou dificultar as decisões. Segundo a auto-

ra, com freqüência são observadas nas IES evidências como as que seguem: profes-

sores e funcionários, ignorando a missão e os propósitos institucionais e também suas

responsabilidades diante desses valores; setores atuando de forma independente,

desvinculada das diretrizes gerais; desconhecimento do uso dos novos recursos para

apoiar os principais processos de ensino e pesquisa; desconhecimento dos avanços

tecnológicos e das necessidades do mercado. Além disso, o avanço da tecnologia da

informação vem provocando um alargamento das fronteiras do conhecimento que ul-

trapassa, pela rapidez e facilidades, as possibilidades da universidade.

Não obstante essas dificuldades, devido à expansão da oferta de ensino sup e-
rior e ao conseqüente acirramento da concorrência, há uma tomada de consciência

dos administradores educacionais sobre os benefícios do desenvolvimento de proces-

sos de avaliação e de planejamento institucional, para diagnosticar, escolher e plane-
jar produtos e serviços que atendam às necessidades das pessoas e que sejam rel e-

vantes para a sociedade.

Nas instituições particulares, a ameaça do decréscimo do número de alunos
motivou, conforme Saft et al. (1996), as primeiras experiências de inovação nos méto-

dos de planejamento e de gestão em universidades. O planejamento estratégico, como
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método alternativo de revisão das premissas institucionais, possibilitou um diagnóstico

da capacidade de reação das instituições de ensino.

A adoção da metodologia do planejamento estratégico pode se constituir em
instrumento de gestão para as instituições de ensino superior, colaborando de forma

fundamental para que desenvolvam a capacidade de, ao mesmo tempo, atuar positi-

vamente para atender aos compromissos com a produção do conhecimento e para
promover a inovação de produtos e serviços, com rapidez e segurança, consideran-

do as tendências dos cenários construídos. A avaliação interna na instituição, por

sua vez, produzindo um amplo diagnóstico da realidade operacional, gera subsídios
para a transformação desta realidade, partindo da visão de futuro da instituição e

dos recursos disponíveis.

Segundo Palharini (2001), os processos de avaliação institucional das IES têm
ganhado destaque e força na atualidade, à medida que o ensino superior vem sendo

objeto de debate e de profundas reformulações, no Brasil e no mundo. Entre outras

considerações, a discussão refere-se às modificações que se operam nas relações
entre a sociedade e o Estado, às inovações na base técnica do trabalho e à necess i-

dade de expansão acelerada da educação superior. Para esse autor, a avaliação pro-

duz o amplo diagnóstico que gera subsídios para a transformação da realidade, par-
tindo de referenciais que fundamentam o projeto de cada universidade e que susten-

tam seus compromissos com a sociedade e com a produção do conhecimento.

Um dos fortes argumentos apresentados por Santos (2000), para a crise inter-
na experimentada pelas instituições universitárias, decorre da confrontação entre a

preservação de valores, relacionados à autonomia e requeridos para definir objetivos

institucionais, e a submissão crescente a critérios de eficiência, eficácia e produtivi-
dade, demandados da área empresarial.

As práticas de avaliação devem visar a resultados tangíveis para apoiar a to-

mada de decisão, a partir de parâmetros mensuráveis ou qualitativos, previamente
definidos em função dos objetivos pretendidos. O processo de tomada de decisão

pressupõe o conhecimento da realidade interna e do ambiente externo de relacio-

namento da instituição, uma vez que a gestão eficaz e voltada para resultados re-
quer a identificação dos valores que podem ser agregados aos produtos e serviços

produzidos. As instituições, nesse sentido, necessitam dominar suas capacidades e

potencialidades e identificar as competências que necessitam desenvolver para im-
plementar projetos inovadores para o ensino e para a pesquisa, ou para dimensio-

nar, com segurança, os riscos assumidos nos processos decisórios.

A avaliação institucional, muitas vezes, é vista com desconfiança e receio
porque ela pode afetar a vida das pessoas. Assim, as implicações da adoção de um

processo de avaliação devem ser previamente esclarecidas: as decisões institucio-

nais dela decorrentes irão influenciar escolhas, como da oferta de produtos e servi-
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ços, de práticas de trabalho, de capacitação dos colaboradores, entre outras que

poderão afetar diferentes níveis de decisão ou setores operacionais.

Conforme Trigueiro (2000), a avaliação institucional parece que é incapaz de
propiciar reflexões de fundo sobre os reais problemas da instituição e, menos ainda,
de ser elemento de transformação. Para esse autor, as dificuldades que as institui-

ções enfrentam nos processos de avaliação e de planejamento estão vinculadas às
dificuldades de adoção de um modelo que permita a integração e a comparabilidade

de resultados e à inexistência de uma base integrada de informações que estabel e-

ça relações de causa e efeito entre os indicadores, para facilitar a sua análise.

Além desse problema, com freqüência as universidades se deparam com uma

outra situação peculiar: constituem comissões especiais para efetivar o processo ava-

liativo, sem lhes conferir a necessária autoridade para lidar com questões relaciona-
das ao planejamento. Decorre daí que muitas comissões não conhecem suficiente-

mente os resultados esperados, desenvolvendo o processo com o mínimo compro-

metimento, produzindo resultados pouco utilizados ou apenas para atender a requi-
sitos externos. Retornando novamente a Trigueiro (2000), não existe sentido para a

avaliação se o processo não resultar em tomada de decisão.

A avaliação deve ser entendida como um processo que exige compromisso
permanente com a mudança. Para Both (1994), ela possibilita tomar decisões ade-

quadas às necessidades institucionais, estando sua aceitação e sua validação co n-

dicionadas às decisões assumidas após sua execução.

A avaliação, produzindo diagnósticos, é essencial ao planejamento. Esse, por

sua vez, traduzindo a situação identificada em decisões e exigindo intervenções nos

pontos negativos, é fundamental para a mudança na situação diagnosticada e, es-
pecialmente, para a melhoria da qualidade institucional. É preciso verificar o quanto

há de consistência e de integração entre os dois processos para garantir a efetivida-

de e a integridade da gestão estratégica.

A consolidação da avaliação institucional, para Ristoff (1995), está vinculada à

necessidade da sua integração à gestão organizacional. É preciso que seus result a-

dos orientem o planejamento e a ação. Para tanto, a avaliação deve ter legitimidade e
respaldo dentro das instituições para garantir sua continuidade e permanência.

Neste trabalho, serão produzidas informações que, acredita-se, permitirão

conhecer como as instituições de ensino superior percebem a gestão estratégica,
como implementam seus processos de avaliação institucional, como acompanham o

desempenho geral em relação a suas escolhas estratégicas e como gerenciam as

atividades em todos os níveis. Além desses aspectos, acredita-se que o trabalho
possibilitará identificar quais os fatores que colaboram para a implementação da
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gestão estratégica nessas instituições, considerando suas práticas de avaliação ins-

titucional e de planejamento estratégico.

1.5  METODOLOGIA

A caracterização da abordagem geral do trabalho é o estudo de caso, apoiado
pela metodologia da pesquisa qualitativa. Para transformar dados em informações que

auxiliem na compreensão das experiências de planejamento e avaliação, no contexto

em que são desenvolvidas, são estudadas quatro universidades gaúchas, duas de
natureza administrativa privada, duas mantidas pelo governo federal.

Os procedimentos adotados incluíram a pesquisa documental e a realização

de entrevistas semi-estruturadas, individuais ou em grupo, com representantes dos
segmentos responsáveis pelas atividades de planejamento e supervisão geral, de

coordenação e de execução setorial, de apoio e assessoria técnica, e com outros

agentes diretamente identificados com processos de mudança institucional. As en-
trevistas foram realizadas no ambiente das universidades, tendo sido previamente

agendadas e consentidas.

Conforme Yin (2001), estudo de caso é uma pesquisa que analisa um fenô-
meno contemporâneo em seu contexto real. As principais justificativas para a utili -

zação de estudos de caso são: explicar as relações causais entre tipos de inte r-

venções da realidade que são complexas demais para as estratégias experimenta-
das; descrever uma intervenção e o contexto real em que ela ocorre; ilustrar as-

pectos peculiares de uma experiência avaliativa; exemplificar situações em que a

intervenção não apresenta resultados simples; e representar ele próprio, o estudo
de caso, uma meta-avaliação.

O que particulariza a pesquisa qualitativa é a possibilidade de descrever as

qualidades de um determinado fenômeno ou objeto de estudo. As fontes mais utili -
zadas são as resultantes de entrevistas ou documentais. A análise qualitativa pode

ser empregada de forma combinada com técnicas quantitativas, sem a predominân-

cia de uma ou outra, ou como principal técnica para trabalhar as informações. A en-
trevista, como já foi mencionado, é o modo mais difundido para a obtenção de infor-

mações qualitativas, sendo o questionário seu elemento auxiliar.

As entrevistas foram semi-estruturadas. Seu planejamento prévio teve como
objetivo minimizar a influência de circunstâncias particulares, buscando enfatizar os

aspectos demonstráveis e evitando comprometer o caráter voluntário de ofereci-

mento de informações. Havia um roteiro para orientar as entrevistas, com o propó-
sito de estimular as abordagens iniciais e de estabelecer alguns limites.
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Segundo Guba & Lincoln (1988), em pesquisas qualitativas o pesquisador não é
um agente independente e neutro. Ele colabora com a construção da realidade, na

medida em que, para compreender o que pode ser feito com as informações, deve
estudar os fatos e suas possibilidades e escolher os pressupostos que sustentem su-

as idéias e conclusões. Conforme Ribeiro (1999), o pesquisador mergulha no campo

do estudo com toda a sua capacidade para exercer, simultaneamente, as funções de
aplicador de instrumento, descritor de situações, buscando analisá-las e interpretá-las.

No entanto, dessa multiplicidade de funções assumidas pelo pesquisador advêm difi-

culdades relacionadas a aspectos como validade, confiabilidade e cientificidade.

A estratégia freqüentemente adotada, segundo Pereira (1999), é permitir que
fatos e dados assumam significados próprios. Para ampliar as conclusões e os no-

vos conhecimentos, durante e depois da pesquisa, há a possibilidade de interferên-

cia e interpretação, não importando o grau de incerteza e subjetividade. O pesquisa-
dor envolve-se na pesquisa, utilizando os recursos pessoais de que dispõe, conside-

rando os conhecimentos e as experiências que possui. De acordo com esse autor, há

entre pesquisadores aqueles que afirmam que os relatos descritivos se constituem no
escopo da verdadeira ciência. Considerações dessa natureza têm levado especialis-

tas a buscarem elementos que ajudem a organizar as descrições, com o adequado

detalhamento aos propósitos do estudo e a preparar o conseqüente processo de

análise.

Para Ribeiro & Milan (2004), a descrição das entrevistas possibilita um diagnósti-
co apoiado por categorias de afinidades presentes também nos questionários, onde

estarão selecionados os aspectos mais relevantes, no processo de identificação dos
fatos que circundam o estudo. O diagnóstico permite a definição das ênfases que ori-

entam os focos de análise, utilizando o referencial teórico como forma criteriosa de

identificar pontos comuns, as dimensões ou categorias diferentes e as relações de
dependência estatística ou de causa e efeito entre as categorias de análise e o perfil

das instituições.

Entre as sugestões propostas, destacam-se as de Ribeiro (1999): a) atenção à
coerência cronológica dos acontecimentos, b) atenção às relações entre os acont e-
cimentos sugeridos durante a entrevista; c) definição da abrangência e da dinâmica

de deslocamento do foco; d) exposição com o uso das expressões efetivamente ma-

nifestadas sobre os eventos críticos; e) identificação dos atores e dos locais rele-
vantes para o entendimento do estudo; f) destaque para as versões de uma mesma

situação, por meio do registro de testemunhos sobre o fato.

A partir da descrição dos fatos e do registro das percepções dos entrevista-
dos, com freqüência, surge a necessidade de aprofundar alguns enfoques ou ques-
tões. Nessa circunstância, iniciou-se o segundo processo característico das pesquisas

qualitativas, o da análise dos dados. Por meio da análise, foram geradas melhores

condições para a sistematização e a identificação de afinidades entre os dados des-
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critos, ajudando a caracterizar padrões e realizar comparações, de modo a destacar

os fatos evidenciados mais significativos para o estudo.

Ainda conforme Ribeiro & Newmann (2001), ao encaminhar a análise na pes-
quisa qualitativa, o pesquisador se ocupará com: a) identificação dos focos principais
para construção das categorias de análise; b) sumarização dos dados essenciais; c)

identificação de estruturas de análise; d) busca de padrões já existentes para adi-

antar o processamento das informações; e) rastreamento de casos para comparação
com aqueles documentados; f) associação às teorias comprovadas; g) proposição

de continuidade de estudos sempre que a análise não permitir conclusões seguras.

A análise qualitativa não se constituiu em momentos estanques, ordenados
e sucessivos. De acordo com Minayo (1994), o especial da análise é a convivência
entre um modo criativo e ao mesmo tempo rigoroso de leitura sistemática do ma-

terial empírico, visando a atingir uma interpretação que ultrapasse os significados

manifestados. São dois os tipos principais de análise qualitativa de dados: a análise
de conteúdo e a análise de discurso. O primeiro, de acordo com Bardin (1979), cons-

titui-se em um conjunto de técnicas, derivadas das análises quantitativas, que bus-

cam calcular freqüências visando a identificar ou constituir estruturas para a elabora-
ção de modelos. O segundo, mais recente, é utilizado para explorar as interfaces da

linguagem com o objetivo de estudo.

A interpretação tem início no momento em que o pesquisador questionar al-
guns aspectos relativos ao objeto de estudo, seja durante a coleta e entrevista ou na
etapa de análise. Porém, ela é formalmente realizada a partir do estabelecimento de

conceitos centrais que orientaram o caminho entre a teoria e o caso em estudo. Há

dois tipos básicos de conceitos que orientam a interpretação qualitativa: os que con-
sideram atributos, incluindo o uso de técnicas operacionais, análise fatorial e prescri-

ções, e os que sugerem ao pesquisador uma referência de orientação mais adequa-

da da realidade empírica. A partir da formulação desses conceitos, será constituído o

sistema de interpretação para conferir significado ao estudo analisado.

Segundo Ribeiro (1999), a interpretação tem o seu tempo para surgir. Não é
possível nem recomendável apressá-la. É necessário que pelo menos alguns requisi-

tos, relativos à organização de categorias que orientam a análise, tenham sido atend i-
dos. Algumas alternativas para encaminhar a interpretação na pesquisa qualitativa

são sugeridas por esse autor: a) aprofundamento da análise dos dados; b) formaliza-

ção dos conceitos adequados à situação de estudo; c) apresentação de argumentos
confiáveis e apoiados na teoria; d) associação às expectativas pessoais; e) análise do

processo de interpretação; f) apresentação das limitações da análise; g) encaminha-

mento para publicação; e h) insistência na revisão e continuidade do estudo.

Considerando as possibilidades de aplicação de estudo de caso e de pesquisa
qualitativa, esta proposta de tese fez uso desses recursos como metodologia de seu
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desenvolvimento. Entendeu-se que eles contribuiriam, por sua adequação à propo s-

ta, para ajudar, a partir dos casos selecionados, a melhor entender a realidade das

IES em relação, especialmente, às possibilidades de adoção ou implementação da

gestão estratégica, de forma permanente.

1.5.1  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO: ESCOLHA DAS INSTITUIÇÕES

O panorama das instituições de ensino superior no Rio Grande do Sul, entre

universidades e centros universitários, conforme suas dependências administrativas

e características de tamanho e localização, aparece registrado na Tabela 1.

Para desenvolvimento desse estudo, foi estabelecido um conjunto de critérios

baseados nas premissas que contribuíssem para a verificação dos objetivos preten-

didos. Esses critérios que orientaram a seleção das universidades estudadas foram:

a natureza da dependência administrativa; a idade institucional, a partir do ano de

reconhecimento como universidade; o tempo de desenvolvimento de processos de

avaliação e de planejamento; a participação em programas voltados à qualidade da

gestão; e a localização. Foram selecionadas as instituições:

• UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, criada em 1960, a mais an-

tiga entre as instituições selecionadas. Elaborou seu Plano Estratégico

em 1997, estando comprometida a avaliação institucional, a partir do
conjunto de indicadores definidos neste Plano. Participa do Programa

Gaúcho da Qualidade e Produtividade, PGQP, tendo uma reconhecida

atuação no comitê regional do PGQP, de Santa Maria, desde a sua cria-
ção. Essa instituição passará a ser designada de Universidade Federal 1,

e representada por UF1.

• UFPel, Universidade Federal de Pelotas, reconhecida em 1969. Participa
do Programa Gaúcho da Qualidade desde 1997, estando também com-

prometida com o programa de avaliação institucional. Está participando

do Programa Brasileiro de Qualidade da Gestão Pública. A UFPel passa-
rá a ser designada de Universidade Federal 2, e representada por UF2.

• UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul, a mais jovem das instituições

selecionadas, reconhecida em 1993. Participa do COMUNG, estando
comprometida com o programa de avaliação institucional proposto pelo

Consórcio. Elaborou seu Plano de Desenvolvimento em 1999. Participa

do PGQP desde 1996. Essa instituição passará a ser designada de Uni-
versidade Particular 1, e representada por UP1.
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• UCS, Fundação Universidade de Caxias do Sul, reconhecida em 1967, a

maior em número de alunos entre as selecionadas. Participa do Consór-

cio das Universidades Comunitárias Gaúchas (COMUNG), estando com-
prometida com o programa de avaliação institucional proposto pelo

CRUB. Elaborou seu Plano de Desenvolvimento em 2002, revisando seu

planejamento estratégico. Participa do PGQP desde 1996. A UCS passa-
rá a ser designada de Universidade Particular 2, e representada por UP2.

1.5.2  COLETA E DESCRIÇÃO DOS DADOS

A coleta de dados foi realizada por meio de três procedimentos: consulta pré-

via a documentos relacionados às instituições; elaboração das estruturas de análise

para atendimento dos objetivos; preparação das perguntas a serem respondidas  e
planejamento e efetivação de entrevistas semi-estruturadas.

O primeiro procedimento, ou seja, a consulta realizada antes da realização

das entrevistas, teve por objetivo pesquisar as experiências de avaliação e de pla-
nejamento das instituições para colher subsídios a serem considerados na elabo-

ração dos roteiros das entrevistas. Esses subsídios procuraram antecipar respos-

tas, geralmente presentes em relatórios e registros formais, entre outras, às se-
guintes questões: objetivos da avaliação e do planejamento; justificativas para o

desenvolvimento desses processos; quem se beneficia com seus resultados; como

são desenvolvidos os dois processos; qual a freqüência de sua prática; como os
colaboradores participam do processo.

As entrevistas foram planejadas para ocorrer atendendo às disponibilidades

de agenda dos entrevistados, individualmente ou em grupo. Em cada universidade
foram ouvidos: líderes dos processos de planejamento estratégico e de avaliação

institucional; representantes dos segmentos responsáveis pelas finalidades de pla-

nejamento e supervisão geral (pró-reitores e responsáveis pela administração geral);
representantes dos segmentos de coordenação setorial e de execução (diretores ou

coordenadores de cursos); representantes dos segmentos de apoio técnico e asses-

soria (coordenações especializadas).

As entrevistas abordaram questões sobre aspectos relacionados, especial-

mente à compreensão das experiências de avaliação institucional e de planejamento

estratégico, sobre as características da gestão da instituição, sobre o valor atribuído
à avaliação nas práticas de gestão e sobre as condições para ocorrer uma efetiva

articulação entre os processos de avaliação e de planejamento como recurso indis-

pensável do modelo de gestão.
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Tabela  1: Perfil das universidades e centros universitários do Rio Grande do Sul - 2003

CURSOS
IES ANO DA LOCALIZAÇÃO ALUNOS PROF. FUNC.

GRAD PGRAD SEQ

PUCRS 1948 Privada Porto Alegre
Uruguaiana

30 955 1 867 2 133 51 62 -

UFRGS 1950 Federal Porto Alegre 23 754 2 326 2 664 44 150 -

UFSM 1960 Federal Santa Maria
Frederico Westphalen

13 653 1 083 913 53 42 -

UCPel 1960 Privada Pelotas
Hospital Universitário

7 208 540 301 27 15 2

UCS 1967 Privada

Caxias do Sul
Região dos Vinhedos
Vacaria
Canela
Nova Prata
Guaporé
Farroupilha
Vale do Caí
Veranópolis

31 603 1 197 831 48 48 2

UPF 1968 Privada

Passo Fundo
Carazinho
Casca
Lagoa Vermelha
Palmeira das Missões
Soledade

14 712 1 046 889 40 24 2

UNISINOS 1969 Privada São Leopoldo 32 361 1 560 1 284 44 53 -

UFPel 1969 Federal
Pelotas
Capão do Leão
Palma

7 041 658 1 200 40 47 -

FURG 1969 Federal Rio Grande 4 816 414 27 21 -

UNIJUÍ 1985 Privada

Ijuí
Santa Rosa
Panambi
Três Passos
Santo Augusto
Tenente Portela

10 931 647 756 32 26 1

ULBRA 1988 Privada

Canoas
Cachoeira do Sul
Carazinho
Gravataí
Guaíba
São Jerônimo
Torres
Santa Maria

22 496 1 408 2 650 39 54 15

URCAMP 1989 Privada

Bagé
Alegrete
São Borja
Caçapava do Sul
São Gabriel
Dom Pedrito
Sant'ana do Livramento
Itaqui

7 805 714 68 30 24 54

URI 1992 Privada

Erechim
Frederico Westphalen
Santo Ângelo
Santiago
São Luiz Gonzaga
Cerro Largo

12 003 341 192 31 30 -

UNISC 1993 Privada
Santa Cruz do Sul
Sobradinho
Capão da Canoa

10 305 565 537 40 28 -

UNICRUZ 1993 Privada Cruz Alta 3 630 384 22 25 -

UNIFRA 1998 Privada Santa Maria 5 849 292 104 28 28 -

UNILASALLE 1998 Privada Canoas 4 814 284 187 23 22 -

UNIVATES 1999 Privada

Lajeado
Encantado
Teutônia
Taquari

7 500 280 193 28 17 3

UNIFEEVALE 1999 Privada Novo Hamburgo 7 500 719 517 39 56 4

UNIRITTER 2002 Privada Porto Alegre
Canoas 3 929 252 138 07 18 -

Fonte: Própria, a partir dos documentos do INEP, sites das IES e contatos diretos
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Um roteiro apresentado momentos antes das entrevistas serviu de orientação

para as respostas e para monitorar o tempo de conversa. As entrevistas foram grava-

das. O roteiro teve também por objetivos estimular as considerações iniciais e contri-

buir para o estabelecimento de alguns limites, sem, no entanto, fixá-los rigidamente.

Gravando as entrevistas, pretendeu-se apresentar registros fiéis aos declarados na

origem, enriquecendo a etapa de descrição da pesquisa qualitativa. As entrevistas

foram transcritas com o incremento de vários comentários dos entrevistados.

Isso possibilitou a elaboração de um diagnóstico apoiado por agrupamentos e

por estruturas de análise, utilizando-se o referencial teórico como forma criteriosa de

identificar os aspectos recorrentes nas instituições estudadas. Durante a descrição

serão considerados alguns objetivos secundários do estudo: caracterizar as experiên-

cias dos processos de avaliação e de planejamento estratégico nas universidades;

demonstrar a importância relativa da avaliação institucional no processo de gestão;

identificar os aspectos que dificultam ou facilitam a gestão; apresentar sugestões

para desenvolvimento de novos estudos.

Para a descrição do contexto e das percepções dos entrevistados, o estudo

esteve apoiado nas declarações de integrantes de amostras intencionais, represen-

tando segmentos da estrutura das instituições estudadas. A limitação, pelo uso de

amostras intencionais, é justificada pelos graus de liberdade proporcionados aos

entrevistados, no sentido de aumentarem as possibilidades de aprofundamento das

questões, mesmo após a realização das entrevistas, durante a etapa de análise.

1.5.3  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO

A análise esteve relacionada, especialmente, aos procedimentos que auxiliam

na identificação dos principais mecanismos que colaboram para a implementação da

gestão estratégica, observando as perspectivas das instituições de ensino estuda-

das, e às relações entre as informações produzidas. Por meio da análise, as info r-

mações ficaram mais ordenadas e o quadro diagnóstico mais organizado. Essa es-

trutura organizada facilitou o refinamento dos dados e a sua interpretação.

Efetivamente, a interpretação integrou a metodologia, de forma permanente.

Antes, enquanto os documentos eram estudados, durante e após as entrevistas, in-

terpretações parciais permitiram ampliar conclusões e gerar novas perspectivas às

perguntas. Após a realização das entrevistas, nas etapas de descrição e de análise,

à medida que se concretizaram idéias, surgiram novas perspectivas em relação aos

objetivos pretendidos no estudo, ampliando o quadro interpretativo. Por meio da in-
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terpretação foi possível identificar os elementos que dificultam ou facilitam as ativi-

dades gerenciais.

1.5.4  PROPOSIÇÃO DE MODELO DE AVALIAÇÃO

O último componente da metodologia adotada na realização do estudo con-

siste no desenvolvimento e apresentação de uma proposta de avaliação integradora

da base de indicadores necessários aos programas de avaliação institucionais, exi-

gidos pelos órgãos reguladores, com os indicadores decorrentes da avaliação do

desempenho estratégico das IES. A proposta, considerando a realidade das experi-

ências estudadas, foi elaborada na perspectiva de gerar uma ferramenta articuladora

dos processos de avaliação institucional e de planejamento estratégico, a partir do

referencial teórico que deu sustentação a esta tese.

1.6  ESTRUTURA

Este trabalho está estruturado em oito capítulos, sendo o último deles dedica-

do à base da consulta e das referências bibliográficas consideradas ao longo do

desenvolvimento do trabalho.

O primeiro capítulo introduz o tema em estudo. Compreende as considera-

ções gerais sobre o problema de gestão no contexto das instituições universitárias,

fazendo referência a algumas iniciativas de mudança experimentadas por essas ins-
tituições, mediante o uso de procedimentos e recursos comuns na área empresarial.

Os objetivos do estudo são formulados e o tema proposto é justificado; segue-se a

descrição da metodologia utilizada no desenvolvimento do estudo das experiências
de avaliação institucional, de planejamento estratégico e de gestão nas instituições

selecionadas. Ao final do capítulo, vêm expressas as limitações consideradas para a

aplicação dos resultados do trabalho.

Nos segundo e terceiro capítulos, está apresentada a revisão bibliográfica dos

aspectos conceituais que embasam o trabalho.

O segundo capítulo apresenta uma revisão conceitual dos termos utilizados
nos sistemas de verificação da qualidade da educação superior, no desenvolvimento

dos modelos com maior tradição de aplicação no mundo: avaliação institucional,

acreditação e auditoria da qualidade. As idéias de autores como Peterson (2000),
Kells (1995), Brennan (1993), Dias Sobrinho (1995, 1996, 1997, 2000), House (2000),

Nichols (1996), Dill (2001), Amaral (1995, 1998,1999, 2003), Schwartzman (1992), El-

Khawas (1993, 1995), Afonso (2000), Werterheijden (1994), Stufflebeam & Shinkfield
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(1993) Belloni (2000), Saul (1995) e De Sordi (1995) ajudaram a identificar aspectos

comuns entre os três processos. Foram considerados as experiências e os modelos

de avaliação da educação superior de acreditação de programas e instituições que
ocorrem nos EUA, os processos de certificação e de auditoria da qualidade em an-

damento na Europa, e uma análise histórica da avaliação institucional praticada no

sistema brasileiro. Para a compreensão da operacionalização desses processos,
foram acrescentados estudos de autores como Neave (1988, 1996, 1997), Agnelli

(1988), Ristoff (1996, 1999), Both (1994, 1998), Vroeijenstijn (1995), Palharini (1999,

2001) e o Programa de Avaliação Institucional das Universidades e Instituições de
Ensino Superior Brasileiras (1994). Ao final do capítulo, é apresentada uma análise

de possíveis impactos que a adoção dos mecanismos praticados no processo de

acreditação norte-americana, adaptados e reproduzidos em vários países da Euro-
pa, teria no sistema brasileiro de avaliação do ensino superior. Para essa análise

foram revisados os autores Castro (2001), Trigueiro (1999, 2000) e Belloni (2000). Ao

final do capítulo, vêm expressas as conclusões da revisão conceitual consideradas
para o desenvolvimento da proposta de avaliação estratégica.

No terceiro capítulo, é apresentada a base conceitual relacionada ao planeja-

mento estratégico, considerada relevante como contribuição teórica para tornar clara
a compreensão das experiências estudadas. As referências de autores como Bryson

(1988), Ansoff (1990, 1993,1995), Mintzberg (1991, 1994, 2000), Morrison (1997), Ackoff

(1981, 1993), Porter (1986, 1989), Adizes (1988), Drucker (1992, 1993), Kaplan & Norton
(1997, 2001, 2004), entre outros citados, colocaram à disposição os elementos de

análise e conceitos normalmente não incluídos entre os que são utilizados para o

planejamento das instituições de ensino. A última etapa desse capítulo reúne a sín-
tese da revisão conceitual sobre planejamento e gestão estratégica, que serviram de

base para a elaboração da proposta de avaliação estratégica.

No quarto capítulo, encontra-se a primeira etapa da pesquisa qualitativa: a des-
crição. Inicialmente, são apresentadas as características gerais das instituições cujas

experiências práticas foram estudadas, seguidas da descrição da metodologia utiliza-

da na elaboração do roteiro orientador das entrevistas, na seleção dos entrevistados e
durante a execução das entrevistas.

O quinto capítulo apresenta a análise e interpretação das entrevistas realiza-

das, considerando o processamento das informações do ambiente acadêmico, con-
forme as categorias de análise identificadas na estrutura do roteiro orientador para

as entrevistas. As percepções estão sistematizadas para reforçar algumas idéias

apresentadas, visando a articular as relações de compromisso e responsabilidade
das lideranças com os processos de gestão estratégica e permitindo uma compara-

ção entre as instituições estudadas. As interpretação e discussão das informações

são apresentadas à luz do referencial teórico e das experiências de avaliação e de
planejamento observadas nas instituições estudadas.
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O sexto capítulo constitui-se por uma proposta de modelo de avaliação inte-

grada à gestão estratégica, que se funda na articulação dos processos de avaliação

e de planejamento estratégico para IES.

O sétimo capítulo apresenta as conclusões do estudo realizado, destacando os

aspectos fundamentais à gestão estratégica, identificando algumas limitações con s-

tatadas e incluindo sugestões para pesquisas ou estudos posteriores.

1.7  LIMITAÇÕES

As características e peculiaridades das experiências de avaliação institucional
e de planejamento estratégico mostradas nos estudos de caso, em relação à gestão

estratégica, recomendaram, a priori, a realização de um estudo qualitativo típico.

Tratando-se de universidades características dos segmentos particular e pú-
blico, com imagem de administração sólida, tinha-se conhecimento prévio de que
suas estruturas e formas de organização obedeciam aos padrões estabelecidos pe-

los órgãos legisladores do ensino superior, assemelhando-se, portanto, às de outras

universidades brasileiras.

Não obstante a limitação do número de instituições analisadas, os dados e as

informações foram tratados com profundidade, possibilitando revelar aspectos váli-
dos para as demais instituições universitárias ou permitindo a extensão das conclu-

sões para o universo das universidades brasileiras.

O estudo, a partir do pressuposto de que os processos de avaliação institucio-
nal e de planejamento estratégico se constituem em requisitos indispensáveis da

gestão estratégica, analisou as práticas desses processos nas quatro universidades,

independentemente delas serem ou não desenvolvidas de forma integrada. Por este
motivo, cada situação é peculiar, ou seja, os processos de gestão foram analisados

em suas particularidades decorrentes da realidade de cada instituição, apresentando

conclusões limitadas aos casos estudados.

Outra limitação identificada está relacionada à seleção das amostras dos e n-

trevistados. Para a realização da coleta das percepções dos entrevistados, em fun-

ção do foco objetivo do trabalho, o estudo esteve amparado nas declarações dos
integrantes de uma amostra intencional constituída por representantes dos seg-

mentos da estrutura de liderança dos processos examinados e por integrantes das

equipes de desenvolvimento. Essa limitação é justificada pela necessidade de dis-
ponibilidade e de comprometimento com as conclusões finais do estudo.



2   PRÁTICAS DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR

2.1  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Avaliação é um procedimento necessário em qualquer atividade humana. É por
meio dela que se obtém a confirmação de se estar no caminho certo ou diante de uma

situação menos favorável que necessita de algum tipo de intervenção. É possível afir-

mar que dela inferem as orientações seguras para a tomada de decisão.

Conforme previu Dias Sobrinho (1997), a avaliação institucional está se consti-

tuindo em tema de maior interesse e, também, em foco de conflito no âmbito da educa-

ção superior. O interesse pela avaliação institucional não se deve somente a seu poten-
cial de transformação qualitativa, de melhoria pedagógica e de maior eficiência de ges-

tão, como em geral espera a comunidade acadêmica, mas também, e com crescente

impacto, ela se impõe em função das exigências de regulação e de controle da educa-
ção superior pelos governos.

A avaliação como prática que integra o cotidiano das instituições de ensino,

realizada por pessoal capacitado, baseia-se em idéias e técnicas já aplicadas há
muito tempo. Segundo House (2000), os processos de avaliação praticados atual-

mente têm suas origens no modelo de Ralph Tyler, desenvolvido nos primeiros anos

da década de 1930. Este americano, usando a expressão avaliação educacional, pro-
pôs uma metodologia que inovou a visão de avaliação de um programa educacional.

O domínio prévio dos objetivos estabelecidos, por parte dos avaliadores, se

constituía na principal característica do método de Tyler, que admitia a avaliação
como processo que verificava o alcance dos objetivos estabelecidos, para identificar

aspectos como relevância e utilidade. Ele sugeria estabelecer avaliações baseadas

em comparações dos resultados obtidos.
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Os conceitos de avaliação têm dimensões diferentes e vêm evoluindo. Auto-
res referem-se a ela por meio de conceitos como julgamento de valor ou como um
procedimento que antecipa uma tomada de decisão. Há os que falam em avaliação
centrada em objetivos, em avaliação de mérito, em avaliação como sinônimo de me-
dição, ou em avaliação como tipo de investigação. Nos sistemas educacionais, a
avaliação se faz tanto para verificação dos processos de aprendizagem como para a
análise de desempenho dos processos-fim e de apoio, das pessoas envolvidas nes-
ses processos, da estrutura disponibilizada, enfim, das condições gerais de funcio-
namento dos cursos e das instituições.

É necessário entender as funções da avaliação, antes de utilizá-la. Saul (1995)
descreve a evolução dessas funções a partir de estudos realizados por diferentes

pesquisadores. Relata que o primeiro autor a distinguir funções para a avaliação foi

Scriven, quando, em 1967, sugeriu a distinção entre avaliação formativa, utilizada para
a melhoria e o desenvolvimento de um programa, e avaliação somativa, utilizada para

verificar resultados com o objetivo de prestação de contas. Em 1972, Stufflebeam,

referindo-se às funções de Scriven, sugeriu a distinção entre avaliação proativa, que
serve à tomada de decisão, e  avaliação retroativa, que serve para delimitar as res-

ponsabilidades. Nos anos seguintes, artigos publicados por House, em 1974, e por

Cronbach, em 1978, referiam-se à função sociológica da avaliação. No início da déc a-
da de 1980, uma quarta função passou a ser atribuída à avaliação, a de servir ao

exercício da autoridade.

Na universidade, uma organização eminentemente social, a avaliação adquire

relevância especial, pois, com seus resultados, a instituição presta contas à soci e-
dade sobre a qualidade do ensino e da pesquisa. Processos sistemáticos, rigorosos,

confiáveis e permanentes de avaliação têm ajudado os órgãos do governo, as enti-

dades financiadoras, a sociedade e as próprias instituições, a identificar a qualidade
dos cursos e serviços que oferece, bem como de sua produção científica.

Os governos de diversos países, preocupados em promover e sustentar seus

sistemas de educação superior e em distribuir os recursos de forma criteriosa, reco-
nhecem nos procedimentos de avaliação um dos requisitos essenciais para a orien-

tação e o acompanhamento da distribuição daqueles recursos. Parece ser por essa

referência que a avaliação institucional adquire maior significado no processo deci-
sório para as instituições universitárias.

Segundo Castro (2001), processos de avaliação são tão importantes como a
verificação dos resultados educacionais, para permitir o estabelecimento de cone-
xões reais entre os objetivos maiores do desenvolvimento socioeconômico nacional
e as metas perseguidas pelo sistema educacional.

Parece que a principal função da avaliação é fornecer respostas. Conforme
Bielschowski (1996), existem três grupos de interessados nas respostas: os que têm
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poder de decisão sobre o objeto avaliado; os que, de fora da instituição, têm influên-

cia na formulação de políticas relacionadas ao objeto avaliado; e aqueles que for-

mam o corpo da instituição e que vivem e dinamizam seu cotidiano.

2.1.1  ALGUNS TERMOS E SEUS SIGNIFICADOS

Quando o assunto avaliação é discutido em fóruns e mesmo na literatura es-
pecializada, observa-se o uso de variada terminologia, muitas vezes com significa-

dos distintos. Parece que expressões ou termos presentes em modelos de outros

contextos têm sido usados sem que sejam considerados os significados que lhes
são conferidos naqueles contextos.

Freqüentemente, nas discussões e análises promovidas nas instituições de

ensino superior, termos como aferição, revisão ou avaliação, são usados como se
fossem equivalentes. No entanto, na literatura especializada, notadamente no con-

texto note-americano, segundo El-Khawas (1993), Kells (1995), Peterson (2000) e Dill

(2001), constata-se que essas expressões apresentam significados distintos.

O termo aferição (assessment) institucional refere-se ao conjunto dos proce-

dimentos de definição e medição de indicadores e ao registro de informações sobre

o funcionamento institucional. A expressão revisão (review) institucional está relacio-
nada aos procedimentos que vão além da medição quantitativa e que buscam, nas

informações qualitativas, maior aprofundamento dos processos e das dinâmicas de

relacionamento com a comunidade, bem como do desempenho da instituição.

A avaliação (evaluation) institucional envolve tanto a aferição como a revisão,

produzindo julgamentos avaliativos sobre a adequação dos resultados do desempe-

nho institucional, com base em critérios definidos, gerando recomendações à tom a-
da de decisões, para a implementação de melhorias.

Outros termos, como monitoramento e verificação, são freqüentemente en-

contrados na literatura que trata dos processos avaliativos praticados em cursos ou
instituições da Europa. Segundo Amaral (1998), Neave (1988) e Afonso (2000), se re-

ferem a formas de aferição institucional, com tendência a considerar apenas dados

quantitativos, necessitando de um sistema referencial de padrões de desempenho,
planejado para facilitar a preparação de relatórios periódicos.

Conforme o processo a que está vinculado, o monitoramento reúne procedi-

mentos padronizados, periódicos e sistemáticos, de acompanhamento e de registro
dos resultados de indicadores institucionais, fornecendo um perfil de desempenho

da instituição. Parece um conceito próximo ao de aferição de resultados.
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As experiências de avaliação das instituições de ensino superior servem a

diferentes finalidades e interesses, orientando processos de decisão referentes às

expectativas de desempenho dessas organizações. Outros processos relacionados
às práticas avaliativas são desenvolvidos com finalidades específicas de certific a-

ção ou de garantia da qualidade das instituições ou de seus cursos. O processo de

acreditação, praticado há mais de cem anos nos EUA, é um exemplo de prática
avaliativa de cursos, e o de auditoria da qualidade, de cursos ou de instituição, im-

plementado em meados da década de 1990 em vários países europeus, é outro

exemplo.

A acreditação é, segundo El-Khawas (1993), ao mesmo tempo, um processo e

um resultado que têm por objetivo atestar, mediante a utilização de requerimentos

estabelecidos pelos governos ou por agências profissionais, que a instituição, ou os
cursos e programas de estudos, encontra(am)-se orientada(os) por objetivos ade-

quados e bem definidos, apresentando resultados consistentes com esses objetivos.

De acordo com Wolf (1990), a acreditação é uma expressão da confiança na
missão, nos objetivos e na vocação de uma instituição, e também como no seu de-

sempenho e na aplicação de recursos e na qualidade se seus programas.

De modo semelhante ao da acreditação, segundo Amaral (1998), a auditoria
da qualidade compreende um processo sistematizado e formal, destinado a levantar

os resultados dos indicadores de desempenho, a partir de parâmetros e critérios

estabelecidos por políticas externas ou por diretrizes das instituições, tendo por ob-
jetivos garantir os padrões de qualidade, assegurar o cumprimento de políticas do

governo e demonstrar o alcance das metas críticas de desempenho.

Para Vroeijenstijn (1995), a auditoria da qualidade apresenta um significado
mais estrito, tendo por objetivo a avaliação dos mecanismos utilizados para de-

monstrar como a qualidade é garantida. Não é suficiente buscar a qualidade, mas
identificar os procedimentos e instrumentos que a garantam. Um desses mecanis-
mos mais relevantes é a avaliação sistemática, estruturada e contínua da qualidade,
em termos de conservá-la e desenvolvê-la. O cuidado contínuo com a qualidade é
condição sine qua non para sua garantia.

Novamente citando Amaral (1998), as experiências européias mostram que a

avaliação é componente tanto da acreditação quanto da auditoria da qualidade, e que

essas são modalidades especiais de avaliação. Observando a relação entre os dois
processos e a avaliação, todos dependem da qualidade das evidências disponíveis e
de um método objetivo de colher evidências. Todos envolvem julgamento, porque são
processos que requerem interpretação das evidências à luz de objetivos ou p adrões.

De acordo com Tubino (1997), a efetividade da qualidade na universidade,

apoiada na avaliação institucional, representa imperativo tanto estrutural, quando
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acompanha a missão da universidade, diante das suas responsabilidades científicas

e sociais, quanto conjuntural, quando contribui para que a universidade possa exer-

cer criticamente a sua participação nas mudanças sociais, políticas, econômicas e
culturais na sociedade. Ao se considerar o tema avaliação institucional da universi-

dade, no cenário internacional, pode-se observar variações tanto de abordagem

conceitual quanto metodológica. As formas de considerar o assunto e as dinâmicas
de seu desenvolvimento revelam diversidade e complexidade das relações inte rnas.

House (2000) propõe um quadro síntese de modelos que contém propostas de

enfoques de avaliação. Os modelos diferem em função dos seus objetivos e dos in-
teressados em seus resultados. No entanto, é necessário contextualizar o processo

avaliativo e atentar, permanentemente, aos seus enfoques. Os principais modelos

propostos pelo autor estão detalhados e sintetizados na o Tabela 2, a seguir.

Tabela 2: Modelos de avaliação propostos por House

MODELO CARACTERÍSTICA METODOLOGIA PRODUTO QUESTÕES TÍPICAS

ANÁLISE DE SISTEMAS

Objetivos

Relação de causa e

efeito conhecida

Variáveis quantitativas

PPBS

Programação linear

Variação planejada

Análise custo/produto

Eficiência

• Têm alcançado os efeitos   pre-

vistos?

• Podem conseguir os mesmos

efeitos de maneira mais

econômica?

• Quais os produtos mais

eficientes?

BASEADO EM METAS
Objetivos estabelecidos

Variáveis quantitativas

Objetivos condutores

Testes de resultados

finais

Produtiv idade

Responsabilidade

• A instituição alcança os      objet i-

vos?

• A instituição é produtiva?

DECISÃO
Objetivos gerais

Critérios def inidos

Pesquisa de opinião

Questionários

Variabilidade sob

controle

Eficácia

Controle de

qualidade

• A instituição é eficaz?

• Quais as partes e os produtos

eficazes?

AUSÊNCIA DE

OBJETIVOS DEFINIDOS

Conseqüências

imprevisíveis

Controle de desvios

Análise lógica

Modus operandi

Seleção do cliente

Utilidade social

• Quais são todos os efeitos de

sua ação?

CRÍTICA DE ARTE

Crítica livre

Normas

Níveis de critérios

Revisão crítica
Normas melhores

Maior consciência

• A instituição resiste a análise

crítica?

• Aumenta o apreço do público?

REVISÃO PROFISSIONAL

Critérios estabelecidos

Procedimentos

Julgamento coletivo

Revisão a cargo dos

julgadores

Estudo

Aceitação

profissional

• Como são classificadas as pes-

soas?

• Como são valorizadas as

pessoas?

QUASE JURÍDICO
Procedimentos prévios

Julgamento

Procedimentos quase

jurídicos
Resolução

• Quais os pontos positivos e

negat ivos da instituição?

ESTUDOS DE CASOS
Atividades típicas

Negociação

Estudo de casos

Entrevistas

Observações

Compreensão da

diversidade

• Como a instituição é percebida

por diferentes públicos?

Fonte: Adaptado de House (2000)

O enfoque análise de sistemas considera o ponto de vista sistêmico dos pro-

gramas educacionais do governo. Neles, são definidas poucas medidas de resulta-

dos, tratando de relacionar as diferenças encontradas entre programas, por meio de
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dados quantitativos e medidas relacionadas com análises de correlação ou outras

técnicas estatísticas.

O enfoque baseado em metas verifica se elas foram cumpridas. As metas e
os objetivos são estabelecidos em função de critérios externos às instituições. Os

fatores de análise estão associados aos desvios entre os resultados obtidos em re-

lação aos esperados.

O enfoque da decisão considera que a avaliação deve se estruturar a partir

das decisões reais que se tenha que tomar, em geral, àquelas relacionadas à alta

direção. Considera a avaliação um processo de delimitar e proporcionar informação
útil para o planejamento de decisões.

O enfoque que dispensa os objetivos considera que a avaliação deve evitar,

deliberadamente, informar-se sobre as intenções, para não ficar prisioneira dos inte-
resses especificados de antemão. O enfoque do estilo da crítica de arte considera a

avaliação apoiada na experiência do avaliador e em seu raciocínio intuitivo, anali-

sando e manifestando sua opinião, em uma linguagem apropriada ao contexto. É um
exemplo de processo qualitativo puro, em que tudo pode ser objeto de crítica.

O enfoque da revisão profissional considera a avaliação utilizada constante-

mente pelos centros de formação profissional como forma de verificar a qualidade
dos mesmos, com base mais no julgamento especializado do que na medição objeti-

va do resultado. Um exemplo desse modelo é o processo denominado de acredita-
ção, pelo qual um grupo de especialistas examina a instituição para verificar se seu
funcionamento e seus resultados estão adequados aos padrões e critérios de utili-

dade e eficácia.

O enfoque quase judicial considera a avaliação como uma forma de audiência
em que se apresentam os argumentos, pró e contra, sendo legitimado no momento

em que há aceitação dos procedimentos empregados. A força desse modelo está na

incorporação de mecanismos de participação.

Por fim, o enfoque de estudo de casos considera a avaliação por meio de en-

trevistas com muitas pessoas, fazendo observações in loco e apresentando os re-

sultados em forma de estudo de caso. Sendo um modelo qualitativo, tem por objetivo
melhorar a compreensão da avaliação junto aos seus destinatários.

Saul (1995) desenvolveu um quadro comparativo de modelos de avaliação,

aplicados, inicialmente, a programas ou cursos, baseados nos principais estudiosos
do tema, e adaptados, posteriormente, para níveis amplos de avaliação, como o ins-

titucional, a partir de enfoques de utilização dessas práticas. Trata-se dos modelos

da avaliação para tomada de decisão, avaliação de mérito, avaliação iluminativa e
avaliação responsiva. A Tabela 3 sintetiza os modelos, apresentando seus autores e

seus objetivos.



Tabela 3: Principais modelos de avaliação de programas ou de instituições

MODELO/AUTORES/OBJETIVOS PAPEL DO AVALIADOR IMPLICAÇÕES PARA O PROJETO LIMITAÇÕES REGISTRADAS NA LITERATURA CONTRIBUIÇÕES

Avaliação para tomada de dec isão

STUFFLEBEAM (1968)

Informações para tomar decisão.

Fornecer informações relevantes
para quem toma dec isões.

Emprega enfoque sistêmico para estudos de
avaliação.
Dirigido pelo administrador.

Pouca ênfase em preocupação com valores.
Processo de tomada de decisões não é claro;
metodologia indefinida.
Complexidade na utilização.
Custo alto.
Nem todas as atividades são claramente avaliativas.
Cisão entre avaliação e planejamento.

Fornece dados para administradores e
responsáveis pela tomada de decisões, na
condução de um programa.
É sensível ao feedback (retro-informação).
Permite que a avaliação incida em qualquer
estágio do programa.

Avaliação de mérito

SCRIVEN (1967)

Coletar e combinar dados de
desempenho, ponderando-os em

escalas de objetivos, para
determinar e justificar o mérito.

Julgar o mérito de uma prática na
ótica dos responsáveis pelo
projeto (avaliação formativa) e
pela ótica dos beneficiários
(avaliação somat iva).

Envolve julgamentos de valor.
Considera muitos fatores.
Requer o uso de investigações científicas.
Avalia uma entidade do ponto de vista
formativo e somat ivo.

Comparação do desempenho em relação a diferentes
critérios e atribuição de pesos relativos aos critérios
criados, ocasionando problemas metodológicos.
Ausência de previsão de metodologia para calcular a
validade do julgamento.
Muitos conceitos superpostos.

Discrimina entre avaliação formativa e
somat iva.
Focaliza a mensuração direta do valor da
entidade.
Aplicável a vários contextos.
Analisa meios e fins.
Delineia tipos de avaliação.
Avalia objetivos.

Avaliação iluminativa

PARLETT & HAMILTON (1972)

Descrição e interpretação da
situação complexa de um programa

de inovação para fornecer
compreensão sobre a realidade

estudada em sua totalidade.
Verificar o impacto, a validade, a

eficácia de um programa de
inov ação.

Observar, descrever e interpretar
a situação, buscando:
• isolar suas características

significat ivas;
• delimitar os elos de causa e

efeito;
• compreender relações entre as

crenças e as práticas e entre os
padrões organizacionais e res-
postas dos indivíduos.

Requer a definição de uma sistemática de
observação e registro contínuo de eventos,
interações e de comentários informais.
Necessita de uma sistemática para organizar e
codificar os dados de observ ação.
Envolve coleta de informações através de
entrevistas, questionários, análise de
documentos.
Requer a procura de princípios subjacentes à
organização do programa, a fim de explicar as
relações causa-efeito e situar as descobertas
num contexto de pesquisa amplo.

Natureza subjetiva do método.
Necessidade de habilidades especiais para o
avaliador; técnicas intelectuais e de relacionamento
interpessoal.
Característica de estudo de casos particulares, de
inov ações.

Permite estudar o programa de inovação,
detectando como funciona, como é
influenciado pelas diferentes situações
escolares, qual são suas vantagens e
inconveniências.
Centraliza-se em avaliação do processo de
inovação pedagógica, permitindo uma
apreensão ampla e profunda de uma situação
viva e complexa.
É sensível aos problemas de adaptação às
circunstâncias locais que são inerentes à
programação de inovação.

Avaliação responsiva

STAKE (1967, 1984)

Descrição e julgamento do projeto
institucional, identificando pontos
fortes e fracos para responder ao

questionamentos básicos.

Considerar as reações avaliativas
dos diferentes grupos em relação o

projeto institucional.

Estruturar o estudo a partir de
perguntas, negociação e seleção
de alguns questionamentos sobre
o programa.
Coletar, processar e interpretar
dados descritivos e de julgamento,
fornecidos por vários grupos de
pessoas.

Inclui matrizes para coleta e interpretação dos
dados. As matrizes prevêem três corpos de
dados:
• antecedentes (condições prévias à situação

ensino-aprendizagem);
• transações: sucessão de relações que se

estabelecem entre pessoas nas diferentes
situações de ensino-aprendizagem;

• resultados: conseqüências do processo
ensino-aprendizagem.

Permeia e se cruza com quatro categorias de
informação: intenções, observações, padrões,
e julgamentos.
Requer adaptação contínua dos objetivos da
avaliação e dos métodos de coleta de dados
enquanto os avaliadores familiarizam-se com o
programa e com o contexto da avaliação.
Permite a inclusão de métodos alternativos de
natureza qualitativa e quantitat iva.

Metodologia inadequada para obter informações a
respeito de constructos-chave.
Algumas celas da matriz de delineamento
superpõem-se.
Algumas distinções não estão claras.
Possibilidade de discussão dentro do programa,
ocasionando conflitos de valores.
Natureza intuitiva e subjetiva dos dados.
As questões fundamentais de avaliação surgem não
exclusivamente dos coordenadores do programa, das
agências financiadoras ou da comunidade científica.

Fornece um método sistemático para
organizar e descrever dados de julgamento,
assim como enfatiza a inter e intra-relação
entre eles.
Considera padrões relativos de julgamento.
Requer padrão explícito.
Permite generalização do modelo.
Comunica os resultados sob diferentes formas,
favorecendo diferentes audiências.
Enfatiza os questionamentos, a linguagem, o
contexto e os padrões de julgamento das
pessoas-chave do programa.

Fonte: Adaptado de Saul (1995)



43

O modelo de avaliação proposto por Stufflebeam leva em consideração qua-

tro dimensões: variáveis de contexto, de condições iniciais de entrada, de processo
e de produto (CIPP). Estas variáveis fornecem informações sobre a estrutura do
programa ou instituição, sobre os recursos, os métodos, objetivos e estratégias ne-

cessárias para atingir os objetivos, sobre as condições de desenvolvimento dos pro-

cessos, sobre a avaliação e julgamento dos resultados, com a finalidade de orientar
a tomada de decisão.

No modelo proposto por Scriven, o avaliador deve identificar as reais necessi-

dades dos clientes-alvo das instituições ou programas, para assumir a função de
colaborador desse cliente. A proposta critica os modelos de avaliação centrados em

objetivos dos participantes, sugerindo a mudança de foco para atender às necess i-

dades dos clientes.

O modelo proposto por Parlett & Hamilton enfatiza a necessidade de atenção

à descrição e à interpretação do cotidiano das instituições e de seus programas, ex i-

gindo do avaliador uma atitude observadora do contexto para familiarizar-se com a
realidade daquilo que está investigando.

O modelo proposto por Stake situa a avaliação como um processo de nego-

ciação, baseado no domínio do contexto da área de atuação da instituição ou das
finalidades dos programas. A expressão responsiva, como atributo da avaliação,

está relacionada à possibilidade de o avaliador atuar como um negociador entre os

clientes-alvo e as demais partes interessadas, uma vez que o modelo requer com-
promisso com o atendimento das necessidades dos diferentes destinatários.

Nos estudos de House (2000), Stake lidera uma nova dinâmica de avaliação

que exige uma metodologia abrangente, integrada, interativa, voltada para resulta-
dos, qualitativos e quantitativos, e orientada para as necessidades dos principais

clientes e dos demais beneficiários. Para Stufflebeam & Shinkfield (1993), o modelo

de Stake leva em consideração os pressupostos de Tyler, porém amplia a concep-
ção ao colocar a importância de ser analisado o contexto e seus antecedentes, o

processo, as normas e os julgamentos além dos resultados, reduzindo a responsa-

bilidade do processo.

Segundo De Sordi (1995), resumindo idéias de vários autores, a avaliação

institucional da universidade consiste em um processo de abrangência geral, de

conhecimento, interpretação e atribuição de valor, das potencialidades e desempe-
nhos da instituição, envolvendo os diversos setores e as pessoas que o compõem.

Deve orientar o planejamento e a definição de metas, a partir de uma concepção

estruturada de instituição de ensino, que fundamente as intenções de transforma-
ção qualitativa.
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Os procedimentos relacionados à avaliação institucional  devem considerar,

segundo Peterson (2000), o conjunto das necessidades de informações e das ex-
pectativas de desempenho dos interessados na atuação das instituições de ensino.
Os interessados a quem o autor se refere são os públicos internos, alunos, professo-

res e funcionários, pesquisadores e administradores, e os externos, parceiros, forne-

cedores, mercado de trabalho, comunidade de inserção e sociedade.

Vários sistemas têm sido discutidos e implementados no mundo todo; devido

aos diferentes objetivos e interesses, são diversas as metodologias utilizadas para

garantir a eficácia da avaliação. Os sistemas com maior tradição estão relacionados
a modelos que consideram a avaliação externa do governo, a avaliação externa por

pares, a auto-avaliação ou uma combinação dessas.

Geralmente, a avaliação externa é organizada para atender a objetivos e ex-
pectativas governamentais e do público em geral, podendo ser realizada por especia-

listas designados pelo governo ou por grupos de avaliadores independentes. Ocorre a

partir de diretrizes políticas, critérios e metodologias estabelecidos pelo governo ou
por agências profissionais reconhecidas.

Segundo Peterson (2000), em muitos países, especialistas em avaliação, re-

presentando universidades, têm sido designados pelos governos, para integrar co-
missões de avaliação externa. Esta situação tem sido observada na Europa, onde
há um esforço crescente, por parte dos governos, de manter o compromisso com a
qualidade da educação, e interesse das instituições em atingir seus objetivos, redu-
zindo a intensidade de controle do governo e dispondo de condições de prestar
contas à socied ade.

A prática de revisão ou avaliação por pares é amplamente utilizada nas institui-
ções americanas. Essa prática decorre da parceria voluntária das instituições com

agências reconhecidas pelo governo, de modo a melhor supervisionar o desempenho

das instituições. É realizada por representantes de instituições pares, mediante um
detalhado sistema de políticas, critérios e procedimentos.

Nos EUA, o sistema de revisão por pares visa a assegurar que as instituições

mantenham padrões mínimos que proporcionem garantia de qualidade e que fiquem
protegidas do controle do governo. Ainda citando Peterson (2000), observa-se na Eu-
ropa Oriental, com o objetivo de incorporar os benefícios da peer review, a ampliação
do quadro de avaliadores que representam instituições congêneres nas comissões
governamentais responsáveis por processos de avaliação.

Para Kells (1995), um aspecto relevante da avaliação por pares é o fato de ela

representar um olhar externo, por especialistas com reconhecida competência no
meio universitário. Para o autor, esse processo diferencia-se de outras avaliações
externas por se situar no âmbito paradigmático da avaliação da auto-avaliação insti-



45

tucional da universidade, comungando de seus princípios e características, sem ne-
nhuma função de controle e de regulação direta e imediata, cabendo à própria inst i-
tuição ponderar e discutir a validade do parecer emitido.

A auto-avaliação institucional expressa o esforço da instituição em conhecer-

se a si mesma; é feita para verificar se está atingindo seus objetivos. Embora con-

trolada internamente, pode contar com o apoio de especialistas externos. Geral-
mente é utilizada para fundamentar os processos de planejamento ou para orientar

as escolhas por novos produtos ou serviços.

Na prática, observa-se muita proximidade entre os processos de revisão e de
avaliação, tanto os promovidos pelo governo quanto os de iniciativa institucional.

Buscando uma abordagem combinada entre os dois procedimentos, Kells (1995)

propõe cinco procedimentos para compor um ciclo modelo de avaliação, a partir da
perspectiva de atendimento a objetivos públicos: i) aplicação de indicadores de de-
sempenho estabelecidos pelo governo; ii) auto-avaliação pela instituição a ser avalia-
da; iii) aferição ou validação por pares externos; iv) processo interno, estruturado para
considerar os resultados e garantir as conseqüências da avaliação; e v) publicação
dos resultados da avaliação.

A aplicação de indicadores de desempenho estabelecidos pelo governo impli-
ca o uso de informações sobre o sistema educacional. Estas informações dizem res-

peito, geralmente, à eficiência e ao rendimento do desempenho institucional ou ao

custo do ensino, não envolvendo os procedimentos de auto-avaliação, nem análises
de avaliadores externos. O processo de auto-avaliação exige o emprego de meca-

nismos de participação e coleta de opiniões sobre a eficácia institucional, podendo

ser orientado por um sistema contendo padrões ou medidas para o alcance de obje-
tivos de desempenho funcional ou de melhorias planejadas. A aferição ou validação
por especialistas de outras instituições freqüentemente é precedida de auto-

avaliação e requer uma visita à instituição. É orientada por padrões estabelecidos
pelo governo ou por comissões que legitimam o processo, verificando o alcance dos

objetivos. O processo estruturado interno de abrangência institucional busca garantir

as conseqüências dos resultados da avaliação para a melhoria dos processos ou a
realocação de recursos para atender às mudanças planejadas. A partir da publica-
ção dos resultados da avaliação, os alunos potenciais terão melhores condições de

fazer suas escolhas, o governo e os órgãos financiadores poderão justificar a desti-
nação de recursos, os empregadores poderão melhor considerar a qualidade de

seus candidatos etc. A abordagem que considera a publicação dos resultados rela-

ciona o conjunto de possibilidades para divulgar os dados dos relatórios e comunicar
as comparações.

Apesar de ser fácil argumentar sobre a utilidade da avaliação institucional, as

instituições de ensino superior são complexas, com especificidades que condicionam
os interesses sobre os propósitos da avaliação e a utilização de seus resultados após
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sua análise. Então, concordam Peterson (2000), Dias Sobrinho (1997) e Kells (1995), o

êxito do desenvolvimento desse processo depende da clareza dos propósitos e objeti-

vos e da sensibilização dos setores e das pessoas envolvidas.

Na prática, os objetivos influenciarão o modelo a ser adotado, as formas de

participação, a metodologia e os procedimentos de análise, bem como os indicado-

res a serem utilizados. Embora as instituições possam ter intenções diferentes, a
avaliação encontra-se justificada em objetivos que variam entre os assinalados por

Kells (1995): demonstrar comprometimento em relação às políticas governamentais;

demonstrar eficácia, ou seja, que os objetivos da instituição foram alcançados; ofe-
recer garantia de que os padrões profissionais foram atingidos; orientar as opções
de financiamento e alocação de recursos; fornecer diretrizes para a melhoria das

ações; aparentar ou demonstrar eficiência.

Para esse autor, a avaliação institucional compreende diferentes procedi-

mentos originários de modelos genéricos de avaliação apresentados na literatura.

Diferentes abordagens são absorvidas em cada uma das etapas do processo, em
função da diversidade de propósitos para a adoção de processos de avaliação e de-

vido à complexidade do ambiente acadêmico. Os principais modelos descritos co n-

sideram as abordagens: de alcance de objetivos, de análise de processo e ambiente
e de submissão a padrões.

O modelo de alcance de objetivos considera a avaliação institucional como

sendo destinada, em princípio, a aferir a extensão em que as intenções declaradas
(objetivos, metas e finalidades) são alcançadas. Esse modelo é basicamente orien-

tado para a análise interna da instituição, embora possa considerar a dimensão ex-

terna em relação aos objetivos. Suas limitações estão ligadas à natureza dos objet i-
vos ou intenções (abrangência, clareza, prioridade, especificidade e adequação), à

existência de um processo de definição desses objetivos e à capacidade da institu i-

ção de medir suas realizações.

O modelo voltado para análise dos processos e para o ambiente interno pro-

cura responder questões sobre a eficiência da instituição, por meio de dados e in-

formações descritivas, podendo utilizar-se de análises de desempenho e de funcio-
namento interno.

A abordagem voltada ao cumprimento de padrões é, geralmente, orientada por

interesses externos. As condições para que esse modelo beneficie às instituições, em
geral, depende de como o processo se desenvolve, dos procedimentos empregados e

da possibilidade de ser complementado por outros mecanismos. A natureza e a

abrangência dos padrões externos e de seus indicadores constituem-se, freqüente-
mente, em fatores de resistência, prejudicando a aceitação deles pela instituição.
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Uma outra abordagem é considerada por Nichols (1996), denominada de afe-
rição da eficácia institucional. A ênfase do modelo está relacionada à utilização de

indicadores de desempenho e à existência de um sistema de informações gerenciais
para alocar recursos da instituição e ligá-los aos resultados de desempenho em que

essa abordagem demonstra ser viável. Esse mecanismo está associado ao interesse

por resultados educacionais, tanto quantitativos como qualitativos, com vistas à o b-
tenção ou à destinação de recursos. Para permitir uma análise detalhada da efic á-

cia, o modelo exige um sistema integrado de variáveis.

Para contextualizar o referencial teórico que orienta o processo de avaliação
desenvolvido, é relevante a utilização de modelos. Porém, segundo Peterson (2000),

as avaliações, na prática, são projetadas a partir de vários modelos, sendo que a pre-
sença rigorosa de um ou outro modelo geralmente se torna difusa e pouco clara.

Na visão de Dias Sobrinho (1997), a literatura que trata da avaliação institu-

cional tende a situá-la entre duas perspectivas, que refletem diferenças de concep-

ção: uma perspectiva vem de cima para baixo e de fora para dentro, decorrendo de
políticas fomentadas por organismos internacionais, tendo como eixo dominante a
lógica da competitividade do mercado. A outra perspectiva é a da auto-avaliação,
orientada pelas características de função social. Essa concepção é também expli-
cada por Belloni (2000), quando afirma que a auto-avaliação volta-se para a identi-
ficação das insuficiências e das potencialidades de instituições e do sistema edu-
cacional, com vistas à melhoria e mudança em seu funcionamento , ou como pro-
cesso de autoconhecimento e tomada de decisões.

Sobre isso, em publicação anterior, Dias Sobrinho e Balzan (1995) assinalam

a impotância de as estruturas formais e representativas da universidade cuidarem
para que a avaliação, em suas distintas formas, alimente a instituição com os resul-

tados dos indicadores quantitativos e com as análises qualitativas. A visibilidade

desses estudos fornecerá condições para o processo decisório da universidade, orien-
tando as atividades e oferecendo segurança à administração dos r ecursos.

A idéia de que as universidades devem ter autonomia para responder mais

efetivamente aos impactos das rápidas transformações do mercado, comenta ainda
o autor, está predominando no contexto internacional da educação superior. Essa

orientação, voltada ao atendimento rápido às expectativas dos clientes e às nece s-

sidades do mercado, parece que vem sendo percebida como condição para a so-
brevivência das instituições no competitivo meio educacional.

Nas visões de Duram (1992) e de Dias Sobrinho e Balzan (1995), a autonomia,

essencial para a universidade produzir conhecimento, com liberdade e crítica, no
contexto internacional, fica reduzida a uma certa possibilidade de encontrar os meios
para necessariamente produzir os conhecimentos úteis ao mundo econômico e
cumprir os objetivos externamente traçados. A redução mencionada torna a avalia-
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ção um instrumento de medida e controle desenvolvido para responder às expectat i-

vas de eficiência e produtividade requeridas pelos agentes controladores da qualidade

da educação superior. Para que possam atender à demanda por competência profi s-
sional, os sistemas educacionais buscam a eficiência e a produtividade, mesmo em

situações de crescentes restrições orçamentárias.

Os argumentos, segundo essa perspectiva, parecem apoiar-se nas idéias de
que qualidade pode ser medida e quantificada, e que conhecimentos e habilidades

úteis têm valor prático e funcional. Então, competência profissional parece significar

ajuste ao perfil desenhado pelo mercado.

A partir da visão estruturada do conceito de avaliação reunido por De Sordi

(1995), as características da avaliação institucional devem apresentar os seguintes

atributos: abranger toda a instituição; buscar interpretar as causas, os processos e as
conseqüências dos fenômenos que se deseja compreender; estar orientada para a

tomada de decisões e para a transformação da realidade; ser permanente, compreen-

dendo ciclos combinados de auto-avaliação e avaliação externa; e, principalmente, ser
ajustada à missão e aos valores específicos de cada instituição. Se essas característi-
cas forem consideradas e praticadas pelos gestores acadêmicos, então a avaliação
institucional poderá estar a serviço do ensino superior de qualidade.

Esses atributos característicos, embora possam ser acolhidos com facilidade,

decorrem de um processo de evolução do conceito de avaliação institucional, con-

forme Bielschowiski (1996), que aponta para quatro fases dessa evolução. Na primei-
ra fase, a avaliação esteve associada à idéia de mensuração; depois, surge o con-

ceito de avaliação ajustado ao alcance de objetivos, mas se mantendo presa à d i-

mensão descritiva; no terceiro momento, a avaliação incorporou, como elemento
essencial, a idéia do julgamento de valor mais recentemente, o conceito de avalia-

ção institucional passou a considerar aspectos e indicadores relacionados aos cená-

rios político, econômico, sociocultural e tecnológico, devido à vinculação necessária
da avaliação ao processo decisório e de planejamento, sem desconsiderar as di-

mensões descritivas e qualitativas valorativas das outras fases.

A partir da análise da evolução do conceito de avaliação institucional, é possí-
vel percebê-la como uma atividade estruturada que permite o julgamento da quali-

dade institucional, bem como o redirecionamento das ações da própria instituição,

constituindo-se em ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária.

No Brasil, o sistema de educação superior apresenta características singula-

res que tornam a prática da avaliação relativamente complexa. Isso se deve às d i-

vergências teóricas, ideológicas e políticas, além dos diferentes interesses pessoais,
corporativos ou sociais. Também, o desenvolvimento da avaliação depende de res-

postas sobre suas finalidades, de quem analisa os resultados e dos critérios sobre

os quais a análise é fundamentada.
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A avaliação ampla e de abrangência institucional é um dos requisitos básicos

dos processos de planejamento e de reorientação das instituições brasileiras de ensi-

no superior, previsto na LDB. Conforme já referido, desde a aprovação da Lei, as ins-
tituições passam por circunstâncias de redefinição crítica de seus modelos de gestão:

vêem-se compelidas a confrontar sua autonomia para definir os próprios rumos com a

necessidade de demonstrar publicamente a qualidade de seu desempenho.

O estabelecimento de condições para determinação de prazos de credencia-

mento para as universidades está fazendo surgir uma consciência sobre a necessida-

de de verificar a qualidade dos produtos e serviços, sobre o investimento permanente
na melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão e sobre a importância de uma

gestão efetiva e voltada para resultados.

A estruturação e a implantação de um sistema de avaliação e de coleta de

estatísticas educacionais, em meados da década passada, abrangendo o ensino de

graduação, introduziram mudanças na orientação das políticas públicas para o ensi-

no superior no Brasil. Esse sistema tornou visíveis aspectos relacionados à qualidade

do ensino e às condições de oferta dos cursos, à situação da titulação e da qualific a-

ção dos docentes, bem como aspectos relacionados aos processos de apoio, à infra-

estrutura disponível e aos modelos de gestão, possibilitando um amplo diagnóstico

desses problemas.

2.1.2  A EXPERIÊNCIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NO BRASIL

Na década de 1960, o Brasil viveu uma acelerada expansão do ensino superior,

que aconteceu sem a existência de um processo de avaliação institucional. Segundo

Trigueiro (1999), a criação de novos cursos e faculdades era livre, embora o reconhe-
cimento dos diplomas dependesse da aprovação pelo MEC. Atendidos os requisitos

formais, não existiam mecanismos para acompanhamento e avaliação. Inicialmente foi

criado um sistema de avaliação da pós-graduação, para estimular a qualidade e re-
gular a sua expansão.

A década de 1980 foi um dos períodos de menor crescimento econômico da

história do Brasil, e a carência de recursos exigiu decisões sobre sua alocação. Em
meados dessa década, algumas das boas universidades brasileiras começam a des-

envolver processos isolados de avaliação institucional, visando a elevar a qualidade

das diversas faculdades e prepará-las para a autonomia universitária.

Em conjunto com o MEC, diversas associações representativas de instituições

de ensino superior criam, em 1994, o Programa de Avaliação Institucional das Univer-

sidades Brasileiras, PAIUB, que contou com recursos do governo para a elaboração
de projetos. No entender de seus propositores, a auto-avaliação é a primeira iniciativa
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que uma instituição deve implantar para demonstrar a preocupação com a qualidade e

as suas condições para a mudança.

Nesse mesmo ano de 1994, o ministério estabelece as Comissões de Especia-
listas, com o pressuposto de verificar in loco as condições de oferta dos cursos de

graduação (corpo docente, infra-estrutura e currículo) à semelhança da prática em

pós-graduação. Dois anos depois, um decreto do governo federal estabelece novas
regras para avaliação dos cursos e das instituições de ensino, criando o Exame Na-

cional de Cursos, ENC, designado por provão. O decreto estabeleceu que o ENC

deveria ser aplicado a todos os cursos de graduação, estando sua implantação ocor-
rendo de forma gradativa. Também especifica que as instituições de ensino superior

devam ser avaliadas levando em consideração os resultados do provão, a avaliação

da pós-graduação e as condições de oferta do ensino de graduação.

A experiência de avaliação da pós-graduação está consolidada, tendo se

desenvolvido conforme padrões internacionais. É baseada no relatório dos progra-

mas de pós-graduação e na avaliação por área, pelos pares.

Segundo Castro (2001), essas práticas associam, com base na experiência

de diversos países, os processos de avaliação aos de reconhecimento dos cursos

e (re)credenciamento das instituições. O recredenciamento  consiste em um ato
legal, baseado no processo de avaliação da instituição, o qual não só confirma ou

nega a sua competência para oferecer cursos em nível superior, mas, inclusive,

reafirma ou altera a categoria na qual a instituição se enquadra, entre as opções
de universidades, centros de educação superior e faculdades isoladas, variando a

abrangência dos estudos oferecidos e a autonomia acadêmica conferida.

O provão, até 2003, foi aplicado em vários cursos. A reação negativa inicial foi
superada e a aceitação pela sociedade é positiva. Nas instituições a acolhida decor-

reu da incorporação de outros indicadores, como a qualificação do corpo docente.

Nenhum indicador isolado pode traduzir a complexidade de um sistema que depen-
de da qualidade inicial do aluno e das condições de ensino, incluindo o nível e dedi-

cação dos professores e as condições materiais para a prática do ensino.

Ao longo desses anos, as comissões de especialistas realizaram visitas a mi-
lhares de cursos, que resultaram em relatórios analíticos detalhados sobre a situa-

ção de cada curso, apontando deficiências e sugestões para melhoria. Essa avaliação

considera a organização do ensino, aspectos relacionados ao corpo docente e à infra-
estrutura, indo além da avaliação do ensino, mas ficando aquém de uma avaliação

institucional. A Tabela 4 apresenta as dimensões e as categorias principais de análi-

se utilizadas no desenvolvimento desse processo.

Os indicadores que compõem o detalhamento da avaliação de cursos variam,

tanto em quantidade como no papel que desempenham no processo de análise dos
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cursos ou das instituições. Segundo Both (1998), por um lado, eles compõem a prin-

cipal base de comparação nacional e de sistematização de relatórios, emitidos pelas

comissões verificadoras de avaliações externas; por outro, devem representar o
conjunto de princípios adotados pela instituição para orientar sua auto-avaliação, em

consonância com a missão, as diretrizes e os objetivos educacionais.

Tabela 4: Dimensões e categorias de análise do programa de avaliação de curso do INEP

DIMENSÕES CATEGORIAS DE ANÁLISE

Organização institucional

§ Plano de desenvolvimento institucional

§ Projeto pedagógico do curso

§ Articulação das atividades acadêmicas

§ Avaliação institucional

Corpo docente

§ Formação acadêmica e profissional

§ Condições de trabalho

§ Desempenho acadêmico e profissional

Instalações

§ Instalações gerais

§ Laboratórios e instalações especiais

§ Biblioteca

Fonte: INEP (2002)

2.1.2.1   UM MODELO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – O PAIUB

O PAIUB surgiu como um programa capaz de atender às expectativas tanto do

governo, interessado na avaliação para dar consistência ao projeto de autonomia,
como das universidades, que temiam um sistema de avaliação que não estivesse

sujeito ao seu controle. Esse programa esteve focado na avaliação do ensino de

graduação, devido à não-existência, naquele momento, de qualquer instrumento
para avaliá-lo. Segundo seu documento básico, as dimensões avaliadas pelo PAIUB

referiam-se às condições para o desenvolvimento dos currículos; aos processos p e-

dagógicos e organizacionais utilizados para o desenvolvimento dos currículos; aos
resultados alcançados do ponto de vista da qualificação dos egressos; e à formação

profissional para atender às exigências do contexto soc ial.

Parece que o único programa destinado a avaliar o ensino superior reco-
nhecido é o PAIUB. Não obstante a redução dos incentivos e recursos para sua

implementação, esse programa continuou sendo utilizado como uma metodologia

de auto-avaliação de cursos. Revisado em 1999, para assumir uma perspectiva
institucional, pleiteando maior efetividade e espaço para divulgação dos resulta-

dos institucionais junto à sociedade, não teve sua estrutura implementada com o

apoio dos órgãos reguladores. A estrutura da versão do PAIUB  2000 é integrada,
conforme aparece na Tabela 5, por doze dimensões, desdobradas em categorias
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de análise, a partir dos três focos de análise da qualidade acadêmica: compro-

missos com o desenvolvimento da sociedade e com a construção do conheci-

mento, bem como formas de relacionamento e condições internas para facilitar a
concretização do projeto institucional.

Tabela 5: Critérios e categorias de análise para avaliação institucional - PAIUB 2000

DIMENSÕES CATEGORIAS DE ANÁLISE

Projeto pedagógico institucional § Histórico e contexto social
§ Projeto pedagógico dos cursos e currículos

Plano de desenvolvimento institucional § Foco e visão institucional de futuro
§ Compromisso com o desenvolvimento regional

Estrutura organizacional
§ Instâncias de decisão
§ Órgãos acadêmicos
§ Órgãos de apoio acadêmico

Ensino graduação

§ Cursos e modalidades de oferta
§ Disciplinas e currículo
§ Desempenho no exame nacional de curso
§ Condições de oferta
§ Condições dos egressos

Pós-graduação
§ Cursos oferecidos
§ Agências de fomento
§ Avaliação CAPES

Pesquisa
§ Docentes em pesquisa
§ Financiamento e bolsas
§ Produção (cadastro e informatização)

Extensão

§ Projetos de interesse social
§ Cursos
§ Incubadoras de empresas
§ Financiamento e bolsas

Atividades artísticas, culturais e esportivas § Programas e formas de acesso
§ Participação da sociedade

Sistema de comunicação § Relacionamento interno
§ Comunicação externa

Pessoas

§ Pessoal docente
§ Pessoal técnico-administrativo
§ Sistema e condições de trabalho
§ Clima organizacional
§ Gestão de terceiros

Infra-estrutura e instalações

§ Instalações gerais
§ Instalações especiais e laboratórios
§ Biblioteca
§ Infra-estrutura de apoio
§ Editora

Gestão financeira
§ Orçamento e sua execução
§ Sistema de gestão financeira
§ Sistema de prestação de contas

Fonte: Adaptado de Palharini (2000)

A Tabela 6 traz o novo referencial de indicadores do PAIUB, construído a

partir de três eixos de análise e considerando as dimensões e categorias de aná-

lise definidas. Às diretrizes gerais da concepção original do programa, foi acres-
centada a orientação para o respeito à identidade institucional , por meio da ado-

ção do projeto pedagógico institucional e do plano de desenvolvimento.
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Tabela 6: Síntese dos indicadores de avaliação institucional propostos pelo PAIUB 2000

DIMENSÃO INSTITUCIONAL RELAÇÕES COM A SOCIEDADE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO RELACIONAMENTO INTERNO

PPI
Projeto Pedagógico

Institucional

Referenciais soc iais
Legislação
Princípios e fundamentos
Conhecimento pela sociedade
Acesso

Referenciais:
• epistemológicos
• científico-tecnológicos
• educacionais-técnicos

Princípios e fundamentos

Processo de construção
Envolvimento dos colaboradores
Envolvimento discente

PDI
Plano de Desenvolvimento

Institucional

Referenciais sociais que o
justif icam
Interiorização
Expansão
Políticas

Referenciais
acadêmico/pedagógicos
Necessidades
científ ico-tecnológicas
Metas de ensino, pesquisa e
extensão
Metas de gestão

Processo de construção
Envolvimento dos colaboradores
Envolvimento discente

Estrutura organizacional
Instâncias deliberativas
Conselhos superiores

Participação da Sociedade Civil
Deliberações de interesse da
sociedade
Diplomas revalidados
Títulos outorgados

Participação da comunidade
Decisões de
ensino/pesquisa/extensão
Decisões de gestão

Estatuto Geral
Atribuições regimentais
Formas de decisão
Escolha de dirigentes

Estrutura organizacional
Órgãos acadêmicos:
• Graduação
• Pós-graduação

Políticas de integração com a
sociedade. Ações de interesse
social
Processo de matrícula
Patentes
Recepção aos calouros
Emissão de certif icados
Registro de diplomas

Políticas de
ensino/pesquisa/extensão
Políticas de qualif icação
Atendimento ao aluno
Pesquisadores CNPq e FAP
Núcleos de pesquisa
Publicações
Avaliação do docente pelo discente
Qualificação dos funcionários

Regimento interno
Regulamentos acadêmicos
Calendário e prazos acadêmicos
Natureza das relações
acadêmicas
Compartilhamento de recursos

Estrutura organizacional
Órgãos de apoio acadêmico

Planos de metas
Integração com a sociedade
Projetos em desenvolvimento
População atendida
Recursos arrecadados
Avaliação do atendimento pelo
público

Políticas de integração acadêmica
Estágios e formação complementar
Projetos em desenvolvimento
Livros e periódicos de referência
Integração de fontes bibliográficas
Política editorial
Convênios
Avaliação pelo discente e docente

Processo de construção
Relações acadêmicas
Participação na definição do
acervo

Pós-graduação: cursos
Perfil dos alunos
Egressos
CAPES
Agências de fomento

Política para pós-graduação
Projetos pedagógicos
Evasão
Retenção
Conceito CAPES

Teses defendidas
Exame de ingresso
Relação candidato/vaga
Diplomados alocados em IES
Publicações discentes e docentes
Laboratórios
Acesso a recursos de informática

Integração com graduação
Compartilhamento dos recursos
Docentes credenciados
Integração com outros cursos

Pesquisa: docentes em
pesquisa
Financiamento
Bolsas
Cadastro da produção

Políticas para pesquisa
Relação das linhas com projetos
Projetos de interesse social
Fontes de financ iamento

Bolsistas
Núcleos e projetos especiais
Apresentações em congressos

Procedimentos e critérios para
aprovação de projetos
Apoio a participação
Valorização da pesquisa

Extensão : cursos
Projetos de intervenção
Bolsas
Incubadoras de empresa
Financiamento

Políticas para extensão
Projetos para órgãos públicos e
privados. Cursos oferecidos
Público atingido
Avaliação pelo público

Projetos
Conteúdos programáticos
Qualificação dos docentes
Bolsas
Produtos gerados
Publicações nacionais/internacionais

Critérios para aprovação de
projetos
Implicações da captação de
recursos
Valorização da extensão

Sistemas de comunicação

Políticas de marketing
Procedimentos. Instrumentos de
divulgação
Recepção de informações
Comunicação com a Imprensa

Uso da comunicação informatizada
Divulgação acadêmica
Tempo de circulação da informação

Dificuldades de localização e
entrega
Acesso a informação

Recursos humanos
Pessoal docente
Técnico-administrativo
Serviços terceirizados
Assistência social
Administração de pessoal

Estímulos para atrair talentos
potenciais
Recrutamento
Avaliação de desempenho

Política de pessoal
Plano de cargos e carreira
Docentes e funcionários em
capacitação.
Regime de trabalho
Tempo de serviço
Processo seletivo e de recrutamento
Programas/atendimentos realizados

Distribuição de pessoal
Movimentação de pessoal
Conseqüências da avaliação
Administração de benefícios
Apoio ao pessoal ativo
Relações sindicais

Suporte físico
Instalações
Manutenção
Segurança

Tratamento do lixo e coleta
Captação/drenagem de águas
pluviais
Utilização das instalações
Especificação dos limites e acessos

Instalações
Equipamentos
Sinalização
Equipamentos de segurança
Serviços gráficos
Avaliação pelo usuário

Manutenção:
• Equipamentos
• Espaço físico

Modos de acesso
Atenção necessidades materiais

Destinação dos recursos
Investimento e custeio
Compras
Pagamentos

Taxas cobradas
Formas de captação de recursos
Valores arrecadados
Visibilidade do orçamento
Política de recursos próprios

Custo:
• Pessoal
• Por aluno

Investimentos:
• Laboratórios
• Desenvolvimento de pessoal
• Biblioteca
• Tecnologia
• Construções/manutenção
• Processos de compras

Construção do orçamento
Compreensão do orçamento
Prestação de contas à
comunidade
Critérios de distribuição dos
recursos

Fonte: Adaptado de Palharini (2000)
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Conforme Palharini (2000), a nova proposta do PAIUB  segue aprofundando

outras características a serem observadas pela avaliação: a globalidade das rela-

ções da universidade, a participação de todos os segmentos, a comparabilidade e a
continuidade e sistematização. Essas características demonstram a necessidade de

um referencial para o processo avaliativo, representado, na versão 2000 PAIUB, pela

especificidade do projeto pedagógico institucional e de seus desdobramentos, no
âmbito geral refletido pelo plano de desenvolvimento institucional e, no âmbito seto-

rial, pelos projetos pedagógicos dos cursos e pelos projetos acadêmicos departa-

mentais ou de unidade.

2.1.2.2  MODELO CRUB DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Desde 1996, à semelhança do processo desenvolvido pela comunidade dos

reitores europeus, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, CRUB, co-
locou na pauta de suas reuniões tema da avaliação institucional, até compor uma

proposta aprovada na 65ª Plenária do CRUB, em abril de 2000. Quando foi apre-

sentada, a proposta considerava as alternativas de atuação do Conselho, em rela-
ção à avaliação institucional, caracterizando o Conselho como instância promotora

da avaliação, à semelhança do que realiza a Conferência de Reitores das Univers i-

dades da União Européia, CRE.

Foi constituída uma comissão técnica de avaliação, com o objetivo de asses-
sorar as instituições no desenvolvimento de seus auto-estudos. A proposta aprovada

em 2000 está publicada no documento Programa CRUB de Avaliação Institucional
para as Universidades Brasileiras. A avaliação promovida pelo CRUB compreende

um processo que conjuga auto-avaliação e avaliação externa, com o objetivo de

promover o desenvolvimento e a qualidade de cada universidade e, por conseqüên-
cia, do ensino superior. A avaliação externa dar-se-á, fundamentalmente, com base

no auto-estudo da universidade, na visão que a instituição tem de si mesma, procu-

rando conhecer, compreender e explicar a sua singularidade, assim como assimilar
os procedimentos institucionais e as práticas inovadoras para a promoção da quali-

dade. A proposta sustenta-se na identidade de cada instituição e no seu estágio de

desenvolvimento.

Além do auto-estudo, o modelo propõe a apresentação de plano de correção
às evidências negativas identificadas. O processo é acompanhado pelo CRUB, que

consolida o diagnóstico institucional. As etapas desse processo são: análise do auto-

estudo, visita dos avaliadores externos, elaboração do parecer escrito da comissão,
resposta escrita destinada à direção da instituição e a elaboração do parecer final.

Conforme aparece na Tabela 7, a metodologia é integrada por quatorze dimensões,

desdobradas em categorias de análise, com três focos: qualidade acadêmica, rele-
vância pública e social e eficiência e eficácia administrativas. As descrições apre-

sentam sugestões de indicadores, sem, no entanto, fixá-los.
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Tabela 7: Dimensões e categorias de análise do programa do CRUB

DIMENSÕES CATEGORIAS DE ANÁLISE

Missão
Objetivos
Vocação da instituição

§ Capacidade de auto-definição realista

§ Contribuição ao sistema de educação superior brasileiro

§ Razão de sua existência

§ Fronteiras que delimitam os aspectos em que a instituição se distingue entre as demais

Ensino

§ Composição, modalidades e flexibilidade das estruturas curriculares dos programas de ensino
§ Dinamismo da vida acadêmica
§ Capacidade criativa e de inovação
§ Atratividade e fidelização dos alunos, professores e funcionários
§ Processos, sistemas e modalidades de avaliação do ensino
§ Estratégias de recuperação e reforço

Pesquisa

§ Vocação para pesquisa

§ Processos de constituição e composição das equipes e de definição das linhas de pesquisa

§ Políticas de incentivo e suporte à pesquisa

§ Integração da pesquisa ao ensino (graduação e pós-graduação)

Relações externas

§ Participação no desenvolvimento regional

§ Percepção da presença da universidade pela comunidade
§ Parcerias institucionais de relevância social

§ Integração com outros atores sociais

§ Capacidade de desenvolvimento da universidade em sintonia com o contexto social

§ Relacionamento com as partes interessadas externas

§ Relacionamento e vínculo com ex-alunos

Corpo docente

§ Titulação e experiência profissional
§ Políticas e práticas de recrutamento e seleção
§ Políticas e práticas de incentivo ao desenvolvimento profissional
§ Gestão e sistema de trabalho

§ Clima organizacional e motivação
§ Desenvolvimento do capital intelectual
§ Incentivo a autonomia para novas atividades e serviços

Corpo discente

§ Tamanho, distribuição e evolução da matrícula do corpo discente

§ Perfil socioeconômico e acadêmico

§ Atenção ao discente

§ Participação do corpo discente nas atividades acadêmicas e no processo de gestão dos cursos

Corpo técnico-administrativo

§ Titulação e experiência profissional

§ Políticas e práticas de recrutamento e seleção

§ Políticas e práticas de incentivo ao desenvolvimento profissional

§ Gestão e sistema de trabalho

§ Clima organizacional e motivação

§ Desenvolvimento do capital intelectual

§ Incentivo a autonomia para novas atividades e serviços

Administração acadêmica

§ Processos pelos quais se dá a administração acadêmica

§ Envolvimento de docentes, alunos e ex-alunos em processos de melhoria dos programas

§ Liderança das coordenações e colegiados de curso

§ Gestão de processos relativos ao produto e dos processos de apoio acadêmico

§ Situação da concorrência

Controle de produto § Relacionamento com aluno egresso

§ Empregabilidade dos egressos

Organização e governo

§ Estrutura organizacional

§ Mecanismos de comunicação

§ Sistema de informações para decisão

§ Integração entre as áreas acadêmica e administrativa

§ Participação das pessoas nos processos de decisão

Planejamento e avaliação

§ Processo de planejamento

§ Processo de avaliação institucional

§ Articulação entre avaliação e planejamento

§ Sistema de comunicação

Recursos de informação
§ Seleção, desenvolvimento e manutenção de fontes de informação

§ Atualidade dos meios de acesso

§ Dimensionamento e adequação dos recursos

Infra-estrutura física

§ Instalações gerais e especiais

§ Processo de planejamento, definição e implementação dos recursos necessários

§ Avaliação da adequação e uso dos recursos

§ Políticas de expansão da infra-estrutura instalada

Recursos financeiros

§ Orçamento e sua execução

§ Sistema de gestão financeira

§ Políticas de descentralização financeira

§ Capacidade de permanência e sustentabilidade

§ Sistema de prestação de contas

Fonte: Adaptado de CRUB (2000)
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2.1.2.3  MODELO DAES-INEP DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior, DAES, do INEP,

a partir de uma série de estudos e de jornadas de trabalho com professores, dirigen-
tes, representantes de instituições públicas e privadas de educação superior, desen-

volveu um instrumento de padronização para a avaliação institucional destinado às

universidades e aos centros universitários. Esse instrumento leva em conta as expe-
riências em avaliações anteriores, bem como a metodologia e os procedimentos uti-

lizados na Avaliação das Condições de Ensino.

Segundo Castro (2001), a proposta inicial foi sendo reformulada por meio de
discussões e contribuições, até se transformar em orientação geral para, posterior-

mente, vir a se desdobrar em documentos específicos de avaliação institucional de
universidades, de centros universitários, de faculdades integradas, de faculdades

isoladas, bem como institutos superiores, objetivando atender às várias formas de

organização acadêmica, naquilo que têm de comum, sem desconsiderar as especifi-

cidades de cada uma instituição.

A avaliação institucional concebida nessa proposta considera a descrição
detalhada e uma análise crítica de todo o processo de avaliação interna e externa

desenvolvido ou em desenvolvimento na IES, desde o seu credenciamento, aten-

tando para a gestão, o ensino, a pesquisa, a extensão e a prática profissional.

Integrando o sistema brasileiro de avaliação da educação superior, o modelo
prevê que sejam consideradas, quando pertinentes, as avaliações procedidas pela
Comissão Especial de Avaliação da SESu, pelas Comissões de Avaliação das Con-
dições de Ensino e os resultados do Exame Nacionael de Desmpenho do Estudante,

ou por outras formas de avaliação às quais a IES tenha se submetido ou realizado.
A avaliação deverá conter uma análise crítica dos resultados e do envolvimento dos

diversos segmentos da comunidade universitária. Além disso, deve ser verificado o

efetivo funcionamento de órgão ou comissão encarregada da avaliação institucional

e de sua articulação com o plano de desenvolvimento da IES.

A avaliação externa será desenvolvida com base na auto-avaliação da IES,
procurando conhecer, compreender e explicar a sua especificidade, bem como as-

similar os procedimentos institucionais de correções de eventuais desvios e as práti-
cas inovadoras para a promoção da qualidade. A proposta sustenta-se na identidade

de cada instituição e no seu estágio de desenvolvimento.

A metodologia é integrada, conforme aparece no Tabela 8, por doze dimen-
sões, desdobradas em categorias de análise, de acordo com as características con-
sideradas as mais pertinentes em função do processo de avaliação. As categorias

de análise, igualmente, estão detalhadas em indicadores, organizados em função da

sua proximidade e interdependência com os atributos valorizados.
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Tabela 8: Dimensões e categorias de análise do programa de avaliação institucional do INEP

DIMENSÕES CATEGORIAS DE ANÁLISE

§ Organização institucional

§ Estrutura administrativa

§ Estrutura acadêmica

§ Órgãos colegiados

§ Coordenações de curso

§ Atividades de graduação

§ Ensino

§ Atividades complementares ao ensino

§ Interdisciplinaridade

§ Projetos integrados

§ Atividades de pós-graduação
§ Cursos de pós-graduação

§ Integração com a pesquisa

§ Integração com a graduação

§ Atividades de pesquisa
§ Projetos em desenvolvimento

§ Participação de docentes e discentes

§ Atividades de extensão e de Integração com
a comunidade

§ Diversidade de atividades

§ Participação de docentes e discentes

§ Público-alvo

§ Corpo discente
§ Assistência ao estudante

§ Política estudantil

§ Acompanhamento de egressos

§ Corpo docente

§ Formação

§ Regime de trabalho

§ Tempo de trabalho

§ Produção pedagógica

§ Produção científica, técnica, cultural e artística

§ Atividades de gestão

§ Atividades acadêmicas desenvolvidas

§ Pessoal técnico-administrativo

§ Formação

§ Regime de trabalho

§ Tempo de trabalho

§ Adequação à atividade administrativa e/ou acadêmica

§ Instalações gerais e laboratórios especiais

§ Salas de aula

§ Salas especiais

§ Acesso para portadores de necessidades especiais

§ Instalações sanitárias

§ Condições de salubridade

§ Condições de conservação e limpeza

§ Equipamentos adequados e suficientes

§ Biblioteca

§ Instalações físicas

§ Horário de funcionamento

§ Pessoal técnico e de apoio

§ Serviço de consulta e de empréstimos

§ Acervo

§ Acesso ao acervo

§ Política de aquisição e de expansão

§ Informatização

§ Infra-estrutura de apoio

§ Quantidade e qualidade de equipamentos de informática

§ Efetiva utilização pelos professores, alunos, e pessoal técnico-
administrativo

§ Seleção e contratação dos recursos disponíveis

§ Gestão institucional

§ Definição de políticas e diretrizes de avaliação, de
planejamento, da melhoria e da inovação

§ Coerência entre as diretrizes institucionais e as ações
planejadas

Fonte: Adaptado de Projeto de Avaliação Institucional DAES-INEP (2002)
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2.2  ACREDITAÇÃO

Segundo Kells (1995), El-Khawas (1993) e Amaral (1998), a acreditação de

uma IES é um processo que tem por objetivos certificar que ela: encontra-se orien-

tada por objetivos adequados e bem definidos; apresenta as condições e os proce-

dimentos para alcançar seus objetivos; demonstra que está cumprindo seus objeti-

vos; apresenta uma estrutura organizacional que facilita o desenvolvimento dos pro-

cessos; possui um quadro de profissionais capacitados para cumprir seus objetivos;

conta com critérios para aferir a qualidade; estabelece o conjunto de indicadores de

resultados consistentes com a política de certificação das agências e associações

profissionais; e dispõe de mecanismos de auto-avaliação e planejamento que per-

mitem a melhoria contínua de suas atividades.

A acreditação, de acordo com Brennan (1993), é o processo mais praticado

pelas instituições americanas, sendo também uma situação ou um status concedido

a um curso ou programa que atinge os critérios básicos de qualidade educacional.
Enquanto processo, consiste nas revisões voluntárias que buscam garantir a quali-

dade do sistema da educação americana, efetivado por examinadores externos se-

lecionados pelas agências regionais ou profissionais e, segundo os critérios defini-
dos, com apoio dos resultados de procedimentos de auto-avaliação.

Conforme Wolf (1990), a acreditação pretende mostrar se a comunidade de

inserção da universidade tem a compreensão do sentido da missão institucional e
verificar se os objetivos institucionais estão definidos em função da missão e se es-

tão sendo alcançados. Para esse autor, o processo está baseado no pressuposto de

que a comunidade conhece e compreende a missão e os valores institucionais, o que
instiga a instituição a organizar e a demonstrar seus resultados, apresentando condi-

ções de auto-regulação.

Como resultado desse processo é gerado um parecer de certificação de que a
instituição, ou um curso ou programa, atende aos critérios mínimos de qualidade

pré-estabelecidos pelas agências, certificando publicamente que existe aquele mí-

nimo de padrões educacionais presentes no objeto da certificação.

Segundo El-Khawas (1993), pode-se dizer que a acreditação é uma forma de

avaliação e um meio de auto-regulação voltado ao fortalecimento da qualidade, im-

plicando a aceitação de compromissos. Na medida em que considera a análise que
a instituição faz de seu próprio desempenho, o processo torna-se mecanismo de

demonstração do compromisso institucional com a busca contínua da qualidade.

Para Amaral (1998), esse processo pode ser institucional ou ser desenvolvido
apenas para os cursos ou programas. Os procedimentos utilizados consideram os
objetivos, desde os métodos de formulação quanto a sua implementação, a coerên-
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cia e a adequação dos objetivos para a instituição ou para o curso, e a disponibilida-
de de recursos para a obtenção dos resultados desejados. A certificação de progra-
mas é freqüente em áreas profissionais, como, por exemplo, contabilidade, adminis-
tração, direito e engenharia.

Na opinião de El-Khawas (1995), embora a longa trajetória do processo de-

monstre sua aceitação, não existe garantia de que todas as instituições acreditadas
possuam as características referidas, em igual proporção. O importante é a de-

monstração do estágio em que a instituição se encontra diante destas características

e sobre sua disposição de melhorar. Um aspecto relevante para a acreditação é ela
estar associada à decisão de atestar publicamente o valor de um programa educ a-

cional. Segundo essa autora, na experiência norte-americana, a decisão impor-

tante é se um curso ou instituição recebe a acreditação, por seus efeitos nas deci-
sões de outras universidades, especialmente relacionadas ao reconhecimento e à

validação de estudos cumpridos e dos graus acadêmicos, e também em relação à

concessão de recursos de financiamento.

Segundo El-Khawas (1993), a autonomia da universidade se manifesta pela

definição de sua missão, por suas escolhas, por seus valores e pela liberdade de

auto-regulação e comprometimento para com seus objetivos. A missão e os valores
que sustentam o projeto institucional devem, eles mesmos, expressar as condições de

auto-regulação da instituição, mediante a formulação de indicadores vinculados a ob-

jetivos, metas e meios para alcançar os resultados esperados.

No contexto do processo de acreditação, a auto-avaliação deve refletir estas

características, ou seja, deve considerar a análise de dados, qualitativos e quantitati-

vos, que demonstre a coerência entre a missão, metas e objetivos da universidade.
Além desse requisito, é preciso que a instituição demonstre a utilização dos resulta-

dos da avaliação para promover correções.

Na opinião de Amaral (1998), as agências norte-americanas de acreditação es-

pecializadas ou profissionais adotaram como estratégia não permitir que cada curso

desenvolvesse seu próprio modelo de avaliação. Elas têm tomado para si a responsa-

bilidade pela definição de padrões relacionados às melhores práticas. No entanto, o

modelo construído decorre de um amplo processo participativo, envolvendo pessoas

bem-sucedidas, empregadores e especialistas nas diferentes áreas de conhecimento.

Os padrões são revisados regularmente e de modo geral visam aos seguintes aspec-

tos: organização, administração e gerenciamento do curso; qualificação dos docentes,

carga horária das disciplinas e outras responsabilidades; admissão, retenção e de-

sempenho dos alunos; currículo e seus conteúdos; adequação dos recursos de apoio,

incluindo a biblioteca, os laboratórios e os equipamentos; e os recursos financeiros.
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El-Khawas (1995) afirma que uma característica desse processo é envolver um

número considerável de avaliadores e promover visitas de curta duração: a comissão
responsável pelo processo é composta de doze a vinte pessoas, que possuem com-
petências específicas para avaliar, por exemplo, bibliotecas, serviços de informação,
negócios acadêmicos e finanças. Em geral, o tempo de visita é de dois dias, sendo
que a equipe de analistas se divide em grupos variáveis, de acordo com suas espe-
cialidades e seus interesses declarados, visitando setores ou realizando entrevistas.
Um encontro com o reitor, ao final da visita é programado para a apresentação de
um relato verbalmente, ao reitor. A partir dessa etapa, havendo discordância, pode
ser anexado ao relatório um eventual recurso, que será enviado à agência respo n-
sável pela avaliação, para o parecer decisivo sobre a certificação.

Um dos principais atributos de valor do processo de acreditação, conforme
Roach (2001), consiste no fato de ele ser voluntário e livre de imposições ou restri-

ções governamentais. Seus objetivos visam a garantir a qualidade a partir de pa-

drões estabelecidos e aceitos pelos envolvidos, e como buscam promover a melho-
ria e o desenvolvimento institucionais. As universidades certificadas têm liberdade

para prosseguir com sua missão, encontrando-se aptas a concorrer para obtenção

de recursos ou apoio financeiro.

Esse autor comenta que, nas últimas duas décadas, os procedimentos utiliza-

dos com vistas à acreditação têm colaborado para reforçar a relação entre a quali-

dade, como objetivo permanente, e o processo de prospecção do desenvolvimento

futuro das universidades, propiciado pelo planejamento estratégico. Há instituições

que têm integrado os esforços de avaliação e planejamento que contribuam para o

aperfeiçoamento de programas e serviços. A prática tem mostrado que os auto-

estudos têm possibilitado a identificação de questões críticas para o desenvolvi-

mento das instituições e facilitado o planejamento da mudança.

Na opinião de Roach (2001), a acreditação deve ser vista como oportunidade

de revisão administrativa, uma vez que o processo responde às necessidades gere n-

ciais. No entanto, não produz conclusões sobre a identificação dos suportes organiza-

cionais críticos para produzir bons resultados educacionais. Para isso ocorrer, há a
necessidade de ser desenvolvida uma teoria sobre conceitos de educação eficaz, ou
sobre a definição de indicadores e variáveis críticas para os objetivos educacionais de
um modelo de educação superior.

Para Amaral (1998) e Afonso (2000), a acreditação, considerada como forma de

garantia da qualidade bem compreendida nos EUA, está sendo adotada rapidamente

em países que buscam cumprir exigências mínimas para a certificação de qualidade,

especialmente na Europa. Entretanto, dentro da comunidade internacional de garantia

da qualidade, a acreditação normalmente não é percebida como suficiente para asse-
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gurar a qualidade do ensino. Para este propósito, foram desenvolvidos os processos

adicionais de avaliação e de auditoria da qualidade acadêmica.

Segundo Afonso (2000), no contexto das instituições européias, os processos

de acreditação da qualidade de seus cursos são mais freqüentemente utilizados pelas

jovens instituições privadas. No entanto, observa-se uma nova tendência de aborda-

gem desse processo, em especial para alguns cursos. O novo critério, adotado por
agências que certificam alguns cursos específicos, considera as competências que os
estudantes devem possuir ao finalizar o curso. A acreditação, com esse enfoque, de-

veria passar a ser orientada pelo desempenho dos alunos.

Para El-Khawas (1995), os processos desenvolvidos para verificação da ga-

rantia de qualidade constituem-se em análises abrangentes, que seguem além da

acreditação no sentido de considerar os níveis de qualidade acadêmica. No lugar de

julgar a qualidade a partir de padrões mínimos de exigência, como o faz a acredita-

ção, utiliza uma combinação de indicadores e examina as questões originadas du-

rante a auto-avaliação ou decorrentes da avaliação externa. Os norte-americanos

chamam a esses procedimentos de programa de avaliação sistemática. Uma dife-

rença entre a avaliação da qualidade e o processo de acreditação é que ela parte da

noção de qualidade expressa pela missão da instituição.

2.2.1  EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA DE ACREDITAÇÃO

Segundo Dill (2001), o sistema de educação superior dos EUA está composto

por um grande número de instituições públicas e privadas que gozam de autonomia,
determinam suas políticas e têm uma estrutura de administração liderada por um

dirigente profissional com amplas atribuições executivas e que responde a um cole-

giado, geralmente composto por representantes externos à instituição. Por esses
mecanismos, as instituições buscam assegurar sua integração com a comunidade

para obter recursos, devendo responder por suas aplicações e pelo cumprimento de

sua missão.

De modo geral, no contexto da educação norte-americana, em que institui-

ções competem por reputação e prestígio, há abertura às demandas do mercado. O

princípio orientador do desenvolvimento das instituições está relacionado ao com-
promisso em atender às expectativas das partes interessadas, stakeholders, utili-

zando mecanismos de auto-regulação. Para demonstrar essa reputação, processos

reconhecidos de avaliação da qualidade são praticados há longo tempo.

Para Kells (1995), regulação é o processo periódico baseado em informações,

pelo qual um sistema educacional, ou uma instituição, ou um curso, é, com o passar
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do tempo, ajustado em seus objetivos e metas, mediante escolhas julgadas neces-

sárias. A acreditação é um meio de auto-regulação, voltado ao fortalecimento e à

validação da qualidade, e também à demonstração da integridade da educação su-
perior, fazendo-a digna de confiança dos públicos.

Segundo Amaral (1998), por mais de um século, a acreditação, como proces-

so de demonstração da qualidade da educação superior, tem sido uma caracterís-
tica peculiar da educação superior nos EUA.

As instituições norte-americanas de educação superior submetem-se ao pro-

cesso de acreditação voluntariamente. O tempo para a renovação pode variar em
função dos critérios das agências ou da qualidade dos resultados produzidos. O pe-

ríodo de duração da certificação varia, geralmente, entre cinco a dez anos.

Esse processo foi criado e desenvolvido a partir da preocupação com o aper-
feiçoamento do nível superior da educação. As instituições uniram-se para criar uma

Comissão de Educação Superior, Commission on Higher Education, CHE, tendo sido

fundadas associações profissionais, a partir do compromisso com a certificação da
qualidade da educação superior. Existem, nos EUA, seis grandes agências, de

abrangência regional, e aproximadamente setenta setoriais independentes.

Historicamente, segundo Dill (2001), as agências de acreditação buscam evi-
dências específicas sobre os projetos executados pelas instituições. Como o fazer
esteve vinculado às especificidades dos programas das instituições, foram multipl i-
cando-se as agências de acreditação, especialmente para atender às especificid a-
des de programas e reconhecer as diferenças entre as instituições.

Segundo Amaral (1995) e Dill (2001), para não comprometer a credibilidade do

processo, a partir dessa expansão, as agências regionais passaram a impor alguns
limites, por meio de um conjunto único de padrões e critérios, mas que consideravam

as diferenças institucionais. Desde a década de 1980, as agências atentaram particu-

larmente ao aperfeiçoamento dos cursos de formação, dando ênfase aos resultados
obtidos pelos estudantes. A partir dessa época, observou-se uma regularidade na

análise das informações utilizadas, motivando a exigência da implementação da auto-

avaliação. As agências, a essa época, consideraram relevante que as instituições de-
monstrassem como usavam os resultados da auto-avaliação para qualificar os cursos.

Nos anos 1990, ao debate sobre a qualidade do ensino superior foi acrescentado o

aspecto do progressivo aumento de custos repassados aos alunos, sem que fosse
percebida uma correspondente melhoria na qualidade. Esta discussão provocou uma

emenda ao Ato do Ensino Superior, tratando-se da exigência de novas responsabili-

dades das agências de acreditação, no acompanhamento da aplicação de padrões
federais relacionados ao ensino superior.
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Na opinião de El-Khawas (1993), os líderes de agências e de associações na-

cionais de ensino superior formaram um comitê de política nacional para acredita-

ção, National Policy Board on Higher Education Institutional Accreditation, NPB, preo-
cupados com que a credibilidade da auto-regulação institucional fosse ameaçada

pelo potencial controle governamental. A finalidade do comitê era de promover me-

lhorias significativas nas próprias agências de acreditação.

O NPB propôs que uma comissão nacional assegurasse rigorosos padrões

para a avaliação da qualidade institucional a serem usados de maneira consistente na

avaliação de cursos e de universidades, com particular atenção na mensuração da
eficiência da instituição nos resultados dos alunos. No entanto, segundo Dill (2001), a

proposta foi rejeitada por parte dos líderes das universidades, especialmente do setor

privado, por acreditarem que a criação de um corpo regulamentar centralizado pudes-
se se tornar um mecanismo de intervenção do governo.

Sucedendo a rejeição das propostas do NPB, foi constituído um grupo de tra-

balho, vinculado à Presidência, para estudar a questão da acreditação. Foi proposta a
criação de um conselho, Council for Higher Education Accreditation, CHEA, para o en-

sino superior designado para reconhecer e certificar grupos de acreditação, fornecer

informação e advogar em favor de um processo certificador não-governamental.

Em seus documentos e estatutos, o CHEA sustenta que as universidades de-

vam reter a responsabilidade de garantir a qualidade de suas graduações e progra-

mas acadêmicos. Com a criação desse Conselho, as agências de acreditação pas-
saram a assumir o papel de analistas da performance institucional ou de auditores

da eficiência dos procedimentos internos de garantia de qualidade. O princípio bási-

co da proposta de verificação externa é garantir a presença e o funcionamento efeti-
vo de mecanismos internos de avaliação de desempenho.

Para Kells (1995) e El-Khawas (1993), a acreditação não avalia a qualidade

absoluta e sim os resultados obtidos relativamente às metas propostas. Os indicad o-
res de desempenho fornecem dados quantitativos sobre os recursos disponíveis e

sua aplicação em: prédios, salas, instrumentos, equipamentos e bibliotecas; perfil

dos alunos e índices de seleção; taxas de desempenho dos alunos. Embora o re-
sultado seja publicado, contribuindo para que a avaliação cumpra sua função de

certificação, algumas informações podem permanecer em reserva, por solicitação da

instituição ou por decisão das agências certificadoras, devido, especialmente, ao
aprimoramento do processo.

Percebe-se na universidade norte-americana uma forte preocupação na divul-

gação dos grandes objetivos institucionais. Há muitos incentivos para a comunicação
da missão, do plano estratégico das políticas de desenvolvimento da instituição e das

regras internas, em todos os níveis, com vistas a reforçar o compromisso de execução

dos planos e de acompanhamento das metas estabelecidas.
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Dill (2001) afirma que a preocupação com a demonstração da integridade insti-

tucional é tradição nas universidades americanas. Sendo que este conceito é traduzi-

do no modo como a instituição é percebida, pela maneira de definir seus objetivos,
selecionar e manter seu corpo docente, admitir seus alunos, estabelecer seus currí-
culos, especificar e determinar cursos e serviços, demonstrar preocupação com os
problemas sociais, de eqüidade e diversidade, alocar seus recursos e servir aos inte-
resses da comunidade. A integridade está presente na forma ética como a instituição

se comunica e interage com os públicos. A integridade do processo de acreditação

também precisa ser percebida. Esse compromisso se traduz na garantia, oferecida à
instituição, de que ela receberá um tratamento justo e pelo princípio da confiança na

atuação crítico-analítica dos especialistas ao interpretar as informações fornecidas.

Ainda na opinião de Dill (2001), a pressão para melhorar a garantia da quali-
dade não desapareceu, passando apenas do nível federal para o nível regional: na
medida em que continua aumentando a preocupação com a qualidade do ensino, a
trégua da pressão governamental deve ter vida curta. As seis agências regionais
adotaram a avaliação estudantil e o desdobramento de políticas e diretrizes institucio-

nais como parte de seus critérios de acreditação. Os estados, por sua vez, efetivam

um controle mais ativo, caminhando em direção ao interesse público dos indicadores
de desempenho acadêmico, sendo que, em algumas unidades federadas, novas

medidas de desempenho visaram ao processo e aos resultados na graduação, es-

tando ligadas ao processo de concessão de fundos governamentais.

Apesar de o processo remeter para a garantia da qualidade, o conceito de

qualidade, no contexto norte-americano da educação superior, apresenta algumas

contradições. Para muitos especialistas, o conceito tem estado relacionado apenas a
insumos que remetem para resultados de qualidade. Acreditam que os melhores

professores, os estudantes mais brilhantes e uma grande infra-estrutura de bibliote-

cas, laboratórios, salas de aula e instalações esportivas de excelência é que dão
sustentação e garantia de resultados de qualidade. Como resultado do debate dessa

questão, a sociedade norte-americana, atribuindo valor à educação, exigiu oferta de

oportunidades educacionais para todos, tendo conquistado aumento de recursos
destinados ao setor da educação superior pública.

2.3  AUDITORIA DA QUALIDADE

Segundo Brennan (1993), a auditoria da qualidade é um processo externo, des-

tinado a instituições de ensino, que gera uma certificação a partir de critérios básicos
de qualidade educacional estabelecidos pelos governos ou por agências especializa-

das, e em seus significados para a gestão da universidade.
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A auditoria de qualidade consiste nas revisões voluntárias, com vistas a garantir

a qualidade dos sistemas de educação e tem sido implementada por organismos in-

ternacionais de certificação e aplicado, especialmente, junto às instituições européias.
Geralmente acontece no nível institucional e coloca ênfase nas políticas, diretrizes,

procedimentos, planos e resultados, seguindo roteiros estabelecidos. Considera a vi-

sita de auditores que procedem a um detalhado exame dos documentos fornecidos
pela instituição. Os auditores são profissionais reconhecidos por suas competências

para examinar a eficiência e a efetividade da qualidade na universidade.

Para Brennan (1993) e Amaral (1998, 1999), a auditoria da qualidade acadêmi-
ca é um processo analítico, a partir de modelos internacionais de garantia, avaliação

e melhoria da qualidade, realizada por auditores externos. Está centrada nos proce-

dimentos responsáveis pelo resultado da qualidade e nos métodos que permitem
certificar que a qualidade foi alcançada. Um dos princípios que fundamentam a au-

ditoria relaciona os aspectos: competência das pessoas, eficiência do uso de recur-

sos, clareza de processos e qualidade dos resultados.

Segundo Dill (2001), a auditoria acadêmica externa tem o papel de verificar a
efetividade dos procedimentos internos da qualidade avaliada, das condições de
melhoria do processo e da articulação com planos de ação. O processo de auditoria
supõe a existência da avaliação interna, feita pela instituição, vista como um pré-

requisito fundamental do processo de garantia da qualidade.

Na opinião de Werterheijden (1994), a União Européia, por se encontrar diante
da emergência de um nível avançado de decisão supranacional, procura, pelo uso

intensivo da subsidiaridade, considerar a diversidade de sistemas de educação, vali-

dar estudos e proteger as peculiaridades dos programas.

O Conselho de Reitores das Universidades Européias, CRE, atuando, con-

forme Amaral (1998), como agência auditora, recomenda a publicação do resultado

final da auditoria, mesmo nos casos em que a instituição não apresente os padrões
mínimos de qualidade. Esta publicação é necessária para que a auditoria exerça sua

função de certificação.

Além de Amaral (1998, 1999, 2003), Afonso (2000) comenta que o CRE produ-
ziu diretrizes detalhadas tanto para o relatório de auto-avaliação quanto para as

equipes de avaliação externa. Não obstante a avaliação externa ser realizada por

pessoas provenientes de diferentes países-membros, cujos currículos demonstram
reconhecida experiência no gerenciamento universitário, o processo encontra vários

problemas. Uma das principais dificuldades diz respeito exatamente à ampla divers i-

dade do sistema de ensino superior europeu, dificultando as condições de transpa-
rência e de comparabilidade entre os países-membros.
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Roach (2001) chama a atenção para os riscos dessa auditoria externa, em es-

pecial para o da superficialidade, porque é difícil para especialistas de fora do país

avaliarem toda a instituição. O estabelecimento de mecanismo de validação do pro-
grama, através do desenvolvimento de um sistema baseado nas experiências de ava-
liação e de análises qualitativas realizadas pelas instituições-membro, deve servir de
orientador das regras básicas mínimas a serem seguidas no contexto acadêmico di-
versificado. Esse autor também acredita que o papel de agências supranacionais con-

sistirá em monitorar e encorajar a emergência da cultura da qualidade nas instituições

de educação superior.

El-Khawas (1995) comenta que uma das características que distingue esse

processo é a de envolver um número pequeno de auditores e promover visitas de

maior duração: em geral, a comissão responsável pelo processo é composta por três
a cinco pessoas, sendo um deles coordenador e outro secretário. No sistema de au-
ditoria do CRE, por exemplo, a equipe de analistas possui três auditores e uma se-
cretária. Todos os auditores têm experiência formal em administração universitária,
sendo reitores ou ex-reitores. A secretária é membro de uma universidade européia,
devendo estar familiarizada com os processos de gerenciamento estratégico e avalia-
ção de universidades.

As responsabilidades do coordenador incluem a atribuição de tarefas à equipe

de analistas, a manutenção do foco da equipe e a liderança na preparação dos re-

latórios. O sistema de auditoria prevê uma visita preliminar às instituições, para m e-
lhor compreensão do seu contexto e das suas operações. Esta visita permite que os

auditores se familiarizem com a estrutura que regula o sistema de ensino superior e

solicitem informações adicionais para evitar problemas de má qualidade das evidên-
cias que são apresentadas para a auditoria.

Segundo Afonso (2000), na Europa, a auditoria da qualidade tem sido desen-

volvida pelas jovens instituições privadas que buscam complementar o processo de
acreditação de seus cursos com um resultado institucional, por meio de um certifica-

do de auditoria da qualidade, fornecido por agência especializada. As agências que

promovem auditorias de instituições visam à certificação da qualidade de cursos na
Europa desenvolvem pesquisas para gerar informações que possam subsidiar os

processos de orientação da própria auto-análise institucional e disponibilizam dados

comparativos e pareceres de especialistas.

Com o resultado dos processos de auditoria de uma instituição ou de certifi-

cação de cursos ou programa de estudos, de acordo com os padrões mínimos esta-

belecidos por agências certificadoras ou órgãos dos governos, é definido um parecer
público de reconhecimento da qualidade. Os relatórios são publicados e contêm uma

visão geral, inclusive pontos fortes e oportunidades de melhoria, eficiência do geren-

ciamento de qualidade da instituição, junto com recomendações de ajustes. A audi-
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toria olha para a maneira pela qual as instituições gerenciam suas responsabilidades

no que diz respeito a programas de qualidade e a graus oferecidos em seu nome.

Por outro lado, Amaral (1998, 1999) comenta que o sistema de gestão das uni-
versidades européias merece ser revisto. As auditorias do CRE têm demonstrado

que os acadêmicos ignoram as decisões e os planos da alta administração. Parece

que há, em geral, problemas de comunicação das orientações no interior das insti-
tuições. As informações não circulam com facilidade, permitindo a conclusão de que

a qualidade da gestão é mais aparente do que real.

El-Khawas (1993) e Amaral (1998, 1999) identificam um conjunto de requisitos
que, uma vez atendidos, ajudam as agências e as universidades nos processos de

avaliação, de melhoria e de mudança de procedimentos. São eles: a produção de

diretrizes referentes às boas práticas; a análise e disseminação dos resultados e
padrões contidos nos relatórios de auditoria e avaliação; a execução de projetos de

desenvolvimento sobre aspectos relevantes para muitas instituições; a investigação

de assuntos de interesse nacional para a melhoria da qualidade; a identificação das
boas práticas obtidas das redes de profissionais liberais; e a publicação de resulta-

dos que orientam as instituições para o desenvolvimento da qualidade.

2.3.1  SISTEMAS EUROPEUS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Na palestra que proferiu durante as comemorações dos novecentos anos da

Universidade de Bolonha, Agnelli (1988) disse que as universidades desde a sua ori-
gem foram internacionais em espírito. Mesmo nos tempos mais difíceis e de maior
intolerância, defenderam que o conhecimento devia ser livre e universal.

Neave (1997) considera que as primeiras universidades foram criadas numa
época em que três instituições formavam uma espécie de autoridade superorde-

nante sobre uma comunidade: a Igreja, o poder divino, o império, o poder dos ho-

mens na Terra, e o conhecimento, o poder da ciência. Na medida em que o cristia-
nismo era universal, também as universidades podiam ser consideradas como uma
expressão organizada dessa universalidade. Sendo universais, não estavam identifi-
cadas prioritariamente pelas fronteiras geográficas.

Para esse autor, durante o período medieval havia uma grande uniformidade

de programas de ensino, bem como uma estrutura universitária semelhante, cen-

trada especialmente na liderança e no conhecimento de mestres notáveis. Essas
características tiveram um papel relevante na história do espaço europeu de ensi-

no superior, permitindo que alunos escolhessem a orientação ou a universidade

que desejavam.
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À medida que os territórios se firmavam nas divisas de diferentes países e

que novas universidades foram sendo criadas nos países europeus, a política de

mobilidade dos estudantes foi sofrendo alterações significativas. Em alguns casos,
como forma de evitar a dependência de instituições estrangeiras para a formação

dos quadros de que os países necessitavam para o seu desenvolvimento.

Ainda segundo Neave (1997), devido à mudança nas condições de mobilidade
dos alunos e da limitação imposta pelas divisas políticas, ocorreu o abandono gra-

dativo da autoridade atribuída à universidade, que passou a se subordinar à autor i-

dade do Estado. Com isso, o recrutamento dos alunos tornou-se mais regional, pas-
sando a missão e os compromissos da universidade a considerar as condições e

necessidades da nova autoridade. O Estado, definindo padrões de conhecimento

indispensáveis para o seu desenvolvimento, passou a estabelecer as condições
para a obtenção de emprego.

O aparecimento do que se convencionou chamar de universidade moderna
está intimamente ligado ao surgimento do Estado-Nação. Segundo Amaral (1998),
as grandes reformas que fizeram surgir a universidade moderna estavam associadas
à idéia da universidade como agente da reconstrução nacional, aliada à formação
dos quadros de funcionários do Estado.

Para Duram (1992), o modelo de controle do Estado buscava, na proximidade

da qualidade dos egressos das diversas instituições de ensino superior, assegurar a

igualdade de condições no concurso pelos empregos. O princípio de homogeneida-
de, associado às exigências de modernização administrativa, implicou a necessid a-

de de conhecimentos mais especializados para acompanhar o desenvolvimento das

funções técnicas. Esse modelo, durante as três últimas décadas, na Europa, encon-
trou dificuldades pela falta de agilidade e por ser inadequado às necessidades i m-

postas pelo novo setor dominante da atividade: o mercado.

No entanto, nos últimos tempos parece que a motivação para o desenvolvimento
da qualidade do ensino deixou de ser a modernização política e administrativa, liderada

pelos requisitos do setor público-administrativo, passando a ser induzida pelas necessi-

dades do mercado e mantida pelas contribuições dos alunos, de consumidores de ser-
viços ou pela contribuição de mantenedores.

Neave (1997) comenta que a incapacidade das instituições para criar, com

rapidez, soluções e gerar novos conhecimentos para a economia industrial levou
ao progressivo abandono do modelo de controle pelo Estado, em favor da conces-

são de autonomia às instituições. O estabelecimento dos pri ncípios da auto-

regulação para as instituições de ensino superior provocou uma mudança na atua-
ção e na percepção do papel do Estado, nos processos de reconhecimento da

qualidade do ensino de formação profissional. O Estado deixa de exercer o con-

trole para fazer supervisão.
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Os governos elaboraram leis que transferiam às instituições a aplicação das

políticas educativas, bem como orientavam formas de gestão, passando a controlar

apenas algumas variáveis consideradas importantes, entre elas a execução dos or-
çamentos. As instituições assumiram a auto-regulação, dentro dos limites permitidos

pelos parâmetros de funcionamento estabelecidos pelo governo.

Conforme Amaral (1998), nas duas últimas décadas, houve mudanças signifi-
cativas para as circunstâncias da educação superior nos países europeus. Os pa-

drões de crescimento diminuíram e a escassez financeira foi a conseqüência. Em

resposta, muitos governos passaram a exigir melhores condições e espaços para a
inovação, formação de alianças e parcerias com indústrias, assim como a requerer

aumento de eficiência, flexibilidade e credibilidade no uso dos fundos públicos. Para

o autor, as tentativas específicas de conduzir os sistemas de educação de nível su-
perior foram confrontadas com a diminuição da disponibilidade de fundos e com a

necessidade de decisões difíceis em nível nacional. Essas limitações prepararam o
terreno para profundas transformações nas relações entre o poder de supervisão do
Estado e a responsabilidade pela regulação em diversos países europeus.

A Europa vem discutindo a criação de um sistema de auto-regulação colabo-
rativo que ajude as instituições no planejamento, desenvolvimento de programas,
controle financeiro, bem como a assegurar que os resultados dos esforços institucio-

nais sejam os esperados e de qualidade adequada. Conforme documento do CRE, é

desse contexto que decorre a presença da avaliação nos países europeus: exata-
mente da necessidade de uma prestação de contas por parte das universidades pe-
rante a sociedade, da utilização dos recursos orçamentários destinados ao ensino
superior, junto com resultados que demonstram a qualidade do ensino superior.

Alguns fatores influenciaram de modo especial o movimento de criação de

sistemas de avaliação, como, por exemplo, as parcerias entre universidades e em-

presas, que colaboraram com a importação de certos conceitos do mundo empresa-
rial para o setor da educação. Segundo Amaral (1998), a incorporação dos modelos
de controle da qualidade total foi devida, provavelmente, à necessidade de ser d e-
monstrada a manutenção da qualidade. A avaliação foi instituída para mostrar que o
ensino superior continuava a funcionar de forma aceitável. Para o autor, os sistemas

de avaliação da qualidade das universidades européias se desenvolveram com ob-

jetivos diferentes, mas correlacionados. De modo geral, os sistemas são usados
para: melhorar a qualidade de um curso ou programa; avaliar uma instituição; de-
monstrar à sociedade que a instituição apresenta qualidade; captar recu rsos.

Segundo esse autor, os critérios usados para a implementação da avaliação
podem diferir, mas predominam uma das abordagens a seguir: partir da definição da

missão da instituição, verificando o grau de cumprimento dos objetivos pré-fixados,

com referência ao processo de auto-avaliação; ou, partir da definição dos requisitos
externos, estabelecidos por pares ou por associações profissionais, verificando o
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grau de cumprimento desses requisitos; ou, partir da comparação da avaliação do

desempenho com a de outras instituições, usada quando o governo deseja proceder

a uma classificação de programas ou instituições, em relação ao cumprimento das
exigências legais. Se a finalidade principal é melhorar a qualidade, é essencial que a

instituição conheça a si própria e procure, ela mesma, descobrir seus pontos fortes e

as dificuldades que devem ser superadas. Se o objetivo é demonstrar a qualidade
da instituição perante a sociedade, então a avaliação externa é indispensável para

assegurar a credibilidade do exercício. Se a iniciativa da avaliação é do governo,

com a finalidade de proceder a cortes orçamentais, então a utilização de padrões
governamentais torna-se importante, sendo que a publicação dos resultados e a

classificação pública ajudarão o governo a justificar as suas decisões.

Os sistemas de maior tradição prática na Europa são o do Reino Unido, o da
França e o da Holanda. Nestes três países, os sistemas compreendem etapas co-

muns. Uma delas é a elaboração de um relatório de auto-avaliação pela universida-

de que deseja ser avaliada. Este documento é considerado essencial para o proces-
so, pois deve corresponder ao resultado da análise crítica da instituição, a partir de

um amplo debate interno. Outra característica comum é a avaliação externa realizada

por uma comissão de especialistas independentes em relação à instituição avaliada.
Essa comissão externa recebe e discute a auto-avaliação, comparece à instituição

para constatar as evidências apresentadas e faz um relatório final, incluindo reco-

mendações para a melhoria da qualidade.

Amaral (1998) comenta que, individualmente, esses sistemas apresentam ca-

racterísticas que servem para diferenciá-los. No sistema inglês, há evidências de

forte controle da avaliação pelo governo, bem como a ligação direta entre os resul-
tados da avaliação e o financiamento atribuído às instituições. Outra dificuldade do

sistema inglês é a quantidade exagerada de indicadores de desempenho, alguns

com pouca relação com a qualidade do ensino.

No Reino Unido, a avaliação da qualidade é realizada por meio dos mecanis-

mos de auto-avaliação e de avaliação externa por pares, tendo sido implantada pelo

HEFCE, Higher Education Funding Council for England. A auto-avaliação analisa o
ensino mediante o currículo, o método de ensino, a aprendizagem, o perfil e as ca-

racterísticas dos estudantes, os resultados de desempenho, as condições de em-

pregabilidade dos egressos ou sua progressão em estudos avançados e a gestão do
curso. A avaliação externa por pares envolve uma visita de vários dias, incluindo en-

trevistas. Cada área de conhecimento analisada em relação a seis elementos: es-

trutura, conteúdo e organização curricular; ensino, aprendizagem e avaliação; pro-
gresso e resultados dos alunos; apoio e monitoramento para os alunos; recursos

para a aprendizagem; e garantia e melhoria da qualidade. O perfil da instituição que

resulta da soma dos julgamentos dos avaliadores é divulgado ao público em geral.
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A partir de 1997, o HEFCE passou a considerar a realização de auditorias

acadêmicas, numa tentativa de associar a alocação de financiamentos aos resulta-

dos da avaliação da qualidade de ensino, reproduzindo o modelo já existente na
avaliação de pesquisa acadêmica. Essas auditorias são desenvolvidas por pessoal

acadêmico experiente, externos à instituição.

No caso francês, a avaliação é desenvolvida por uma grande comissão nacio-
nal, vinculada à Presidência da República, não do governo. Essa estrutura representa

uma vantagem sobre o modelo inglês, pois a comissão se reporta diretamente ao pre-

sidente, não havendo qualquer ligação entre financiamento e avaliação da qualidade.
A comissão não tem ligação com os ministérios, gozando de total independência em

relação ao governo. Na prática, a avaliação parece ser utilizada para angariar recur-

sos e sanar as deficiências identificadas. No sistema francês, avaliam-se as institui-
ções no seu todo. O esquema complementa a tentativa de articular o planejamento das

instituições de ensino superior a metas de longo prazo, com planos para compromissos

de quatro a dez anos, estimulando novas atividades e a definição de alternativas de
obtenção de recursos.

Pode-se ver em Vroeijenstijn (1995) que o sistema holandês apresenta, igual-

mente, características peculiares. Uma delas é assumir-se como um sistema essen-
cialmente orientado para a melhoria da qualidade. Quem o controla são as universi-

dades, não havendo, portanto, intervenção do governo. Suas características funda-

mentais são a idéia de que a melhoria da qualidade é a finalidade essencial da ava-
liação e a independência em relação ao governo. É atribuída responsabilidade pelo

gerenciamento do processo à Associação das Universidades dos Países Baixos,

VSNU, constituída por todas as instituições de ensino superior.

O processo exige disciplina e adesão de todas as instituições do país, e per-

mite estudos comparativos e análises dos pontos fortes de cada área de conheci-

mento. A avaliação é periódica, isto é, terminado um ciclo, inicia-se outro. Cada ciclo
é de cerca de cinco anos.

O sistema examina a qualidade educacional dos programas de todas as uni-

versidades. Como o setor universitário holandês é relativamente pequeno, tem sido
viável que uma única equipe de avaliadores externos visite todos os programas de

um mesmo curso. A avaliação abrange o conteúdo dos programas, o apoio dado aos

alunos, o desempenho dos alunos formandos, a qualificação dos docentes, bem
como os programas de garantia da qualidade.

As avaliações, contendo inclusive informações comparativas entre as institui-

ções sobre critérios relevantes, estão disponíveis ao público. No entanto, as comis-
sões não apresentam um relatório da classificação para cada programa. Os relatóri-

os publicados expressam apenas uma visão geral do perfil dos cursos. A VSNU já

completou um ciclo de avaliação de todos os programas acadêmicos da Holanda.
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Não há evidências de intenções de relacionar esta avaliação com as decisões de

financiamento.

Diz Amaral (1998) que o sistema holandês é o mais conhecido da Europa. É
usado, com algumas adaptações, em vários lugares. Especialistas holandeses tam-

bém assessoraram comissões de avaliação em outros países, como, por exemplo,

Portugal e Espanha. Em Portugal, desde 1994, está em vigor a legislação que esta-
beleceu um sistema nacional para a avaliação do ensino superior. De uma forma

geral, o sistema aproxima-se bastante do modelo nacional holandês. Foi aplicado

inicialmente às instituições por adesão e depois estendido a todas as instituições. Na
Espanha, o Conselho Universitário Nacional, CUN, iniciou, em 1992, um programa

experimental de avaliação institucional de universidades, dirigido à avaliação da

qualidade do ensino, da investigação e da gestão, do qual as universidades partici-
param voluntariamente.

Outros países, como a Dinamarca, a Suécia e a Itália, têm demonstrado a

preocupação com a avaliação e a garantia de um sistema de educação superior de
qualidade. Segundo Caspersen (2001), foi criado, em 1992, na Dinamarca, o Center
for Quality Assurance and Evaluation of Higher Education, CQAE, como uma institui-

ção independente, embora financiada pelo Ministério da Educação. Os termos de
referência deste centro incluem a avaliação dos cursos, numa base rotativa, recor-

rendo a relatórios de auto-avaliação e de avaliação externa por pares. O relatório

final é tornado público e contém uma apreciação de cada área de ensino avaliada e
as recomendações formuladas. O CQAE também avalia a reativação de cursos, bem

como a criação de novos cursos, a partir de uma base experimental.

O sistema universitário dinamarquês é público, sendo do Estado a responsabili-
dade pelos custos do estudo de todos os estudantes. A administração das universida-

des é regulamentada por lei, aprovada pelo parlamento, cabendo ao Ministério de Edu-

cação a regulação e o controle dos programas de estudo.

Todas as universidades dinamarquesas são instituições de pesquisa e de en-

sino, tendo orçamentos distribuídos igualitariamente para cada uma destas ativida-

des. Os programas de estudo submetem-se à auto-avaliação e à avaliação externa,
por examinadores designados pelo Ministério da Educação, que poderão ser recru-

tados na indústria, na administração pública ou em outras instituições educacionais.

Um comitê central do Ministério revisa os resultados, elabora comparações entre as
universidades e, ao final, faz saber a cada uma as recomendações para melhoria.

Conforme Amaral (1998), a Suécia possui legislação para a educação superior

que atribuiu, desde 1993, mais autonomia às universidades e introduziu, em sua
avaliação, a qualidade e a eficiência como conceitos-chave: a gestão das universi-

dades deve permitir a obtenção de um elevado nível de qualidade no ensino, bem

como na investigação e nos domínios artísticos; a utilização eficaz dos recursos das
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universidades é uma questão de interesse comum a docentes e alunos, como condi-

ção para um alto nível de qualidade em todas as atividades universitárias.

Há três formas de se realizar avaliação nas instituições de ensino superior na
Suécia, apesar de o sistema nacional de avaliação ainda não se encontrar comple-

tamente estabelecido: a avaliação de cursos, a institucional e a da qualidade. A ava-

liação de cursos é realizada pela NAHE, National Agency for Higher Education, con-
centrando-se na qualidade do ensino. A avaliação institucional procura considerar a

qualidade sistêmica da universidade. O terceiro tipo de avaliação tem ênfase no

controle da qualidade, sendo característico dos processos de acreditação, necessá-
rios sempre que uma instituição iniciar um novo tipo de curso.

Os estudos de Amaral (1995, 1998, 1999) também revelam que a Itália introdu-

ziu, a partir de 1993, mediante determinação do Ministério de Educação, o procedi-
mento de acompanhar o desempenho das instituições de ensino. Foram criadas uni-

dades internas de avaliação, em todas as universidades, com a finalidade de avaliar,

por meio de análises comparativas de custos e de resultados, a gestão dos fundos
públicos, a produtividade da pesquisa e das atividades de ensino, bem como a ges-

tão e a eficácia dos procedimentos administrativos. O governo decidiu associar a

concessão de recursos do orçamento anual aos resultados da avaliação da qualidade
e experimentar um programa para avaliação dos ciclos curtos. Essa experiência é a

semente do processo de acreditação, sendo coordenada pelo Conselho de Reitores.

Segundo Neave (1996), devido à diversidade de sistemas de ensino superior
nos países-membros da União Européia, muitos estudos têm sido desenvolvidos, pre-

dominando as análises comparativas, para oferecer aos beneficiários do sistema uni-

versitário único, alunos e empregadores, melhor compreensão das decisões. A com-
preensão permitirá que alunos venham a fazer escolhas de acordo com os seus de-

sejos, necessidades e aspirações e prepararem-se para a competição internacional

resultante de um mercado europeu integrado. Os julgamentos relacionados à qualid a-
de também surgirão quando os alunos fizerem suas escolhas de instituições e cursos

num mercado europeu de ensino superior, aberto e acessível. Da mesma forma, os

empregadores estarão se envolvendo com a qualidade num mercado europeu único
de trabalho. A mobilidade estará apoiada pelo reconhecimento mútuo de diplomas

para fins profissionais, ainda que, por algum tempo, muitas qualificações profissionais

permanecerão associadas às necessidades do mercado reg ional.

De acordo com Amaral (1998), o princípio da livre circulação de pessoas e o re-

conhecimento automático, para fins profissionais, da formação superior originou pedi-

dos freqüentes de fixação de padrões mínimos da qualidade do ensino profissional.

O rápido crescimento da mobilidade internacional de estudantes e pesquisa-

dores e o aumento do número de instituições internacionais estabelecendo-se em

outros países determinam a necessidade de mecanismos comuns de garantia de
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qualidade. Quando as instituições educacionais de um país interagem com as ins-

tituições de outros países, o sistema de qualidade do país, baseado em reconhe-

cimento nacional, se torna insuficiente. Os países europeus apresentam sistemas
educacionais que diferem em estrutura ou nos aspectos qualitativos. Isso porque,

segundo Brennan (1993), os sistemas de ensino existentes foram concebidos com

finalidades regionais ou nacionais, para responder aos requisitos de mercados de
trabalho regionais ou nacionais e para manter e transmitir culturas nacionais.

Em 1992, ministros da educação acordaram que fosse constituída uma

comissão permanente de avaliação para as universidades da Europa, vinculada
ao CRE, comprometida com medidas para reforçar a avaliação do ensino superior

na Europa. Foram realizados estudos comparativos dos métodos de avaliação usa-

dos nos países-membros, foram identificadas as experiências de projetos cooperati-
vos neste domínio, bem como foram propostos mecanismos para reforçar a coope-

ração européia, a partir da experiência concreta de avaliação.

O CRE, ao considerar que a diversidade do sistema educacional europeu é
significativa e constitui-se numa fonte de inovação e de enriquecimento cultural,

decidiu que a responsabilidade pela criação dos mecanismos necessários para a

avaliação e a auditoria da qualidade deve ser de cada país-membro. Assim, foi
criada uma rede de agências nacionais de avaliação de qualidade na Europa,

para troca de idéias e experiências. Em todo esse processo, os requisitos referen-

dados como indispensáveis são: autonomia e independência para adoção de proce-
dimentos de avaliação da qualidade; auto-avaliação; avaliação externa por especia-

listas; publicação dos resultados.

A metodologia em desenvolvimento apresenta características de auditoria
externa, sendo orientada pela análise das condições internas, dos processos, dos

pontos fortes e fracos, bem como da gestão das instituições. Amaral (1998) co-

menta que a intenção é a de oferecer aos administradores uma visão indepen-
dente e neutra dos pontos fortes e fracos para orientar a instituição na definição
de políticas de melhoria sistemática da qualidade, atendendo ao requisito prioritá-

rio de apoiar e reforçar a autonomia das universidades.

A proposta do CRE concorre para reforçar uma cultura da qualidade na Euro-
pa. Colocando ênfase nos processos, que se supõe contribuam para a qualidade, e
nos métodos de gerenciamento praticados pela instituição, as comissões buscam

validar conceitos comuns e elaborar referenciais da qualidade que ajudem as univer-

sidades a reorientarem seu desenvolvimento. O sistema proposto tem sido avaliado
em reuniões anuais para orientar as decisões futuras e estratégicas para o programa.

A garantia da qualidade acadêmica emergiu, na última década, como a princi-
pal questão política em muitos países. Considerando, conforme Neave (1996), que

os sistemas centralizados de ensino superior foram dissolvidos nos países comu-
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nistas e que os países democráticos expandiram visivelmente seus sistemas de

educação superior da elite para a massa, novos mecanismos de garantia de quali-

dade das instituições foram desenvolvidos.

Em 1999, os ministros de educação de 29 países assinaram um protocolo de
intenções denominado Declaração de Bolonha, comprometendo-se com uma refor-
ma convergente de seus sistemas de educação superior, buscando desenvolver um

espaço europeu para educação superior até 2010. Entre os requerimentos para a

existência desse espaço comum houve concordância em relação à definição de d i-
mensão européia de garantia de qualidade. Para tanto, os ministros acordaram

quanto à promoção da cooperação entre as agências estabelecidas e reconhecidas

pela atuação em processos de avaliação, de credenciamento profissional e de certi-
ficação da qualidade.

Uma rede internacional de agências de qualidade para o ensino superior,
International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE,

foi estabelecida para garantir a qualidade de cursos, programas e instituições, reu-

nindo organizações comprometidas com o movimento da qualidade, representando
mais de cinqüenta países. A rede considera duas abordagens para a garantia de

qualidade, a avaliação e a auditoria acadêmica. O desafio está sendo a definição de

um conjunto de padrões de qualidade mínima. Caspersen (2001) explica que a
questão essencial no debate europeu diz respeito à confiabilidade da acreditação:

Como as instituições de educação superior na Europa podem desenvolver um sis-
tema de agências de credenciamento confiável?

Para Neave (1997), Amaral (1998, 1999), Afonso (2000) e Caspersen (2001), a
dificuldade essencial é estabelecer um modelo de certificação e de auditoria da qua-
lidade que seja reconhecido por cada um dos países e que respeite as diferenças

dos sistemas educacionais e que acolha padrões determinados em cooperação com

os governos ou ministérios de educação.

Já houve avanços na discussão, resultando na aceitação de três dinâmicas:
uma delas é a própria existência de uma estrutura analítica dos pontos fortes e fra-
cos, diante das oportunidades e ameaças externas, em relação ao posicionamento

estratégico das instituições; outra é a aceitação de processos de auto-avaliação e de

avaliação externa, por pares designados por agências homologadas pela INQAAHE ;
e, sem dúvida, outra é a formalização de um credenciamento europeu.

2.3.2  MODELO NORTE-AMERICANO DE AVALIAÇÃO DA QUALID ADE

The Malcolm Baldrige National Quality Award Program, MBNQAP (Programa

Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige), foi instituído pelo governo norte-
americano em 1987 e passou a ser desenvolvido no ano seguinte, com os objetivos
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de reconhecer a excelência na gestão das organizações norte-americanas e promo-

ver a compreensão dos requisitos para alcançar essa excelência e a melhoria da

competitividade. Ao longo desses anos de existência do prêmio, extensa troca de
informações sobre métodos de gestão e sobre os benefícios decorrentes da sua

adoção tem encorajado milhares de empresas, instituições educacionais, organiza-

ções da área da saúde, agências governamentais, entre outros, a empreender es-
forços de melhoria em desempenho.

O Departamento Americano de Comércio, United State Department of Commer-
ce, é responsável pelo programa. O Nacional Institute of Standards and Technology,
NIST, Instituto Nacional de Normas e Tecnologia, promove o crescimento econômico

americano, trabalhando para desenvolver e fornecer instrumentos de medida, dados e

serviços de alta qualidade, necessários à infra-estrutura tecnológica do país. Esse
instituto participa da parceria entre o governo e o setor privado para promover a acele-

ração do desenvolvimento de tecnologias que prometem benefícios econômicos e

comerciais significativos. Por meio de uma rede de centros de extensão tecnológica,
esse Instituto ajuda as organizações, de pequeno e médio porte, a ter acesso aos co-

nhecimentos necessários para aumentar sua competitividade no mercado global. A

ASQ, American Society for Quality, Sociedade Americana para a Qualidade, dedica-
se ao contínuo desenvolvimento e promoção dos conceitos e técnicas de qualidade

para tornar-se a maior autoridade mundial em assuntos ligados à qualid ade.

Os Education Criteria for Performance Excellence (Critérios do Prêmio Nacio-
nal da Qualidade Malcolm Baldrige para a Excelência no desempenho da Educação)

foram criados, em 1999, com a finalidade de propor uma lógica alternativa para auxi-

liar as instituições de ensino na identificação das necessidades dos alunos, do mer-
cado e da sociedade; pretendem fornecer valor, simplificar atividades e processos,

em relação ao aperfeiçoamento de métodos de ensino e aprendizagem, às muda n-

ças nas formas de regulamentação, às rígidas exigências de acreditação, e ao cres-
cente papel da tecnologia da informação nos sistemas educacionais.

De acordo com seus objetivos, os Critérios Baldrige de Educação buscam au-

xiliar no alinhamento de recursos, na comunicação das intenções institucionais e na
consecução dos objetivos estratégicos de produtividade e efetividade. A avaliação

em todas as categorias dos critérios educacionais permite que a instituição identifi-

que as oportunidades de aperfeiçoamento de seus processos e resultados. Especifi-
camente, os critérios buscam: auxiliar na melhoria das práticas, capacidades e re-

sultados de desempenho das instituições de ensino; permitir a troca de informações

sobre práticas de gestão entre estas organizações com as de todos os tipos; servir
como ferramenta para a melhoria do desempenho e para orientar o planejamento e

as oportunidades de aprendizagem. Representam a base para a auto-avaliação,

bem como servem para orientar as avaliações externas, realizadas por especialistas
designados pela fundação mantenedora do programa.
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As dimensões de avaliação da gestão, denominadas de critérios, constituem
uma abordagem integrada dos processos organizacionais que resulte em transmis-

são de valor para os alunos e as partes interessadas, em melhoria da efetividade e
das competências institucionais e em oportunidades de aprendizagem organizacio-

nal e pessoal. Os critérios foram definidos a partir de um conjunto de valores e con-

ceitos inter-relacionados, identificados junto às organizações reconhecidas por sua
estabilidade e solidez. Esses valores e conceitos, apesar de duradouros, são revisa-

dos a cada ciclo anual de avaliação, para priorizar uma ou outra ênfase. Como

exemplo, na proposição 2003 Education Criteria, os valores e conceitos enfatizados
são os seguintes: liderança e visão de futuro; educação centrada na aprendizagem;

aprendizagem organizacional e pessoal; valorização dos docentes, funcionários e
parceiros; agilidade; foco no futuro; gestão para a inovação; gestão baseada em fa-
tos; foco nos resultados e na criação de valor; perspectiva sistêmica.

Os critérios educacionais incorporam os principais valores e conceitos, acima
identificados, tendo sido construídos com base na proposta dos critérios empresariais.

A justificativa para o uso da mesma estrutura é que ela é adaptável às exigências de
qualquer organização, inclusive demonstrando a perfeita correlação dos conceitos

básicos de excelência empresarial com conceitos importantes das organizações

educacionais. Uma vantagem decorrente da utilização de uma estrutura comum para
todos os setores da economia é que ela favorece a cooperação intersetorial e a tro-

ca de informações quanto às boas práticas identificadas.

A proposta expõe a necessidade de a administração superior de uma institui-
ção educacional estabelecer diretrizes e valores, claros e visíveis, promover um am-
biente orientado para a aprendizagem e com foco no aluno, identificar e atender as

principais expectativas dos públicos. As diretrizes, valores e expectativas devem

acolher as necessidades de todos os interessadas, sendo responsabilidade das lide-
ranças assegurar a criação de estratégias, sistemas e métodos para alcançá-las,

bem como estimular a inovação e o conhecimento organizacional.

Ao definir que o foco da educação é a aprendizagem, a proposta recomenda
que sejam conhecidas as necessidades reais dos alunos, as exigências do mercado e
da sociedade, para que as instituições possam compreender essas exigências e tra-

duzi-las em currículos apropriados e no desenvolvimento de experiências. O processo

de aprendizagem inclui também a dimensão organizacional, considerando a melho-
ria contínua das metodologias aplicadas e a adaptação a mudanças, que conduzam

a novas metas ou novos procedimentos. A aprendizagem precisa estar enraizada na

maneira como a organização atua. Isso significa que a aprendizagem é uma parte
regular do trabalho diário de todos os alunos, docentes e funcionários, que está fo-

cada no compartilhamento do conhecimento interno e é orientada pelas oportunida-

des que colaboram com a promoção de mudanças necessárias. As fontes para a
aprendizagem incluem idéias dos alunos, dos colaboradores, resultados de pesqui-

sas educacionais e benchmarking.
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O êxito de qualquer organização depende do conhecimento, das capacidades,

do potencial de inovação criativa e da motivação de seus colaboradores. Numa insti-

tuição educacional não é diferente. O principal meio para valorizar docentes e funcio-
nários é o comprometimento com sua satisfação, com seu desenvolvimento e bem-

estar. O sucesso dos docentes e funcionários depende da existência de oportunida-

des para o aprendizado pessoal e para o desenvolvimento de novas capacidades.

A agilidade requer a capacidade de responder às necessidades dos alunos e

das partes interessadas com maior rapidez e flexibilidade. As organizações estão

aprendendo que dar atenção explícita e medir o tempo de resposta é útil para sim-
plificar a estrutura organizacional e os processos de trabalho. Entre os processos-

chave das organizações de sucesso, aspectos de desempenho relacionados a tem-
po são considerados muito importantes.

O foco no futuro requer a compreensão dos fatores de curto e longo prazos

que afetam a organização e o mercado educacional. Perseguir a excelência educa-

cional exige orientação para o futuro e disposição de assumir compromissos de lon-
go prazo com alunos e as demais partes interessadas, colaboradores, parceiros,

comunidade, empregadores, famílias e acionistas ou mantenedores. Um dos princi-

pais investimentos de longo prazo associado ao aperfeiçoamento da organização é
o investimento na criação e manutenção de um sistema de avaliação orientado pela

missão e focado na aprendizagem organizacional.

Inovação significa fazer mudanças significativas para melhorar os programas,
serviços e processos da instituição e para criar novos valores para os interessados.

A inovação deve conduzir a novas dimensões de desempenho. A inovação não está

restrita ao campo da pesquisa; ela é importante para fornecer aos alunos valores
educacionais em constante aperfeiçoamento e para melhorar os processos educacio-

nais e operacionais. As organizações devem ser administradas de forma a fazer com

que a inovação se torne parte da cultura e esteja integrada à rotina de trabalho.

Qualquer organização depende de medidas e análises de desempenho. Es-

sas medições devem derivar das necessidades dos usuários e das estratégias defi-

nidas, devendo fornecer dados e informações fundamentais sobre os resultados e
processos-chave. O gerenciamento de desempenho requer um abrangente sistema

integrado de dados que considere: as sugestões de melhoria; o ambiente, o desem-

penho em relação à concorrência, as expectativas e os desempenhos de docentes e
funcionários, custos, e o desempenho operacional.

A responsabilidade pública, a educação para a preservação dos ecossiste-

mas, a atenção ao cumprimento da legislação e o compromisso com o desenvolvi-
mento social referem-se às expectativas básicas, em relação à instituição, traduzida

nas práticas éticas de proteção da saúde pública, de segurança e de cuidado do

meio ambiente. O planejamento efetivo deve prevenir problemas, fornecer respostas
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objetivas se houver problemas e disponibilizar as informações e os suportes neces-

sários para que o público se mantenha ciente, seguro e confiante.

As medidas de desempenho precisam estar focadas em resultados. Estes de-
vem ser usados para atribuir valor para os alunos e as partes interessadas. Ao criar

valor para alunos e demais partes interessadas, a organização contribui para a melho-

ria do desempenho educacional e estabelece relacionamento duradouro e de fidelida-
de com seus públicos. Para atender aos objetivos, a estratégia organizacional deve

considerar as expectativas e as necessidades dos alunos e das partes interessadas,

garantindo apoio destes segmentos ou evitando impactos adversos sobre eles.

A perspectiva sistêmica é fornecida pela relação integrada entre esses valo-

res e conceitos com os sete critérios definidos, formando o conjunto dos mecanis-

mos integrados do sistema. Entretanto, o gerenciamento de desempenho bem-
sucedido requer alinhamento e síntese organizacional. Síntese significa olhar para

a organização como um todo e desenvolvê-la com base nas principais exigências

educacionais, incluindo os objetivos estratégicos e planos de ação. Alinhamento
significa utilizar os vínculos fundamentais entre as exigências estabelecidas pelos

Critérios Baldrige.

Conforme o 2003 Education Criteria, o ambiente, as relações profissionais es-
senciais e os desafios estratégicos servem como um guia abrangente para o sistema

de gestão do desempenho organizacional. Os critérios estão reunidos para enfatizar

a importância de a liderança manter um foco na estratégia, nos alunos e nas partes
interessadas. A liderança superior estabelece o direcionamento organizacional, des-

envolve um ambiente de aprendizagem e busca oportunidades futuras para a orga-

nização. A gestão dos docentes e funcionários, o gerenciamento de processos e os
resultados de desempenho organizacional representam a tríade dos resultados: os

docentes e funcionários e seus processos-chave executam o trabalho que produz os

resultados da organização. As informações e suas análises são críticas à eficiência
na administração da organização. Um sistema integrado de dados, composto por

indicadores correlacionados, definidos de forma balanceada, serve como alicerce

para o sistema de gerenciamento do desempenho.

2.3.3  MODELOS BRASILEIROS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

2.3.3.1  MODELO PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE - PNQ

O modelo proposto pela Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade, FPNQ, foi

desenvolvido, desde sua origem em 1991, com base no conjunto dos fundamentos

para a formação de uma cultura de gestão voltada a resultados, que foi a origem dos
critérios de avaliação e da estrutura sistêmica do MBNQAP, em 1987.
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Tabela 9: Critérios e itens do sistema de avaliação da gestão pela qualidade - PNQ e PGQP

CRITÉRIOS (DIMENSÕES) ITENS (CATEGORIAS DE ANÁLISE)

Liderança

§ Sistema de liderança

§ Cultura da excelência

§ Análise crítica do desempenho global

Estratégias e planos

§ Formulação das estratégias

§ Desdobramento das estratégias

§ Planejamento da medição do desempenho

Clientes
§ Imagem e conhecimento do mercado

§ Relacionamento com clientes

Sociedade
§ Responsabilidade socioambiental

§ Ética e desenvolvimento social

Informações e conhecimento

§ Gestão das informações da organização

§ Gestão das informações comparativas

§ Desenvolvimento do capital intelectual

Pessoas

§ Sistemas de trabalho

§ Capacitação e desenvolvimento

§ Qualidade de vida

Processos

§ Gestão de processos relativos ao produto

§ Gestão de processos de apoio

§ Gestão de processos relativos aos fornecedores

§ Gestão financeira

Resultados

§ Relativos aos clientes e ao mercado

§ Econômico-financeiros

§ Relativos às pessoas

§ Relativos aos fornecedores

§ Dos processos relativos ao produto

§ Relativos à sociedade

§ Dos processos de apoio e organiz acionais

  Fonte: Adaptado de FPNQ - 2003

O domínio do conhecimento na área da avaliação, aliado à experiência ac u-

mulada de doze anos de estudo de relatórios de gestão, gerou a credibilidade que
sustenta o processo. A cada ciclo anual, um número maior de organizações demons-

tra a utilização deste modelo, internamente, para qualificar seus sistemas de gestão.

Os objetivos principais do modelo da FPNQ decorrem de sua flexibilidade e do
fato de ele não ser prescritivo, em termos de ferramentas ou práticas de gestão. Es-

ses objetivos são: permitir a avaliação, a elaboração de um diagnóstico comparável,

e servir de orientação.

A incorporação dos fundamentos às atividades da organização, de maneira

continuada e em consonância com o perfil e as escolhas estratégicas de cada uma,

é enfatizada pelo modelo constituído, na versão de 2003, por oito critérios e 27 itens,
conforme a Tabela 9. A proposta do PNQ orientou os processos e programas esta-

duais voltados à qualidade e à produtividade, e também modelos setoriais voltados a

segmentos específicos da sociedade.
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2.3.3.2  SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA PARA A EDUCAÇÃO

O instrumento de Avaliação da Gestão Pública para a Educação reúne um

conjunto de orientações e parâmetros de avaliação do sistema gerencial que têm por
referência os conceitos preconizados pelo Modelo de Excelência da Gestão, do Pro-

grama da Qualidade no Serviço Público, PQSP, criado em 1997. Foi elaborado para

contribuir com a gestão das instituições de ensino, em todos os níveis, sendo que
sua formulação decorre de pesquisas realizadas com instituições educacionais e

de estudo de experiências consolidadas, como os Critérios de Excelência Malcolm
Baldrige para a Educação.

O instrumento é uma simplificação, baseada na adequação para a linguagem

e o ambiente usual da área da educação, transportando os conceitos de gestão para

o setor educacional e preservando a natureza pública das organizações. O modelo é
composto por sete critérios, dimensões, desdobrados em 21 itens, categorias de

análise, conforme Tabela 10. Os critérios e seus itens consideram enfoques relacio-

nados aos métodos utilizados, sua adequação e exemplaridade, à aplicação desses
métodos, sua disseminação e continuidade, e aos resultados, sua relevância e de-

sempenho.

Tabela 10: Critérios e itens do Programa de Avaliação da Gestão Pública para a Educação

CRITÉRIOS (DIMENSÕES) ITENS (CATEGORIAS DE ANÁLISE)

Liderança

§ Liderança da alta direção

§ Sistema de liderança e estrutura organizacional

§ Responsabilidade pública e cidadania

Estratégias e planos

§ Formulação das estratégias

§ Operacionalização das estratégias

§ Planejamento da medição do desempenho

Alunos e sociedade
§ Conhecimento mútuo

§ Relacionamento com o aluno e a sociedade

Informação

§ Gestão das informações da organização educacional

§ Comparação e aprendizagem com referenciais de excelência

§ Análise crítica do desempenho global

Pessoas

§ Sistemas de trabalho

§ Educação, capacitação e desenvolvimento

§ Qualidade de vida

Processos

§ Gestão de processos educacionais e do impacto na sociedade

§ Gestão de processos de apoio

§ Gestão de processos relativos aos fornecedores

Resultados

§ Relativos aos alunos

§ Orçamentários/financeiros

§ Relativos ao desempenho da equipe pedagógica e demais colaboradores

§ Relativos aos fornecedores

§ Relativos aos serviços/produtos e aos processos organiz acionais

Fonte: PQGP Educação - 2002.



82

2.4  POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DESSES PROCESSOS NO BRASIL

Castro (2001) apresenta uma análise do que se pode esperar no Brasil, a partir

da utilização de mecanismos de acreditação inspirados no modelo norte-americano
e que foram adaptados pela Holanda e reproduzidos em outros países da Europa.

Segundo essa autora, há cinco atributos que deverão tornar o credenciamento um

elemento de criação do círculo virtuoso de promoção da qualidade das instituições e
do sistema de educação superior no Brasil, em bases duradouras: a) articulação do

credenciamento a uma multiplicidade de mecanismos de avaliação e certificação; b)

a maleabilidade dos instrumentos para sua melhoria contínua; c) o relativismo do
credenciamento institucional para maximizar competências e os limites do sistema

de ensino superior; d) o caráter voluntário e interativo do processo, contendo orien-

tação para a oferta de assessoria e de colaboração ética e discreta; e) relevância e
espírito prático dos critérios utilizados.

O credenciamento  tem por objetivo promover a qualidade de forma duradou-

ra. Considerando as características de diversidade e as necessidades regionais, o
Brasil precisa de um sistema de educação superior amplo e diferenciado. A garan-

tia do respeito às especificidades ocorrerá à medida que as instituições integrantes

do sistema expressarem sua missão e vocação com clareza e se comprometerem
com a produção do conhecimento e com o desenvolvimento regional.

Ainda segundo essa autora, o processo deve oferecer o incentivo e os meios

para que as instituições ingressem no movimento da melhoria contínua da qualidade
com coerência e atenda às demandas sociais. O sistema educacional estará em

sintonia com as necessidades dos alunos, da sociedade e do mercado, quando hou-

ver conhecimento prévio da qualidade das instituições. No momento em que alunos,
clientes de pesquisas e de serviços puderem escolher as instituições e seus cursos,

com base em informações confiáveis sobre padrões de qualidade, haverá melhor

desempenho e redução das perdas por evasão e transferências.

O credenciamento visa à promoção e à manutenção da qualidade, apresenta n-

do ao seu término o conjunto de melhorias que as instituições devem promover nos

seus processos, nas relações com os alunos, nos investimentos em estrutura e ins-
talações, além de mostrar os parâmetros de monitoramento. Um valor importante no

processo é exatamente o de possibilitar revisões periódicas do desempenho institu-

cional. Com elas são identificadas as situações a serem ajustadas, bem como as
correções no rumo da universidade.

Associando esse processo ao de acreditação, pode-se afirmar que ele possibilita

que alunos potenciais façam escolhas com maior orientação e que a universidade
amplie suas interfaces com a sociedade e o mercado. Também por meio dele podem

ser promovidas mudanças com transparência, permitindo às instituições comparar

seus desempenhos, desafiando-as a atingir novos patamares.
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Sabe-se que o sistema de educação superior brasileiro apresenta muitas desi-

gualdades, não está consolidado, nem trabalha com padrões mínimos de qualidade.

No entanto, conta com mecanismos de credenciamento de cursos ou instituições
administrados pelo governo: o processo de autorização e reconhecimento de curso e

da instituição; o Exame Nacional de Cursos, elaborado pelas comissões de especia-

listas; e a avaliação das condições de oferta dos cursos.

Segundo o documento elaborado pelo CRUB (2000), é indispensável que ocorra

a articulação entre o processo de credenciamento e os vários procedimentos e ins-

trumentos de avaliação, pois esse processo é apenas um mecanismo de avaliação e
de promoção da qualidade, não atendendo a todas as dimensões do ensino superior.

A educação superior brasileira também convive com algumas estruturas de clas-

sificação: de seus programas de pós-graduação, pela Fundação de Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES; de vários cursos de gradua-

ção, pelo Exame Nacional de Cursos, ENC; de seus pesquisadores acadêmicos, pelo

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq; e de alunos
ingressantes na graduação, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Apresen-

ta, igualmente, iniciativas de controle de qualidade das competências individuais, por

parte de algumas entidades profissionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil,
OAB, ou de conselhos de medicina, bem como experiências com exames prévios

nacionais para candidatura a alguns programas de pós-graduação.

O requisito relacionado à maleabilidade dos instrumentos, permitindo seu
aperfeiçoamento, refere-se à necessidade de instrumentos e processos serem ad e-

quados às mudanças que precisam ser promovidas, cobrindo todos os aspectos que

a instituição deseja desenvolver. A experiência já acumulada em avaliação, institucio-
nal, de cursos e de programas, por organismos representativos de instituições ou por

iniciativa do governo, indica que se pode esperar por resultados proveitosos.

O atributo relacionado ao relativismo do credenciamento mostra que os crité-
rios devem remeter para resultados comparáveis. Os indicadores de qualidade são

formulados para gerar evidências e permitir a comparabilidade, valorizando a forma

como a instituição equaciona o controle interno de qualidade.

Conforme Both (1998), há vários modos de se alcançar objetivos relevantes e

desejáveis. As instituições precisam realizar sua auto-análise para exercer seu

controle de qualidade. Com o credenciamento, demonstra que é capaz de expres-
sar uma missão condizente com os padrões desejáveis de ensino superior, mos-

trando a adequação e coerência de seus objetivos às capacidades internas e ao

ambiente externo, bem como apresenta recursos e competências para cumprir sua
missão, em bases duradouras.
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O atributo da adesão voluntária exige que o processo de credenciamento as-

segure uma relação de confiança entre os avaliadores e a instituição. Na opinião de

Belloni (2000), a participação deve estar baseada na confiança e na segurança de
que o processo não implicará punição, mas sim a identificação dos pontos a serem

corrigidos e o compromisso com a solução dos problemas. Os avaliadores devem

conhecer e entender as especificidades do conjunto das instituições do sistema edu-
cacional brasileiro. Por outro lado, a busca do credenciamento deve ser voluntária e

ter como conseqüência os benefícios da assessoria especializada e da troca de ex-

periências e de informações.

O último requisito apontado como necessário para que o sistema de credencia-

mento se constitua em mecanismo promotor da qualidade é a relevância e o valor
prático dos requisitos adotados. Para Dias Sobrinho (1998), as informações objetivas
ou qualitativas, usadas para o credenciamento, devem integrar o dia-a-dia da insti-

tuição. Fazendo sentido para os gestores e a comunidade da instituição, os indica-

dores permitirão aos responsáveis pelas decisões verificar continuadamente o de-
sempenho, possibilitando a correção de rumos, a partir das boas práticas, e o

aprendizado pessoal e organizacional.

Para Castro (2001), o principal objetivo do credenciamento é avaliar. Essa in-
tenção remete para os objetos da avaliação, que podem ser resumidos, na perspec-

tiva da qualidade, em avaliar os produtos da universidade, a eficiência e a eficácia

organizacionais e a relevância social de sua atuação. Neste sentido, a realização da
auto-avaliação é essencial ao processo, assim como a sua consideração pelos ava-

liadores externos. A adoção de um sistema de credenciamento de natureza interati-

va e voltado para o desenvolvimento das instituições de ensino superior brasileiras
poderia se constituir em mais um instrumento a ser praticado, talvez sob a coorde-

nação de entidades representativas da comunidade do ensino superior. O papel do

governo, neste caso, seria o de supervisionar o processo, garantindo a interlocução
com diferentes fóruns representativos do ensino superior

2.5  SÍNTESE DA REVISÃO SOBRE AVALIAÇÃO

A revisão sobre as práticas de verificação da qualidade da educação superior,

considerando os processos de avaliação institucional, de acreditação e de auditoria da
qualidade, permitiu identificar aspectos comuns e relevantes entre estes processos,

apontando dimensões que podem ser consideradas pelas IES.

1)  A avaliação como prática que integra o cotidiano das instituições de ensi-
no superior, baseia-se em idéias e técnicas já aplicadas há muito tempo em siste-
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mas educacionais do mundo todo. No entanto é necessário que as instituições,

antes de  fazerem uso de práticas avaliativas, tenham clareza sobre os objetivos e

finalidades de sua implementação. Por outro lado, a análise de desempenho de
processos ou das condições gerais de funcionamento das instituições perde força

se não houver compromisso com a melhoria das situações-problema diagnostica-

das. Os procedimentos relacionados à avaliação institucional devem considerar o
conjunto das necessidades de informações e das expectativas de desempenho dos

interessados na atuação das instituições de ensino. Esses interessados são os pú-

blicos internos, alunos, professores e funcionários, pesquisadores e administrado-
res, e os externos, parceiros, fornecedores, mercado de trabalho, comunidade de

inserção e sociedade. A avaliação adquire relevância especial na medida em que

for utilizada para resultados para a universidade prestar contas à sociedade sobre
a qualidade de seus produtos de ensino e de pesquisa. Processos sistemáticos

têm ajudado os órgãos do governo, as entidades financiadoras, a sociedade e as

próprias instituições, a identificarem a qualidade dos produtos e serviços educacio-
nais, desenvolvidos pelas instituições universitárias. Diversos países, preocupados

em promover e sustentar seus sistemas de educação superior, reconhecem nos

resultados e procedimentos de avaliação os requisitos essenciais para a orientação
e o acompanhamento da distribuição de recursos de forma criteriosa. Essa é uma

referência da importância que a avaliação adquire no processo decisório para as

instituições universitárias.

2)  Experiências de avaliação das instituições de ensino superior servem a

diferentes finalidades e interesses, orientando processos de decisão relacionados

às suas expectativas de desempenho. Entre os processos relacionados a práticas
avaliativas, existem os que são desenvolvidos com finalidades específicas de certi-

ficação ou de garantia da qualidade das instituições ou de seus cursos. O processo

de acreditação, é um exemplo de prática avaliativa de cursos, e o de auditoria da
qualidade, de cursos ou de instituição, é outro exemplo. A acreditação é ao mesmo

tempo, um processo e um resultado que atesta, mediante a utilização de requeri-

mentos estabelecidos pelos governos ou por agências profissionais, que a instituição
encontra-se orientada por objetivos adequados e bem definidos, apresentando re-

sultados consistentes com esses objetivos. De modo semelhante ao da acreditação,

a auditoria da qualidade compreende um processo sistematizado e formal, destinado
a levantar os resultados dos indicadores de desempenho, a partir de parâmetros

estabelecidos por políticas externas, tendo por objetivo garantir padrões de qualida-

de e demonstrar o alcance das metas críticas de desempenho.

No contexto do processo de acreditação, a avaliação é observada, conside-

rando a análise de indicadores que demonstrem a coerência entre a missão, metas e

objetivos da universidade e seu compromisso com a utilização dos resultados da
avaliação para promover correções nas situações diagnosticadas que requerem in-

tervenção. Por sua vez, a auditoria envolve procedimentos de avaliação da qualidade
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dos sistemas de educação, colocando ênfase, em geral, nas diretrizes institucionais

estabelecidas, e em procedimentos, planos e resultados. Considera a visita de audito-

res, profissionais reconhecidos por suas competências para examinar a eficiência e a
efetividade da qualidade na universidade. Como resultado dos processos de auditoria

ou de certificação de cursos, de acordo com os padrões mínimos estabelecidos por

agências certificadoras, é definido um parecer público de reconhecimento da quali-
dade. Os pareceres são publicados e contêm uma visão geral, inclusive pontos fortes

e oportunidades de melhoria, eficiência da gestão institucional, junto com recomenda-

ções de ajustes.

3)  Vários sistemas têm sido discutidos e implementados em todo o mundo,

com diferentes objetivos e com variadas metodologias utilizadas para garantir a efi-

cácia da avaliação, sendo que os sistemas com maior tradição estão relacionados a
modelos que consideram a avaliação externa do governo, ou a avaliação externa por

pares, ou a auto-avaliação ou, ainda uma combinação dessas. Em geral, a avaliação
externa é organizada para atender a objetivos e expectativas governamentais. Ocorre
a partir de políticas, critérios e metodologias estabelecidos pelo governo ou por

agências profissionais reconhecidas. A avaliação por pares decorre da parceria vo-

luntária das instituições com agências reconhecidas, ou por representantes de institui-
ções pares, mediante um detalhado sistema de políticas, critérios e procedimentos. A

auto-avaliação institucional expressa o esforço da instituição em conhecer-se a si

mesma, sendo realizada para verificar se a instituição está atingindo seus objetivos e
para fundamentar os processos de planejamento ou para orientar as escolhas por

novos produtos ou serviços. A aplicação de indicadores de desempenho integra os

procedimentos de auto-avaliação, exigindo o emprego de mecanismos de participa-
ção e coleta de opiniões sobre a eficácia institucional. Pode ser orientada por um

sistema contendo padrões ou medidas para o alcance de objetivos de desempenho

funcional ou de melhorias planejadas. A avaliação externa, atuando como mecanis-
mo de validação por especialistas de outras instituições, freqüentemente é precedida

de auto-avaliação e requer uma visita à instituição.

4)  Avaliação institucional é um processo estruturado amplo com dimensões
internas e externas, mas essencialmente um processo com abrangência global que

busca garantir as conseqüências dos resultados da avaliação para a melhoria da

universidade de forma ampla. Embora as instituições possam ter intenções diferen-
tes, a avaliação encontra-se justificada em objetivos que variam entre demonstrar

comprometimento em relação às políticas governamentais, demonstrar eficiência e

eficácia, oferecer garantia de que os padrões profissionais foram atingidos, orientar
as opções de financiamento e alocação de recursos ou gerar orientação para a me-

lhoria das ações. A partir da evolução do conceito de avaliação institucional, é pos-

sível perceber a tendência de o processo assumir a condição de atividade estrutura-
da que permite o julgamento da qualidade, que contribui para a elaboração de dia-

gnósticos e que se constitui em ferramenta para o planejamento e para a gestão. Os
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atributos da avaliação apresentados em processos de avaliação em universidades

estão relacionados à abrangência institucional e à análise das causas, processos

integrantes dos fenômenos que se deseja compreender. Compreendem, também, as
características a seguir: estar orientada para a tomada de decisões e para a trans-

formação da realidade; ser permanente, compreendendo ciclos combinados de auto-

avaliação e avaliação externa; e, principalmente, ser ajustada à missão e aos valo-
res específicos de cada instituição.

5)  A avaliação ampla e de abrangência institucional é um dos requisitos bási-

cos dos processos de planejamento e de reorientação das instituições brasileiras de
ensino superior, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O es-

tabelecimento de condições para determinação de prazos de credenciamento para as

universidades estimulou a conscientização dos dirigentes das IES sobre a importância
de processos de gestão voltados a resultados. A estruturação e a implantação de um

sistema de avaliação e de coleta de estatísticas educacionais do ensino superior no

Brasil tornou visíveis os aspectos relacionados à qualidade do ensino, possibilitando
um amplo diagnóstico das condições de oferta dos cursos, da situação da titulação e

da qualificação dos docentes, bem como de aspectos relacionados à infra-estrutura e

aos modelos de gestão.

6)  A avaliação da gestão considera a integração dos processos organizacio-

nais que resultem em transmissão de valor para os alunos e para as partes interes-

sadas, ou em melhoria da efetividade e das competências institucionais ou, ainda,
em oportunidades de aprendizagem organizacional. Os requisitos da avaliação ge-

rencial partem do conjunto de valores e conceitos identificados junto às organiz a-

ções reconhecidas por sua estabilidade e solidez, considerando, em geral aspectos
como: liderança e visão de futuro; educação focada na aprendizagem; aprendizado

organizacional; valorização dos docentes, funcionários e parceiros; agilidade; visão

de futuro; gestão baseada em fatos; foco nos resultados e na criação de valor; ges-
tão para a inovação; perspectiva sistêmica. Esses requisitos têm sua origem em sis-

temas de avaliação da qualidade que propõem uma estrutura comum, possível de ser

utilizada por qualquer organização, inclusive as educacionais. A avaliação da gestão
expõe a necessidade de a administração superior de uma instituição educacional

estabelecer valores claros e visíveis e promover um ambiente orientado para a

aprendizagem e com foco no aluno. Os valores estabelecidos devem acolher as ne-
cessidades das partes interessadas, sendo responsabilidade das lideranças assegu-

rar a criação de estratégias, sistemas e métodos para alcançá-las, bem como esti-

mular a inovação e o conhecimento organizacional. O êxito de qualquer organização
depende das competências organizacionais, do potencial de inovação criativa e da

motivação de seus colaboradores. Numa instituição educacional não é diferente. Para

motivar docentes e funcionários, a instituição deve investir nas oportunidades para o
aprendizado e no desenvolvimento de novas capacidades. O foco no futuro requer a

compreensão dos fatores de curto e longo prazos que afetam a instituição e o mer-
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cado educacional. Perseguir a excelência educacional exige disposição de assumir

compromissos com alunos e demais partes interessadas, colaboradores, parceiros,

comunidade, empregadores, famílias e mantenedores. Um dos principais investi-
mentos de longo prazo associado ao aperfeiçoamento da IES é o investimento na

criação e manutenção de um sistema de avaliação orientado pela missão com ênfa-

se no aprendizado organizacional. A gestão requer um abrangente sistema integra-
do de informações que contribua para a tomada de decisões. As informações devem

considerar as sugestões de melhoria; o ambiente, o desempenho em relação à co n-

corrência, as expectativas dos alunos e da sociedade, os desempenhos de docentes
e funcionários, as condições de sustentabilidade institucional e o desempenho ope-

racional. As medidas de desempenho precisam estar focadas em resultados. Estes

devem ser usados para atribuir valor para os alunos e as partes interessadas. Ao criar
valor para alunos e demais partes interessadas, a instituição se compromete com a

melhoria de seu desempenho e estabelece um relacionamento duradouro com seus

públicos. Para atender aos objetivos, as estratégias devem considerar as expectativas
e as necessidades dos alunos e das partes interessadas, garantindo apoio destes

segmentos ou evitando impactos adversos sobre eles. O sistema educacional estará

em sintonia com as necessidades dos alunos, da sociedade e do mercado, quando
houver conhecimento prévio da qualidade das instituições. No momento em que alu-

nos, clientes de pesquisas e de serviços puderem escolher as instituições e seus

cursos, com base em informações confiáveis sobre padrões de qualidade, haverá
melhor desempenho e redução das perdas por evasão ou transferência.



3   PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO

Planejamento, numa visão geral, segundo Bateman & Snell (1998), é o proces-
so consciente e sistemático de tomar decisões sobre objetivos e atividades que um

grupo, uma unidade de trabalho ou uma organização buscarão no futuro. O plane-

jamento é processo e se constitui no esforço que tem como propósito a consecução
dos objetivos, definidos para alcançar o futuro desejado; deve comunicar aos indiví-

duos e unidades de trabalho um caminho a ser seguido em suas atividades, e, ao

mesmo tempo, levar em consideração as circunstâncias específicas da organização.
A maioria dos processos de planejamento envolve a aplicação de modelos e consi-

dera que o equilíbrio entre os ambientes interno e externo visa a garantir a eficiência

e a eficácia do processo decisório.

Durante a primeira metade do século XX, os processos formais de planeja-

mento tornaram-se uma função administrativa praticada apenas pelas empresas de

grande porte. Essas práticas passaram a ser muito difundidas nos últimos trinta
anos, estimulando a quase totalidade das organizações a adotarem-na, mesmo pe-

quenas empresas, transformando muitas lideranças em gestores empreendedores e

com senso de oportunidade.

Como o planejamento é um processo de decisão, os passos importantes se-

guidos durante sua execução são similares aos passos básicos do processo de de-

cisão. Um processo de planejamento inicia-se com uma análise situacional, seguida
da geração de soluções alternativas, da avaliação e escolha dessas alternativas, da

implementação dos projetos associados às escolhas, do controle, monitoramento e

avaliação da execução e dos resultados, assim como da promoção de melhorias e
ajustes nesses planos.

Dentro da análise situacional, os responsáveis pelo planejamento de uma em-

presa colhem, interpretam e sintetizam todas as informações relevantes e examinam
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as limitações de tempo e de recursos. O resultado dessa etapa é a identificação e o

diagnóstico de hipóteses e de problemas de planejamento. A análise situacional

gera subsídios para a definição de objetivos alternativos que possam ser buscados e
também os planos alternativos que podem ser utilizados para atingir esses objetivos.

Em seguida, são priorizados os objetivos, a partir da avaliação das vantagens e

efeitos potenciais de cada plano a lternativo.

O processo de planejamento busca orientar toda a organização a um conjunto

de metas e planos adequados às necessidades de desenvolvimento e viáveis a co n-

dições e circunstâncias pré-estabelecidas. Assim, todos os seus integrantes devem
compreender o plano, estar motivados a implementá-lo e dispor de recursos neces-

sários para tanto. Sendo um processo contínuo e repetitivo, o planejamento requer

acompanhamento permanente do desempenho, de acordo com os objetivos e metas
estabelecidas, permitindo a adoção de ações corretivas sempre que for necessário.

Na década de 1960, marcada por turbulências e mudanças nos campos políti-

co, econômico, social e tecnológico no mundo inteiro, acentuou-se a competitividade
entre empresas devido à redução das taxas de crescimento de mercado. Nesse a m-

biente, segundo Ansoff & McDonnel (1990), consolidou-se o planejamento estratégi-

co. Tratava-se de uma metodologia destinada às empresas que desejavam aperfe i-
çoar seus processos de planejamento e de gestão e que necessitavam prospectar

seu desempenho, de longo alcance, considerando as possíveis mudanças no ambi-

ente onde estavam inseridas.

3.1  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Shirley (1983) define planejamento estratégico como o processo pelo qual da-

dos são coletados e analisados, permitindo a definição de escolhas alternativas em

relação à direção estratégica da instituição. Nesse processo, é indispensável a art i-
culação da organização com o seu ambiente, sendo necessário que a organização

reflita sobre sua missão, objetivos e metas, planos, produtos e serviços oferecidos,

assim como sobre sua posição competitiva em relação às outras institu ições.

Para Meyer Jr. (1988), planejamento estratégico é um processo continuado e

adaptativo, por meio do qual uma organização (re)define sua missão, objetivos e

metas, seleciona as estratégias e meios para atingi-los, num determinado período de
tempo, mediante constante observação e interação com o ambiente externo.

Conforme Bateman & Snell (1998), planejamento estratégico envolve a tomada
de decisões sobre os objetivos e estratégias de longo prazo. Os planos estratégicos

têm uma orientação externa forte e envolvem as partes principais da organização.
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Situando o planejamento estratégico como orientado para o mercado, Kotler &

Murphy (1995) entendem essa metodologia como processo gerencial para desen-

volver e manter uma adequação viável entre os objetivos, experiências e recursos
da organização e suas oportunidades em um mercado competitivo e em perma-

nente transformação. Para esses autores, o propósito do planejamento estratégico

é o de auxiliar a organização a selecionar e organizar seus negócios como forma
de se manter competitiva, apesar das situações, no ambiente circunstancial, que

possam afetar seus negócios.

Segundo dizem Ansoff & McDonnel (1990), em geral, as etapas a serem segui-
das na formulação do plano estratégico consistem em: a) análise das perspectivas

da empresa, identificando-se as tendências, ameaças, oportunidades e descontinui-
dades particulares que possam vir a alterar as tendências históricas; b) análise de
competitividade, que permite identificar a melhoria de desempenho que a empresa
poderia conseguir com o aperfeiçoamento das estratégias de competição em suas
áreas de negócios; c) análise estratégica da carteira de negócios, que consiste na
identificação das perspectivas da empresa nas diversas áreas de negócio, com prio-
ridades fixadas e recursos futuros alocados às áreas de negócios ; d) análise de di-

versificação, que  diagnostica as deficiências da administração presente e identifica
novas áreas de negócios, nas quais a empresa procuraria ingressar; e) estabeleci-
mento das metas estratégicas e do desempenho a curto prazo.

À medida que se amplia a utilização da metodologia, as etapas do planeja-
mento estratégico têm sido detalhadas e ajustadas, para melhor se adequar ao perfil

de organização onde são aplicadas. No nível corporativo, vale reforçar, situam-se as

estratégias definidas como escolhas que asseguram um desempenho competitivo e
sustentado, de longo prazo.

Segundo Oliveira (1991), as principais etapas do processo de planejamento es-

tratégico incluem a análise dos ambientes externo e interno, a avaliação estratégica,
a definição das áreas estratégicas de atuação e dos principais processos ligados a

elas e as etapas de acompanhamento, controle e avaliação do plano. A alta direção

de uma organização é a responsável pela elaboração, desenvolvimento e avaliação
da execução do plano estratégico, embora a formulação detalhada e sua imple-

mentação geral seja compromisso de todas as unidades da organização.

A missão, segundo esse autor, é uma declaração ampla e duradoura de propó-
sitos que individualiza e distingue a organização em relação às suas concorrentes, ao

tempo em que identifica o escopo de suas operações em termos de linhas de produ-

tos ou serviços, e também de seus clientes, representando a explicitação dos valores
orientadores das diferentes formas de atuação da organização, constituindo-se nos

parâmetros de avaliação do desempenho e de orientação das linhas de ação. A mis-

são, junto com o conjunto de valores e diretrizes permanentes, têm como objetivos
explicitar as grandes orientações de atuação da organização. Essas definições incor-
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poram as idéias de visão sistêmica e de inter-relacionamento entre as partes e enfa-

tizam a necessidade de considerar as implicações das decisões tomadas.

Objetivos, os alvos ou fins que a organização deseja atingir devem ser especí-
ficos desafiadores, mas exeqüíveis. Quando apropriado, os objetivos são quantifica-

dos e associados a um horizonte temporal, devendo ser consistentes com os objeti-

vos internos e com as intenções decorrentes dos relacionamentos entre as unidades
de trabalho. Os objetivos estratégicos constituem os alvos principais ou resultados

finais, que se referem à sobrevivência a longo prazo, ao valor e ao crescimento da

organização. Os gestores estratégicos geralmente estabelecem objetivos que refletem
tanto a eficácia (conseguir resultados adequados) quanto a eficiência, ou seja, alto

nível de resultados em relação aos recursos disponíveis. Objetivos estratégicos típicos

incluem dimensões de retorno às partes interessadas, de quantidade e qualidade de
resultados, de participação no mercado, de produtividade, de auto-sustentação e de

contribuições para a sociedade.

Planos são ações ou meios colocados à disposição dos gestores para atingir
seus objetivos, contendo ações alternativas e a necessidade de recursos para sua

execução. As vantagens e efeitos potenciais dos planos alternativos são avaliadas,

sendo priorizados objetivos ou, até, eliminados alguns. Simultaneamente, as impli-
cações dos planos alternativos são consideradas, projetando-se as ações para atin-

gir os objetivos de alta prioridade. Um processo de análise e avaliação deve indicar

as prioridades, identificar as possibilidades de alcance dos objetivos e planos, para
orientar as lideranças na tomada de decisão final.

Um processo de planejamento para toda a organização conduz a um conjunto

de metas e planos adequados às necessidades de desenvolvimento e viáveis nas
condições e circunstâncias pré-estabelecidas. As etapas de elaboração, avaliação e

seleção de alternativas condizem com cenários de planejamento, cada um associa-

do a um plano de contingência diferente. Cenários, conforme Leitão (1995), são des-
crições sistêmicas de futuros qualitativamente distintos e dos caminhos que os co-

nectam com a situação de origem. Os cenários facilitam a análise de diferentes al-

ternativas de prospecção de desempenho, organizando as informações políticas,
econômicas, tecnológicas e sociais, transformando-as em quadros de referência

para as escolhas definidas, sendo úteis para configurar evoluções prováveis do mer-

cado e do ambiente de atuação das empresas.

Os gestores perseguem os objetivos e implementam os planos a partir do ce-

nário mais provável. No entanto, a organização como um todo e as unidades de tra-

balho devem estar preparadas para outro conjunto de planos, caso as contingências
se modifiquem e outro cenário se tornar mais relevante. Essa abordagem auxilia a

reduzir a margem de risco e a evitar crises, permitindo maior flexibilidade e melhor

nível de respostas.
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Diferentes processos de planejamento são identificados, conforme estejam

ajustados às instâncias hierárquicas e aos níveis de responsabilidade e de particip a-

ção no processo decisório. Destacam-se os que apresentam abrangência geral ou
institucional, abrangência funcional e o que apresenta abrangência operacional.

Como o planejamento é uma função gerencial importante, as organizações, em ge-

ral, utilizam-na em três níveis. Porém, o escopo e as atividades do processo de pla-
nejamento são específicos de cada instância operacional da organização. Desde o

nível hierárquico em que está localizada a alta administração até os níveis inferiores,

todos participam desse processo, embora de forma diferente. No entanto, os objeti-
vos e planos, sejam estratégicos, táticos ou operacionais, devem ser consistentes e

apoiar-se uns nos outros.

O processo de abrangência institucional é responsabilidade da alta administra-
ção e envolve as decisões que não podem ser descentralizadas sob pena de se

perder a visão geral do foco de atuação. Essas decisões precisam do escopo mais

completo para serem encaminhadas. Nesse escopo, devem ser considerados o
atendimento à missão da organização, a seleção dos grandes projetos emergentes,

a estrutura organizacional que facilita a implementação dos planos estabelecidos, a

definição dos recursos necessários e a capacidade de captação de recursos. As ori-
entações para a organização como um todo e que representam as características

competitivas são consideradas estratégicas. Têm por base os objetivos de longo

prazo e buscam assegurar um desempenho competitivo e auto-sustentado.

O plano estratégico corporativo serve de referência para os planos setoriais e

para as decisões e ações que ocorrerão ao longo de sua implantação. Contudo,

para Meyer Jr. (1988), não se pode esquecer que as decisões tomadas e as ações
implementadas ao longo do processo de planejamento estratégico, ou dele decor-

rentes, são mais importantes do que os próprios planos em si.

Uma vez que os objetivos e planos estratégicos estejam estabelecidos, tornam-
se a base do planejamento empreendido pelos gestores setoriais e pelos operacio-

nais, envolvendo períodos menores à medida que o planejamento se desdobra do

nível estratégico corporativo para o operacional.

Relacionado ao processo de abrangência setorial ou funcional, apresenta-se o

planejamento tático, que traduz os objetivos e planos estratégicos mais amplos em

objetivos e planos específicos relevantes para uma unidade específica da organiza-
ção, geralmente uma área funcional. Esses planos focalizam as principais ações que

uma unidade deve empreender para realizar sua parte do plano estratégico, que en-

volve os representantes dos setores intermediários e os gerentes de departamento,
estando subordinado às orientações do plano institucional. Nessa instância, enco n-

tram-se as decisões restritas às unidades gerenciais ou setores da empresa, referi n-

do-se a objetivos de médio ou curto prazos.
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O planejamento tático consiste na primeira etapa do processo de desdobra-

mento de planos estratégicos. Os objetivos e metas estabelecidos pelo plano estra-

tégico são detalhados em projetos ou atividades, em termos de prazo e responsabi-
lidades, sendo desenvolvidos pelas unidades gerenciais. Representam os planos

setoriais. Desse planejamento tático resultam os planos para orientar projetos es-

tratégicos vinculados às áreas de negócios específicas. Os planos táticos têm co m-
promisso com resultados, contendo ações direcionadas à dimensão estratégica e

aos requisitos técnicos, operacionais, logísticos, gerenciais e organizacionais que

contribuem para a viabilização da dimensão estratégica.

No nível funcional, são consolidadas as necessidades de meios exigidos, tanto

pela organização como por cada negócio em particular, e são concebidas as estra-

tégias específicas que assegurem o suporte adequado ao desenvolvimento da orga-
nização e de cada um dos setores. Nesse âmbito, estão as competências funcionais

relacionadas com os aspectos econômico-financeiros, de infra-estrutura, de recursos

humanos, tecnológicos, de logística, de marketing, de vendas etc. necessários à
manutenção das vantagens competitivas.

Na instância em que se encontram as pessoas que têm responsabilidade pela

execução das tarefas essenciais, o processo de planejamento é chamado de opera-
cional. O planejamento operacional identifica os procedimentos e processos especí-

ficos requeridos nos níveis inferiores da organização. Os gestores operacionais ge-

ralmente desenvolvem planos para períodos de tempo bastante curtos e focalizam
tarefas rotineiras. Nesse nível, o planejamento envolve a programação das ativida-

des básicas e operacionais e orienta a formalização das metodologias desenvolvidas

para os setores e a implementação dos seus planos de ação.

A análise do ambiente externo é feita por meio de estudos especializados cujo

objetivo é construir cenários ajustados às finalidades e adequados à missão da o r-

ganização. A análise externa deve ser complementada por um estudo das caracte-
rísticas e do contexto de relacionamento interno para evidenciar as condições de

exeqüibilidade da missão, de desenvolvimento dos produtos e serviços, e também

para identificar e hierarquizar suas principais forças e fraquezas.

Após o estudo dos ambientes externo e interno, procede-se a uma combinação

dos dados, para identificar as questões mais críticas. Essa etapa é chamada de aná-

lise estratégica, que, segundo Porter (1986), consiste na etapa em que são interpreta-
das as interações entre oportunidades e ameaças com forças e fraquezas em relação

a cada cenário, buscando identificar as dimensões mais relevantes  para o sucesso da

empresa, no cenário e intervalo de tempo considerados.

Esse processo analítico é sistêmico, segundo esse autor, devendo verificar os

efeitos do conjunto de interações, caracterizando as potencialidades de atuação ofen-

siva, a capacidade defensiva, as capacidades de atuação ofensiva e as vulnerabilida-
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des que acentuam os riscos de impacto das ameaças no cenário considerado. Essas

interações abordam a capacidade de captar oportunidades associadas ao cenário, ou

para neutralizar ou reduzir ameaças externas. De posse desses resultados, são ex-
plicitadas as questões mais críticas e definidas as estratégias para solucioná-las.

O objetivo básico da análise estratégica é definir o melhor arranjo de escolhas,

combinando oportunidades e pontos fortes sem deixar de observar os valores orga-
nizacionais. Considerando ainda o conjunto de interações mapeadas pela análise

estratégica, estas servem de orientação para as escolhas estratégicas e para os

planos tático e operacional. A análise estratégica, na abordagem de Oliveira (1991),
auxilia na formulação das ações para a efetivação do plano. É utilizada para avaliar

o potencial das escolhas e a dimensão dos riscos assumidos. As escolhas geram os

projetos e planos e traduzem as opções estratégicas, bem como os propósitos delas
decorrentes, em geral denominados de objetivos estratégicos.

Uma vez definidas as escolhas e os objetivos estratégicos, estes são comple-

mentados com critérios de segmentação estabelecidos em função das estratégias. As
áreas estratégicas de negócios devem acompanhar as oportunidades e ameaças que

possam surgir, constituindo-se em um subsistema da organização, com clientes espe-

cíficos e apresentando produtos distintos dos demais subsistemas existentes.

Segundo Ansoff & McDonnel (1990), a segmentação do ambiente foi a tendência

natural das organizações para delimitar os negócios, focalizar as estratégias, adquirir

maior precisão e objetividade e para a formalização e implementação das estratégias.
O critério predominante para a segmentação é a linha de produtos e serviços, por se

constituir em resultados tangíveis das atividades gerenciais. Em certas circunstâncias,

o mercado de atuação, a área geográfica e até mesmo as funções internas podem
constituir critérios válidos de segmentação, em função do significado que podem ter

para o posicionamento estratégico da organização.

A prática da análise crítica da execução do plano estratégico é necessária para
assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos. Para tanto, segundo os últimos

autores, os objetivos devem estar associados a indicadores e metas. A análise re-

presenta a última etapa dos procedimentos de implementação dos planos, de acom-
panhamento dos resultados e da avaliação do que foi atingido diante dos recursos

disponibilizados e das condições de exeqüibilidade circunstancial dos planos. Essa

prática de análise crítica, por ser um procedimento gerencial, sistemático e contínuo,
deve dispor de um sistema de informações integrado, capaz de possibilitar o monito-

ramento desejado.

Para Leitão (1995), passa-se ao detalhamento do plano tático somente após a
organização estabelecer seus projetos estratégicos, uma vez que os planos táticos

devem conter definições quanto a recursos disponíveis e horizontes de tempo de

sua validade, mesmo que o detalhamento da utilização dos recursos somente apa-
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reça nos planos de negócios ou funcionais. Como decorrência natural, Leitão aponta

para o problema da coexistência e do relacionamento entre as unidades estratégicas

de negócios e as unidades da estrutura formal às quais, em geral, estão associados
centros de resultados do sistema gerencial. A visão mais recente sobre segmentação

da organização em unidades estratégicas de negócios indica que os planejadores de-

vem procurar identificar todos os fatores que requerem atenção estratégica, para que
as unidades estratégicas sejam gerenciadas como unidades de resultado.

No que se refere ao plano estratégico funcional, para Oliveira (1991), ele deve

compreender: a) uma consolidação dos requerimentos das áreas de negócios e da
organização em relação à função; b) uma idéia-força que deve nortear o desenvolv i-

mento da área funcional; c) um conjunto de objetivos de médio e longo prazos que

sejam consistentes com o desenvolvimento funcional e sua quantificação em indicado-
res de desempenho; d) um conjunto de linhas de ação ou iniciativas estratégicas que

indiquem formas e ênfases de especificação, dimensionamento e alocação de recur-

sos relevantes para a implementação e consolidação do plano estratégico de negócio.

O planejamento estratégico, conforme afirma Baldrige (1982), é uma metodo-

logia consistente, pois dirige a atenção do administrador para a exploração deta-

lhada do ambiente interno e externo e para raciocínios tanto quantitativos como
intuitivos. Difere de outros métodos de planejamento que somente organizam o

ambiente interno de forma a atender a demanda do mercado, sem manter um con-

trole da sua implantação.

Com freqüência, organizações engajadas no processo de planejamento estra-

tégico deparam-se com questões urgentes, o que as levam a implementar ações

antes da conclusão do processo de planejamento ser concluído. A prática tem mos-
trado que não há necessidade de o processo estar concluído para ajustá-lo a novas

circunstâncias. O planejamento estratégico é uma referência para a organização as-

segurar seus propósitos e para facilitar sua adaptação ao ambiente em mudança, le-
gitimando de forma permanente a definição de clientes e de parceiros estratégicos.

Entre as dificuldades apresentadas para a implementação do plano estratégico,

segundo Vasconcellos Fº e Fernandes (1982), três podem ser destacadas: o grau de
comprometimento das pessoas; a capacitação técnica para a análise; e a disponibili-

zação de sistemas integrados de informações. Essas dificuldades precisam ser con-

troladas pelos gestores. Esses autores, a partir da observação de experiências de im-
plantação do planejamento estratégico, apresentam como benefícios que a metodologia

pode trazer: possibilidade de comprometimento sinérgico das áreas funcionais; inte-

gração com o ambiente, interno e externo; incentivos às funções gerenciais; possib i-
lidade de tornar a organização proativa; foco, orientação e agilidade no processo

decisório; descentralização do planejamento e da execução orçamentária; utilização

de modelos organizacionais adequados às necessidades dos negócios e do co n-
texto ambiental; e orientação e agilidade no ajuste e na mudança de direção.
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É possível inferir o princípio participativo do planejamento, uma vez que quem

está interessado no resultado da ação só pode ser quem de fato está implicado nela

e, portanto, participando. Por outro lado, tem-se observado que as pessoas são mais
inclinadas a implementar planos que ajudaram a construir. Assim, o comprometi-

mento com o resultado da ação depende muito do envolvimento das pessoas no

processo de planejamento.

Em contrapartida às mudanças lentas e graduais, do ambiente, de décadas
atrás, as mudanças hoje ocorrem em velocidades imprevisíveis, com tendência a
provocar impactos, algumas vezes irreversíveis, caso as organizações não se aper-

cebam do problema ou do desequilíbrio em tempo hábil para responder ao impacto

com uma solução ágil e inovadora. Quanto mais o ambiente se apresentar comple-
xo, maior é a necessidade de as organizações planejarem o seu futuro utilizando

métodos e recursos racionais e analíticos para estabelecer situações alternativas a

curto prazo. A formulação e a implementação de estratégias, principalmente as cor-
porativas, impõem vários desafios à organização: escolher entre reduzir seu escopo

corporativo, mantê-lo ou aumentá-lo e definir o melhor método, considerando o custo

e o controle do processo.

Não existe um conceito único de estratégia. Há vários significados que lhe são

atribuídos, conforme a amplitude e a complexidade do uso. Para Mintzberg & Quinn
(1991), estratégia é um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e as

ações de uma organização, em um todo coeso. Porter (1989) define estratégia como

princípio que busca adequar a organização ao seu ambiente. Conforme definem
Wrigth, Kroll & Parnell (2000), estratégias são os planos da alta direção para alcançar

resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização.

Segundo Ansoff & McDonnel (1990), estratégia é um conjunto de regras de to-
mada de decisão para orientação do comportamento de uma organização. Essas

regras podem referir-se a quatro características: a) padrão pelos quais o desempe-

nho da organização é medido (objetivos e metas); b) regras para o desenvolvimento
da relação da organização com seu ambiente externo (estratégia de produto e de

mercado); c) regras para estabelecimento de relações e processos internos (padrão

organizacional); d) regras pelas quais a organização conduzirá suas atividades de
rotina (diretrizes operacionais).

Kaplan & Norton (1999, 2001,2004) afirmam que a estratégia de uma organiza-

ção descreve como ela pretende criar valor para seus clientes e públicos. Comen-
tam, ainda, nas suas experiências de estudos de caso em organizações com finali-

dades semelhantes ou diferentes, que não observaram duas organizações que pen-

sem sobre estratégia de uma mesma maneira. Algumas descrevem estratégia por
meio de seus planos para aumento da receita; outras, com base em seus produtos e

serviços; outras em função de seus clientes, atuais e potenciais, e de suas necessida-

des; outras, sob o ponto de vista da qualidade; e outras, ainda, sob a perspectiva de
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recursos humanos, ou aprendizado. Essas visões unilaterais acentuam as diferenças

em função da especialização das equipes encarregadas da execução das estratégias.

Voltando a Mintzberg & Quinn (1991), a estratégia existe em diferentes níveis
hierárquicos para alcance dos objetivos organizacionais. A estratégia corporativa

determina a área de atuação da organização; a estratégia das unidades de negócio

estabelece como atuar e competir no setor ou negócio escolhido; e a estratégia fun-
cional determina como a área funcional deve operar, considerando a definição da

estratégia do negócio.

Diz Ansoff (1965) que toda organização adota uma estratégia. Mesmo que a
estratégia seja não ter estratégia. O aspecto relevante dessa idéia é mostrar que a

estratégia orienta as ações e auxilia os gestores a manter a organização integrada

ao ambiente, assegurando o atingimento de seus objetivos e da sua missão.

Seja qual for o conceito mais adequado à idéia de estratégia, há idéias subj a-

centes que permeiam todos os conceitos: mudanças, competitividade, desempenho,

posicionamento, missão, objetivos, resultados e adequação organizacional. Pode-se
dizer que uma estratégia é um padrão de ações e de alocações de recursos desti-

nados ao alcance dos objetivos da organização, implementadas na tentativa de

equilibrar habilidades e recursos organizacionais com as oportunidades encontradas
no ambiente externo. Essas ações implementadas devem ser direcionadas à cons o-

lidação dos pontos fortes em áreas que satisfaçam às necessidades e expectativas

dos clientes e para minimizar os efeitos dos pontos fracos no aproveitamento das
oportunidades apresentadas pelo ambiente externo.

3.2  PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGIC A

Utilizando essa visão geral de planejamento estratégico como base, a tomada

de decisão estratégica está provocando, nas organizações, mudanças nas formas
de desenvolver e executar seus planos estratégicos.

Desde os anos 1960 até o final dos anos 1980, o planejamento estratégico en-

fatizou uma abordagem de cima para baixo para o estabelecimento de objetivos e
planejamento. Isto é, os principais executivos e unidades especializadas de plane-

jamento desenvolviam objetivos e planos para a organização inteira. Os gestores

setoriais e os operacionais recebiam os objetivos e os planos para a organização
inteira. Suas atividades de planejamento eram limitadas a procedimentos específicos

e à preparação de o rçamentos para as respectivas unidades.
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Durante esse período, empresas inovaram técnicas analíticas e abordagens de

planejamento, muitas das quais foram utilizadas de modo inadequado e conduziram

a decisões estratégicas baseadas em conclusões e avaliações reducionistas. Em
muitos casos, a alta direção utilizou mais tempo em reuniões com consultores do

que com os gestores que dominavam em profundidade os processos da organiza-

ção. Neste contexto, gestores e colaboradores de todos os níveis das organizações
começaram a manifestar falta de comprometimento com as ações, por entenderem

estar excluídos dos processos de decisão.

Os problemas mencionados e o ambiente competitivo característico dos últimos
anos da década de 1980 e início dos anos 1990 forçaram os integrantes da alta dire-

ção a olhar para todos os níveis das organizações em busca de idéias criativas e

inovações que contribuíssem para tornar as empresas mais competitivas. Desde
então, os principais executivos das organizações empresariais, embora continuem a

fornecer o direcionamento estratégico ou visão de direção da organização, estão

envolvendo os gestores de todos os níveis no processo de planejamento. Em alguns
casos, esses gestores também têm autonomia suficiente para formular ou modificar

seus próprios planos. Isso aumenta a flexibilidade e o nível de resposta, requisitos

críticos de uma organização moderna.

Em função dessa tendência, surgiu uma nova forma de designar o próprio pro-

cesso de planejamento estratégico: gestão estratégica. A gestão estratégica, por

envolver o compromisso dos gestores de todos os níveis da organização na formula-
ção de objetivos estratégicos e na implementação de ações estratégicas, integra o

planejamento e a avaliação de desempenho em um processo único. O planejamento

estratégico torna-se uma atividade contínua em que todos os gestores são encora-
jados a pensar estrategicamente e a focalizar tanto questões externas a longo prazo

quanto questões internas específicas ou operacionais a curto prazo.

3.2.1  PROCESSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

A Figura 1 mostra os principais componentes do processo de gestão estratégi-

ca: a análise do ambiente, o estabelecimento dos fundamentos e do foco de atuação
e a definição de objetivos estratégicos com seus indicadores, metas e recursos. Por

se tratar de um processo de planejamento e de decisão, assemelha-se à estrutura

do planejamento estratégico. Embora as organizações possam utilizar diferentes
termos para enfatizar as partes do processo, os componentes descritos são encon-

trados implicitamente em qualquer organização.

O primeiro componente da estrutura do planejamento estratégico e da gestão
estratégica é realizar a análise do ambiente. Considera o ambiente externo que im-

pacta nos negócios da organização e as condições internas dos processos e do de-
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sempenho. A gestão estratégica bem-sucedida depende da avaliação acurada e

completa do mundo externo e do contexto interno da organização para construir ten-

dências, identificar oportunidades e dimensionar possibilidades de riscos.

Figura 1: Estrutura básica da gestão estratégica

                     Fonte: Adaptado de Bateman & Snell (1998)

Algumas das atividades importantes devem ser consideradas na análise do

ambiente externo. O processo tem início com o exame do setor de atuação, seguido

da análise do ambiente operacional, que afetam a realização da missão, dos objeti-
vos e das estratégias estabelecidas, ou são afetados pela atuação da organização.

Inclui todas as partes interessadas e o modo como elas influenciam a atuação da

organização, as condições macroeconômicas e os fatores tecnológicos.

Ao mesmo tempo em que a análise externa é conduzida, os pontos fortes e

fracos das principais áreas funcionais da organização devem ser avaliados. A análi-

se interna fornece aos tomadores de decisão estratégica um panorama das compe-
tências e recursos da organização e também as características de sua estrutura de

funcionamento e os seus níveis de desempenho gerais.

Os resultados críticos de uma análise do ambiente são a previsão de tendências,
a identificação das oportunidades e a avaliação dos riscos. Esses resultados decor-

rem de um simples julgamento até a utilização de modelos matemáticos complexos

que examinam as relações sistêmicas entre variáveis diversas. Técnicas quantitati-
vas, mesmo as mais simples, superam avaliações intuitivas de especialistas. As opi-
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niões subjetivas devem ser utilizadas pelos gestores como insumos para os modelos

quantitativos ou quando desejarem confrontar novas situações.

A análise do ambiente é constituída, segundo Bateman & Snell (1998), por um
conjunto de dimensões analíticas que ajudam a organização a definir suas escolhas

e as estratégias para alcançá-las: a análise do setor de atuação da organização e do

mercado; dos concorrentes, as dimensões política, social, econômica e tecnológica;
os recursos humanos; e o marketing.

A análise do setor e do mercado envolve o perfil do setor e as principais linhas

de produtos e segmentos de mercados. Examina as mudanças projetadas nos pa-
drões determinantes de crescimento, as ameaças de novos entrantes e de produtos

substitutos, as condições econômicas dos clientes e dos fornecedores e as rivalida-

des internas do setor. A análise dos concorrentes envolve o perfil dos concorrentes e
suas participações de mercado. Examina os objetivos, estratégias, pontos fortes e

fracos dos principais concorrentes, e o grau em que os concorrentes do setor têm

diferenciado seus produtos e serviços ou atingido liderança de custo ou de outro
atributo reconhecido e valorizado pelos clientes. A análise das dimensões política,

social, econômica e tecnológica examina a legislação e as questões sociais, atuais e

potenciais, bem como seus efeitos no setor de atividades da organização. Examina
os fatores econômicos que afetam a oferta, a demanda, o crescimento, a concorrên-

cia e a produtividade, assim como os fatores tecnológicos relacionados à inovação.

A análise dos recursos humanos envolve os sistemas de trabalho, as questões tra-
balhistas principais, as necessidades de capacitação e de desenvolvimento, diante

das competências existentes e das necessárias, atuais e potenciais, e as limitações,

oportunidades e problemas relacionados às atividades-chave, incluindo promoção e
avaliação da qualidade de vida. A análise financeira examina a situação econômico-

financeira e seus pontos fortes e fracos, por meio de demonstrativos e comparações

de tendências históricas com projeções setoriais. A análise da função marketing
examina os pontos fortes e fracos das principais atividades de relacionamento com o

mercado e seus segmentos-chave, além da posição competitiva da organização ou

sua participação no mercado.

Uma análise interna eficaz requer clara compreensão das competências es-

senciais de uma empresa. Uma competência essencial é algo que a empresa faz

especialmente bem em relação a seus concorrentes. Quando uma organização
apresenta uma competência essencial em alguma área importante para seu sucesso

no mercado, essas habilidades representam sua base para o desenvolvimento da

vantagem competitiva. O desenvolvimento de parcerias estratégicas com outras or-
ganizações devem visar ao acesso a competências complementares e permitir o

desenvolvimento de novas tecnologias e de novos produtos.

O processo de avaliação do desempenho da organização em relação a suas
competências em comparação ao desempenho de outras organizações ou conjunto
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de empresas é denominado de benchmarking. Seu principal objetivo é entender as

melhores práticas de outras organizações e empreender ações para atingir um me-

lhor desempenho a menores custos.

O segundo componente da gestão estratégica está associado ao estabeleci-

mento do foco de atuação e à definição dos fundamentos orientadores da conduta

organizacional, missão, visão e princípios e valores da organização. A missão ex-
pressa o propósito e os valores básicos essenciais da organização, assim como o

escopo de suas atividades. Constituindo a declaração básica da razão de existência

da organização, a missão geralmente é escrita em função dos clientes genéricos a
quem ela serve. Por sua vez, a visão estratégica vai além da declaração da missão

para prover uma perspectiva em relação ao direcionamento ao qual a organização

deseja se encaminhar. Embora os termos missão e visão sejam utilizados muitas
vezes como sinônimos, a declaração da visão explicita a perspectiva de posiciona-

mento da organização a longo prazo, servindo de orientação e de direção estratégi-

cas. Os princípios e valores expressam os entendimentos e as expectativas que
descrevem como os colaboradores e funcionários da organização se comportam e

sobre os quais todas as relações organizacionais são baseadas.

Uma vez estando estabelecidos os fundamentos da organização e definido o
foco de atuação, os tomadores de decisão estratégica, ao considerar a análise do

ambiente externo e as características do ambiente interno, possuem os elementos e

as informações de que necessitam para formular as opções ou escolhas estratégi-
cas. Essas opções são detalhadas a partir da correlação entre os pontos fortes e as

debilidades identificadas no ambiente interno, com as oportunidades e ameaças

apresentadas pelo ambiente externo, no conjunto de objetivos estratégicos.

O terceiro componente da gestão estratégica está associado ao estabeleci-

mento dos objetivos e das escolhas estratégicas, detalhados em planos de ações e

em resultados que possibilitam a análise de desempenho estratégico da organiza-
ção. O processo de formulação dos objetivos estratégicos é iniciado durante a sis-

tematização dos principais fatos e previsões decorrentes das análises externa e in-

terna, identificando situações relacionadas às questões estratégicas para a organ i-
zação.

A alta direção, após realizar as escolhas estratégicas, deve determinar como

as unidades irão atuar em cada área de negócios. As áreas estratégicas de negócios
estabelecem os objetivos e as principais ações pelas quais a organização constrói e

reforça sua posição competitiva no mercado, sendo que a vantagem competitiva é

resultado da escolha de uma entre várias estratégias apresentadas.

A estratégia corporativa identifica o conjunto de negócios, mercados ou setores

em que a organização compete e a distribuição de recursos entre esses negócios.
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Segundo Ansoff & McDonnel (1990), uma organização tem quatro alternativas

estratégicas básicas: uma de concentração, focalizada num único negócio e concor-

rendo em um único setor, ou seja, empresas que desejam penetrar em um mercado
de alto crescimento ou quando possuem pequena amplitude de competências; uma

estratégia de integração vertical, que envolve a expansão do domínio da organiza-

ção na cadeia de fornecimento ou de distribuidores, utilizada por organizações que
desejam eliminar incertezas e reduzir custos associados com fornecedores ou distri-

buidores; uma estratégica de diversificação concêntrica, que considera a entrada em

novos negócios relacionados ao negócio principal, sendo usada pelas empresas que
querem aproveitar seus pontos fortes para obter vantagem em outros, uma vez que os

produtos, tecnologias e capacitações utilizados em um deles podem ser transferidos

para os outros; ou uma estratégia de diversificação por conglomerados, que envolve a
expansão para negócios não relacionados entre si, utilizadas pelas empresas que

querem reduzir os riscos devidos a flutuações de mercado em um único setor.

Como em qualquer plano, a formulação de objetivos não é suficiente. Os obje-
tivos devem estar associados a indicadores, providos de estruturas de análise que

remetem a resultados esperados e relacionados a recursos e competências neces-

sários para sua consecução. Para assegurar o alcance dos resultados esperados e
a adoção de novas estratégias de forma eficaz, a organização deve atentar para os

processos de implementação da execução dos planos e atividades.

Uma vez que os gestores tenham selecionado os objetivos e os planos, devem
comunicá-los a todos os envolvidos com a sua implementação. Todos devem com-

preender o plano, dispor de recursos necessários e estar motivados a fazê-lo. A par-

ticipação nas etapas anteriores do processo de planejamento contribuem para a efe-
tivação da implementação de forma mais eficaz e eficiente.

Essa perspectiva se reflete em duas grandes tendências. A primeira, diz res-

peito à visão abrangente da implementação, uma vez que considera que os objet i-
vos estratégicos devem estar apoiados por decisões referentes à estrutura, à tecn o-

logia, aos recursos humanos, à cultura da organização e ao estilo de liderança apr o-

priados. A segunda está relacionada à ampliação da participação do grupo de gest o-
res na implementação dos objetivos estratégicos. Gestores de todos os níveis são

envolvidos com a formulação, a identificação e a execução dos meios para se im-

plementar os objetivos e as novas estratégias. A alta direção de uma organização
formula as grandes decisões e fornece diretrizes de execução, orquestrando a im-

plementação geral do processo, mas coloca a responsabilidade pela execução e

pelo desempenho nas mãos de muitos gestores.

Assim, a avaliação integra o terceiro componente da gestão estratégica. Um

sistema de avaliação estratégica é projetado para apoiar os gestores na análise do

progresso da organização em relação às escolhas estratégias, sendo que, quando
forem observadas discrepâncias nos resultados, ações corretivas devem ser formu-
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ladas. O sistema de avaliação deve estimular ações eficientes e consistentes com o

planejado, permitindo, no entanto, adaptação à mudança.

3.3  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Nas instituições de ensino superior, os registros de implementação de proces-
sos sistemáticos de planejamento estratégico datam da década de 1980, em institui-

ções norte-americanas. As primeiras experiências brasileiras foram consolidadas

desde os anos 1990. As práticas de planejamento e a busca de sugestões para so-
lução dos problemas da universidade enfrentam as dificuldades de um sistema ge-

ralmente fechado e refratário às influências exte rnas.

Segundo Meyer Jr. (1992), para analisar o processo de planejamento nas univer-
sidades é preciso compreender a natureza dessas instituições. A característica mais
importante é a de serem organizações voltadas à produção e à transmissão do c o-

nhecimento. Estão organizadas de forma peculiar e, por isso, ainda não são vistas

pela mesma ótica com que se enxergam todas as empresas.

A missão é essencial para o planejamento de qualquer organização. Nas insti-
tuições de educação, a missão expressa o escopo do projeto pedagógico, estabele-

cendo a base para os objetivos que definem a orientação a longo prazo e que são

expectativas de resultados específicos e mensuráveis.

Observam-se nas universidades, de modo geral, autonomia para as tarefas ha-
bituais e liberdade de supervisão. Os professores escolhem o que pesquisar e ensi-

nar, bem como influenciam decisões coletivas e estabelecem relações interinstitucio-

nais. Muitas decisões são descentralizadas, permitindo que algumas áreas se desen-
volvam de forma diversa e independente, com ritmos e objetivos próprios e conforme

as circunstâncias.

Em um artigo publicado no Chronicle of Higher Education, Honan (1999), diz

que avaliar o nível de desempenho de uma instituição de ensino é uma tarefa tão

sutil quanto complexa. Indicadores e outras medidas de desempenho institucional
podem ser ferramentas instrutivas nesse processo e no planejamento estratégico,

para análise do ambiente interno, desde que reflitam a missão, o contexto e as me-

tas individuais de cada instituição. Para esse autor, o uso de indicadores de desem-
penho e de performance tendem a uma consolidação no futuro por permitirem a

comparação entre as instituições. Sugere que a tendência é a criação de um proces-
so de auditoria  independente, como coleta de informações e análise de indicadores
utilizados, ao mesmo tempo para verificar as condições de qualidade das institui-
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ções, como para orientar seus processos de gestão estratégica, por meio do plane-

jamento estratégico e da avaliação institucional de desempenho.

O planejamento estratégico representa um importante instrumento de adequa-
ção ao ambiente competitivo e turbulento, preparando a instituição para enfrentá-lo,

utilizando suas competências, qualificações e recursos internos, de forma sistemati-

zada e objetiva. Apesar de descrever uma visão de futuro originada, preponderan-
temente da alta direção, o plano deve ser conhecido e entendido por todos os cola-

boradores, uma vez que eles deverão atuar de forma participativa na sua implanta-

ção. A atuação dos professores e funcionários permite agilidade nos ajustes ou ade-
quações à i mplementação da estratégia.

As estratégias muitas vezes não são realizadas conforme sua concepção origi-

nal, podendo ser modificadas ou reformuladas completamente. O papel principal da
avaliação deveria estar relacionado ao acompanhamento da execução das estraté-

gias, verificando as diferenças entre os objetivos e resultados pretendidos e os im-

plementados ou alcançados. Por meio da avaliação a instituição deve atentar para
as conseqüências dos desvios e para os fatos ou causas que os explicam. Esse

acompanhamento garantirá a qualidade da gestão e a melhoria do processo de pla-

nejamento. A formulação e a implementação de estratégias, especialmente as cor-
porativas, sempre impõem vários desafios a qualquer instituição. De modo especial,

isso ocorre com as organizações educacionais que não estão habituadas ao controle

de processos voltados à dimensão gerencial e têm dificuldades para escolher entre
reduzir seu escopo corporativo, mantê-lo ou aumentá-lo. A escolha de métodos, a

análise de custo e a capacidade de escolha e de controle de processos requerem

um esforço especial nessas organizações.

Segundo Kells (1995), pensar estrategicamente numa universidade é enxergar

qual é o curso de desenvolvimento da sociedade e qual o lugar da instituição nele.

Pensar estrategicamente é desenvolver um planejamento que considere, de forma
ativa, o movimento das tendências econômicas, tecnológicas e sociais. Todo pro-

cesso de planejamento deve encontrar um equilíbrio entre o atendimento dos inte-

resses coletivos, decorrentes das necessidades de todas as partes interessadas, e
as definições e finalidades de uma instituição.

Para Boldini (2002), o planejamento estratégico em instituições educacionais

deve ser estimulado e desenvolvido de forma planejada, iniciando-se o processo por
meio da sensibilização e do nivelamento de conceitos e objetivos, junto a uma ampla

equipe de desenvolvimento, encarregada de multiplicar as experiências à comunid a-

de acadêmica. Segundo a autora, equipes multifuncionais permitem visões diferen-
tes para desenvolver a preparação do processo. Para verificação das condições do

ambiente interno, sugere a implementação de sistemas de avaliação sistemáticos

para reduzir a margem de subjetividade nas decisões.
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Boldini entende que planejamento estratégico é essencial à sobrevivência da

universidade, assegurando o alinhamento das ações, projetos e programas aos fo-

cos escolhidos a partir da missão, visão e estratégias de desenvolvimento. Sendo
um instrumento de gestão, junto com a avaliação, propicia que a instituição demons-

tre à sua comunidade, com clareza, onde deseja chegar no futuro e como irá investir

seus recursos.

Arguin (1988) afirma que os cenários, contendo as principais tendências e a

análise do ambiente externo, com a identificação de oportunidades e ameaças, de-

vam ser examinados em todos os setores e unidades da instituição. Essa prática de
considerar o ambiente externo ajuda as instituições a perceberem as implicações,

além das relacionadas às dimensões políticas, econômicas, sociais e tecnológicas,

sobre aspectos específicos e relacionados à inserção da universidade na comunid a-
de, à relevância de atuação frente às mudanças no mundo do trabalho, à antecip a-

ção de decisões voltadas à expansão e ao crescimento, e também ao desempenho

institucional esperado e à competitividade. Esse autor acredita que a instituição un i-
versitária, contando com a liderança efetiva da alta administração e com o compro-

metimento do corpo de gestores, deve, com a mesma intensidade com que olha

para fora, analisar criticamente o ambiente interno. A verificação do ambiente interno
precisa considerar fatores como: produtos e cursos oferecidos, eficiência no ensino e

na pesquisa, sistemas de informação, tecnologia, capacidade de inovação, gestão

das pessoas, estrutura organizacional, recursos materiais, gestão financeira e ima-
gem e valores institucionais.

Arruda (1997) diz que as universidades se organizam formalmente e fazem uso

de procedimentos operacionais conservadores e de difícil alteração. É necessário,
para a adoção de modelos de gestão voltados para resultados, promover mudanças

na cultura das relações de produção e resultados na universidade. Essa motivação a

um maior comprometimento para com o desenvolvimento da sociedade é da alta
direção. Cabe a esta instância definir diretrizes de capacitação dos gestores com

vistas a orientá-los para a consecução dos objetivos institucionais. Os processos de

apoio aos gestores devem estar definidos com clareza para garantir decisões seguras.

Para Peterson (2000), o processo de planejamento estratégico nas universida-

des induz essas organizações a analisar o ambiente externo, a examinar seus pro-

dutos, a definir quem são seus principais clientes e quais são suas necessidades, a
observar a concorrência, a determinar suas oportunidades de desenvolvimento e a

identificar riscos a enfrentar.

Devido à variedade de aspectos culturais, históricos e ambientais presentes
nessas instituições, a comunicação e o compartilhamento dos referenciais básicos

orientadores do processo de planejamento, com freqüência, encontram dificuldades

para serem efetivadas. Em geral, as concepções de liderança são diferenciadas e
apresentam reduzida coordenação das tarefas. A estrutura predominante é frag-
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mentada, apresentando unidades gerenciais articuladas. Esses atributos, aliados ao

fato de a universidade interagir com pessoas com diferentes necessidades, ajudam a

identificar a sua complexidade.

Para Baldrige (1982), trata-se de um processo de decisão essencialmente políti-

co, em que vários grupos lutam para influenciar as orientações da organização. As-

sim, a identificação dos grupos internos e as formas de relacionamento e articulação
entre eles é essencial para ser implantado o planejamento estratégico nas universida-

des. Soma-se a essa peculiaridade outra dimensão, de natureza mais administrativa:

a dificuldade de se mensurar os produtos resultantes da ação da universidade.

Segundo Andrade (1993), as universidades têm de ser estudadas como organi-

zações diferentes, onde as tentativas de se instituir mudanças, adoção de modelos

ou critérios de administração não ocorram sem que sejam levadas em conta as suas
características peculiares. Kotler & Murphy (1995), ao analisarem o planejamento

estratégico no ensino superior americano, chamam a atenção para a necessidade

de os administradores universitários manterem uma administração sensível às exi-
gências ambientais externas, necessitando selecionar as melhores estratégias de

custo na perspectiva de mais eficácia. Afirmam que as universidades necessitam

identificar seus pontos de excelência para concentrar atenção nos aspectos que ga-
rantam a sua diferenciação. Intervir nesses pontos seria a alternativa mais eficaz

para o desenvolvimento das instituições de educação superior.

Coller, apud Cope (1981), afirma que o planejamento estratégico é aplicável às
faculdades e universidades. Coller, entendendo que o planejamento estratégico con-

siste na elaboração do conjunto de decisões determinantes do futuro da instituição,

sugere que alguns elementos devam fornecer a essência do processo para que as
instituições de ensino tenham condições de prospectar seus próprios futuros, assim

como a implementação do conjunto das decisões, de modo sinérgico e, ao mesmo

tempo, com agilidade e flexibilidade organizacional.

A adoção do planejamento estratégico por instituições de ensino superior cons-

titui-se num desafio, principalmente para as brasileiras, em que essa metodologia

pode ser considerada experimental. Para Trigueiro (1995), as dificuldades ocorrem
devido às exigências de mudanças que vêm associadas ao processo. Planejamento
estratégico implica mudança.

As considerações feitas sobre os aspectos que envolvem o processo de plane-
jamento indicam que há necessidade de se desenvolver algumas competências de

gestão para tornar proveitoso esse recurso no processo de gestão das universidades.
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3.4  PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI

Com a edição do Decreto nº 3.860/2001, o MEC iniciou um processo de revisão

das atribuições e competências de sua Secretaria de Educação Superior, SESu, do

Conselho Nacional de Educação, CNE , e do Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sa Educacionais, INEP, para consolidar o trabalho realizado e conferir maior eficiên-

cia e eficácia aos dispositivos legais que regem o Sistema de Avaliação da Educa-

ção Superior Brasileira. Nessa revisão, constatou-se a necessidade de introduzir,
como parte integrante de um projeto institucional das instituições de ensino superior,

o seu planejamento estratégico, sintetizado no que se convencionou denominar de

Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI.

A inserção desse documento como requisito obrigatório para o protocolo de

processos de autorização de cursos e de credenciamento de instituições de educa-

ção superior suscitou questionamentos sobre concepção, forma e conteúdo. A partir
dos esclarecimentos das dúvidas levantadas, foi elaborado um documento para re-

presentar as orientações destinadas às instituições do sistema federal de ensino,

oferecendo-lhes um referencial para a construção do PDI. Para melhor compreensão
das diretrizes propostas, foram enunciados alguns pressupostos básicos:

§ O plano deve atender a natureza e as especificidades de cada instituição,

descrevendo de forma detalhada a estrutura organizacional e a infra-estrutura
física disponível ou a ser construída e outros documentos relevantes e com-

plementares ao PDI.

§ A construção do PDI poderá se fazer de forma livre, para que a instituição
exercite sua criatividade e liberdade, no processo de sua elaboração. Entre-

tanto, os eixos temáticos constantes das instruções orientadoras deverão

estar presentes, pois serão tomados como referenciais das análises subse-
qüentes, que serão realizadas por comissão designada para este fim.

§ O texto do PDI deverá ser conciso e claro, contendo apenas dados e infor-

mações relevantes para a análise de mérito da proposta e que permitam
também, tanto à instituição de ensino superior como ao MEC, identificar e

monitorar o cumprimento das metas institucionais estabelecidas.

O PDI, elaborado para um período de cinco anos, é o documento que identifica
a instituição de ensino superior, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à

missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua

estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve ou que prete n-
de desenvolver. Os requisitos, expressos na Tabela 11, contêm elementos analisados

pelos órgãos competentes.
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Tabela 11: Dimensões e categorias de análise do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional

DIMENSÕES CATEGORIAS DE ANÁLISE

Perfil institucional

§ Missão/Objetivos

§ Metas e estratégias

§ Organização institucional

Planejamento e gestão institucional

§ Objetivos, metas e planos de ação

§ Organização didático-pedagógica e administrativa

§ Planejamento e avaliação institucional

§ Gestão das pessoas e processos

§ Programas e cursos

§ Infra-estrutura física e acadêmica

§ Gestão financeira e orçamentária

Avaliação e acompanhamento do
desempenho

§ Objetivos e metas

§ Acompanhamento e avaliação do desempenho institucional

§ Planejamento da melhoria e da inovação

§ Coerência e articulação dos planos de ação

Implementação do plano

§ Projetos priorizados

§ Indicadores de acompanhamento da execução

§ Cronograma de implantação dos projetos

Fonte: Adaptado da Resolução CNE/CES nº 23/2002

Com o objetivo de apoiar as instituições no trabalho de elaboração do PDI, foi

proposto um documento na forma de formulário orientador contendo dimensões e ca-

tegorias de análise a serem atendidas no desenvolvimento do plano. A elaboração do
PDI deverá explicitar o modo pelo qual o documento foi construído e a interferência

que exercerá sobre a dinâmica da instituição, tendo como pressuposto o atendimento

ao conjunto de normas vigentes. É imprescindível, na elaboração do PDI, considerar
como princípios a clareza e a objetividade do texto, e também como a coerência, de

forma a expressar a adequação entre todos os seus elementos, e a factibilidade, de

forma a demonstrar a viabilidade do seu cumprimento integral.

3.5  SÍNTESE DA REVISÃO SOBRE PLANEJAMENTO E ESTRAT ÉGIA

A revisão conceitual sobre planejamento estratégico e gestão voltada a resulta-

dos, possibilitou a identificação de aspectos relevantes a serem considerados nas

práticas de gestão das instituições de ensino superior. A síntese aponta os principais
aspectos destacados.

1)  O planejamento é processo que tem como propósito a consecução dos ob-

jetivos voltados ao futuro desejado, servindo de orientação aos planos e atividades
das pessoas e das unidades setoriais, e, ao mesmo tempo, levar em consideração

as circunstâncias específicas da IES. A maioria dos processos de planejamento en-
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volve a aplicação de modelos para garantir a eficiência e a eficácia do processo de-

cisório. Inicia-se com uma análise situacional, seguida da geração de soluções alter-

nativas, da avaliação e escolha dessas alternativas, da implementação dos projetos
associados às escolhas, do controle, monitoramento e avaliação da execução e dos

resultados, assim como da promoção de melhorias e ajustes nesses planos. Dentro

da análise situacional, os responsáveis pelo planejamento colhem, interpretam e
sintetizam todas as informações relevantes e examinam as limitações de tempo e de

recursos. O resultado dessa etapa é a identificação e o diagnóstico de hipóteses e

de problemas, gerando subsídios para a definição de objetivos que possam ser bus-
cados e de planos que podem ser utilizados para atingir os objetivos. Em seguida,

são definidas metas e priorizados recursos em função da contribuição dos planos

para o alcance dos objetivos. O planejamento busca orientar o conjunto de metas e
planos adequados às necessidades de desenvolvimento e viáveis a condições e ci r-

cunstâncias pré-estabelecidas. Assim, todos os integrantes da instituição devem

compreender o resultado do planejamento, estar motivados a implementá-lo e dispor
de recursos necessários para tanto.

O planejamento estratégico inclui a análise dos ambientes externo e interno, a

avaliação estratégica, a definição das áreas estratégicas de atuação e dos principais
processos ligados a elas e as etapas de acompanhamento, controle e avaliação do

plano, tendo a alta direção da instituição a responsabilidade pela elaboração, desen-

volvimento e avaliação da execução do plano estratégico, embora a formulação de-
talhada e sua implementação dependa de todas as unidades organizacionais. A mis-

são, junto com o conjunto de valores e diretrizes permanentes, têm como objetivo ex-

plicitar as grandes orientações de atuação da organização. Essas definições incorpo-
ram as idéias de visão sistêmica e de inter-relacionamento entre as partes e enfati-

zam a necessidade de considerar as implicações das decisões tomadas. Os objeti-

vos que a instituição deseja atingir devem ser específicos desafiadores, mas exeqüí-
veis. Os objetivos, sempre que for possível, devem ser quantificados e associados a

um horizonte temporal, devendo ser consistentes com as intenções decorrentes dos

relacionamentos entre as unidades de trabalho. Os objetivos estratégicos represen-
tam os alvos principais que se referem aos valores percebidos pelo cliente e às co n-

dições de crescimento e diferenciação. Os gestores perseguem os objetivos e im-

plementam os planos a partir do cenário mais provável. No entanto, a instituição, de
forma global deve estar preparada para outro conjunto de planos, caso as contin-

gências se modifiquem e outro cenário se torne mais relevante. Essa abordagem

auxilia a reduzir a margem de risco, permitindo maior flexibilidade e melhor nível de
respostas.

2)  A prática da análise crítica da execução do plano estratégico é necessária

para assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos. Para tanto, os objetivos de-
vem estar associados a indicadores e metas. A análise crítica representa a etapa

dos procedimentos de implementação dos planos, de acompanhamento dos resulta-



111

dos e da avaliação do que foi atingido diante dos recursos disponibilizados e das

condições de exeqüibilidade dos planos. A prática de análise crítica deve ser um

procedimento gerencial contínuo, necessitando de informações que possibilitem o
monitoramento desejado. O objetivo básico da análise estratégica é definir o melhor

arranjo de escolhas, combinando oportunidades e pontos fortes sem deixar de ob-

servar os valores organizacionais. A prática tem mostrado que não há necessidade
de o processo de planejamento estratégico estar concluído para ajustá-lo a novas

circunstâncias. O planejamento estratégico é uma referência para a organização as-

segurar seus propósitos e para facilitar sua adaptação ao ambiente em mudança, le-
gitimando de forma permanente a definição de clientes e de parceiros estratégicos.

3)  O conceito de estratégia pode variar, no entanto, há idéias subjacentes que

permeiam todos os conceitos: mudanças, competitividade, desempenho, posiciona-
mento, missão, objetivos, resultados e adequação organizacional. Pode-se dizer que

uma estratégia é um padrão de ações e de alocações de recursos destinados ao

alcance dos objetivos da organização, implementadas na tentativa de equilibrar
habilidades e recursos organizacionais com as oportunidades encontradas no am-

biente externo. Essas ações implementadas devem ser direcionadas à consolid a-

ção dos pontos fortes em áreas que satisfaçam às necessidades e expectativas
dos clientes e para minimizar os efeitos dos pontos fracos no aproveitamento das

oportunidades apresentadas pelo ambiente externo. A visão geral de planejamento

estratégico como base da tomada de decisão, de longo prazo. Está promovendo
uma mudança de atitude dos gestores das organizações educacionais e provocando

alterações nas formas de desenvolver e executar seus planos

4)  A gestão estratégica bem-sucedida depende da avaliação acurada e com-
pleta do mundo externo e do contexto interno da organização, para possibilitar

construção de tendências, identificar oportunidades e dimensionar possibilidades de

riscos. Uma análise interna eficaz requer clara compreensão das competências es-
senciais (algo que a instituição faz especialmente bem em relação a seus concor-

rentes). Quando a organização apresenta uma competência essencial em alguma

área importante para seu sucesso, essa característica representa a base para o
desenvolvimento da vantagem competitiva. O processo de avaliação do desempe-

nho em relação a suas competências em comparação ao desempenho de outras

organizações ou conjunto de empresas é denominado de benchmarking. Seu princi-
pal objetivo é entender as melhores práticas de outras organizações e empreender

ações para atingir desempenhos a menores custos.

Entre os componentes da gestão estratégica, destaca-se o conjunto de ele-
mentos orientadores do foco de atuação e da conduta institucional, que fundamen-

tam os programas, projetos e iniciativas da instituição. A missão, a visão e os princ í-

pios e valores da organização expressam os entendimentos sobre como todas as
relações organizacionais são baseadas. Uma vez estando estabelecidos os funda-
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mentos e definido o foco de atuação, os tomadores de decisão estratégica, ao con-

siderar a análise do ambiente externo e as características do ambiente interno, pos-

suem os elementos e as informações de que necessitam para formular as opções ou
escolhas estratégicas, que devem ser detalhadas em planos de ação.

Esses componentes refletem duas tendências. A primeira, diz respeito à visão

abrangente da implementação, uma vez que considera que os objetivos estratégicos
devem estar apoiados por decisões referentes à estrutura, à tecnologia, aos recu r-

sos humanos, à cultura da organização e ao estilo de liderança apropriados. A se-

gunda está relacionada à ampliação da participação do grupo de gestores na impl e-
mentação dos objetivos estratégicos. Gestores de todos os níveis são envolvidos

com a formulação, a identificação e a execução dos meios para se implementar os

objetivos e as novas estratégias. A alta direção de uma instituição deve fornecer as
diretrizes de execução, orquestrando a implementação do processo, mas coloca a

responsabilidade pela execução e pelo desempenho nas mãos de muitos gestores.

Por isso, a avaliação integra o segundo componente da gestão estratégica. Um
sistema de avaliação estratégica é projetado para apoiar os gestores na análise do

progresso da instituição em relação às escolhas estratégias, sendo que, quando fo-

rem observadas discrepâncias nos resultados, ações corretivas devem ser formula-
das. A avaliação deve estimular ações eficientes e consistentes com o planejado,

contribuindo com a adaptação à mudança.



4   DESCRIÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO

4.1  CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS INSTITUIÇÕES ESTUD ADAS

A partir do conjunto de critérios definidos para a seleção das instituições estu-
dadas, critérios esses baseados nas premissas para a verificação dos objetivos

pretendidos (natureza da dependência administrativa; a idade institucional, a partir

do ano de reconhecimento como universidade; o tempo de desenvolvimento de pro-
cessos de avaliação e de planejamento; a participação em programas voltados à

qualidade da gestão; a localização), foram selecionadas as quatro universidades. A

seguir, estão registradas algumas características gerais dessas IES.

4.1.1  UNIVERSIDADE FEDERAL 1 - UF1

A Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, UF1, tem por missão promo-
ver ensino, pesquisa e extensão, formando lideranças capazes de desenvolver a
sociedade. Está localizada no centro geográfico do Estado do Rio Grande do Sul,

RGS, distante 290 km da capital, Porto Alegre. Tem sede no Campus Universitário
Professor José Mariano da Rocha Filho, onde se realiza a maioria das atividades aca-

dêmicas e administrativas.

A administração e a coordenação das atividades da UF1 se desenvolvem em

três níveis. O superior, composto pelos conselhos superiores e pela reitoria; o de

administração e supervisão geral, integrado pelas pró-reitorias e pelos órgãos su-

plementares; e o nível de execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão,

composto pelo conjunto de departamentos. Estão vinculadas à UF1 três escolas de

ensino médio, o Colégio Técnico Industrial e o Colégio Agrícola, em Santa Maria, e o

Colégio Agrícola, localizado em Frederico Westphalen.
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Em quatro décadas de existência a UF1 tem experimentado diferentes enfo-

ques e práticas gerenciais decorrentes de mudanças conjunturais internas e exter-

nas. Este ambiente dinâmico se reflete diretamente no modo de planejar a gestão

institucional e parece ser resultante da necessidade de aperfeiçoamento das rela-

ções internas, tendo em vista a melhoria de desempenho da Universidade, frente

aos desafios impostos pelos projetos decorrentes da experiência de planejamento

institucional. A necessidade de revisar a estrutura organizacional existente, diante

das realidades e preocupações específicas dos diferentes segmentos, exigiu capa-

cidade institucional de adaptação às contingências geradas pelo ambie nte.

A UF1 procura demonstrar o compromisso com a inovação e a melhoria orga-

nizacional adequando-se às exigências externas de mudança no sistema de gestão

da educação superior. Tem participado de iniciativas do governo para avaliar o de-

sempenho das instituições universitárias. São evidências a inserção da instituição no

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, PAIUB, desde

1994, e no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, desde 1996.

Devido às características e peculiaridades de cada um destes programas a

Instituição desenvolveu um modelo específico denominado Programa de Qualidade e
Avaliação na Universidade que estabelece uma sistemática de gestão e de análise de

desempenho da UF1. Esse programa tem por objetivos orientar metas de resultado e

definir as diretrizes para as relações com a sociedade, assim como as ações institu-

cionais, em função do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI.

A metodologia prevista no desenvolvimento do programa foi definida pelo

Comitê Estratégico, responsável pela estrutura de planejamento e de coordenação

dos processos envolvidos, e integrado por duas equipes específicas: a comissão

executiva de avaliação institucional (CPAV) e o grupo técnico de apoio à qualidade

(GTAQ). A primeira equipe é responsável pelo desenvolvimento da auto-avaliação

institucional e pelo estabelecimento de indicadores de desempenho. A segunda

equipe coordena o processo de melhoria do desempenho institucional, sendo res-

ponsável pelo apoio à revisão dos objetivos e metas da administração sup erior.

A Pró-reitoria de Planejamento elaborou um documento, Referencial Teórico
do Planejamento Estratégico, para orientar os processos de sensibilização e motiva-

ção necessários ao desenvolvimento do processo interno das unidades acadêmicas.

O planejamento estratégico esteve sustentado pelo debate com vistas à ob-

tenção de subsídios para definições de diretrizes, estratégicas, objetivos e metas. A

metodologia considerou a análise dos ambientes externo e interno, criando a cons-

ciência das oportunidades e ameaças para a instituição e de seus pontos fracos e
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fortes. Foram definidos os valores, a visão de futuro e a missão e identificados os

fatores críticos das estratégias institucionais.

Como resultado dos diferentes seminários, foi elaborado o Plano de Desen-
volvimento Institucional para o período 2001-2005.

As prioridades para o processo de mudança da UF1 estão associadas ao

desenvolvimento regional, à avaliação da qualidade do ensino e dos demais prod u-

tos e serviços e à ampliação dos serviços prestados. No entanto, parece que as i n-
tenções, potencialidades e orientações dos cursos e unidades, diante da perspectiva

de compromisso com o desenvolvimento regional, são por adesão, resultando em

atividades isoladas e heterogêneas.

4.1.2  UNIVERSIDADE FEDERAL 2 - UF2

A Universidade Federal de Pelotas, UFPel, UF2, tem por missão promover a
formação integral e permanente do cidadão, construindo o conhecimento e a cultura,
com a construção e o progresso da sociedade. Está localizada na região sul do Es-

tado do Rio Grande do Sul, distante, 320 km da capital. Tem sua sede no campus da
cidade de Pelotas, onde se localizam as instalações da reitoria e das principais áreas

de gestão, e no campus do município de Capão do Leão, onde é realizada a maioria

das atividades acadêmicas e administrativas.

A administração e a coordenação superior da UF2 são implementadas pela

Reitoria e pelos conselhos superiores; a supervisão setorial das finalidades da Univer-

sidade é responsabilidade das Pró-reitorias de Graduação, de Pesquisa e Pós-
graduação, de Extensão e Cultura, Administrativa e de Planejamento e Desenvolvi-

mento; a coordenação de projetos especiais e de ações priorizadas é realizada por

agências e coordenações específicas de projetos. Estão vinculadas à UF2 três escolas
de ensino médio, nível técnico, formando o Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça.

A UF2 demonstra o compromisso com a melhoria da gestão a partir da revisão

de sua estrutura organizacional, que suprimiu a instância departamental com o obje-
tivo de criar facilidades para o gerenciamento dos cursos, e pela participação em

processos do Governo Federal para avaliar e atestar o desempenho das instituições

universitárias. São evidências dessas iniciativas a adesão ao PAIUB, desde 1994, e
a participação ativa e pioneira no PQAP, desde 2000.

Devido às características e peculiaridades desses programas, a UF2 mantém

duas equipes, que procuram atuar de forma integrada. Uma, vinculada à Pró-reitoria
de Planejamento e Desenvolvimento, constituída por docentes e técnicos capacita-

dos pelo PQAP, tem por objetivo avaliar o sistema gerencial da UF2 e elaborar o pla-
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no de gestão institucional. Esse plano tem por objetivos orientar a atuação da univer-

sidade, seus objetivos estratégicos, metas de resultados e ações institucionais para

a consecução das diretrizes definidas no plano de desenvolvimento (PDI). A segun-
da equipe, vinculada à Pró-reitoria de Graduação, é responsável pela avaliação in s-

titucional. É formada por docentes e gestores indicados pela pró-reitoria e tem por

objetivo avaliar os cursos, as disciplinas e os seus docentes.

4.1.3  UNIVERSIDADE PARTICULAR 1 - UP1

A Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC, UP1, tem por missão produzir,
sistematizar e disseminar o conhecimento, visando à formação de indivíduos, cid a-
dãos livres e capazes, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade soli-
dária. Está localizada na região central do Estado do Rio Grande do Sul, distante
120 km da capital. Originada em 1980 da fusão de quatro faculdades isoladas, pas-

sou a funcionar como universidade em 1993, em um campus de 41 hectares. É

mantida por uma associação com cerca de setenta sócios (municípios, federações,
empresas públicas e privadas) como acionistas, que, além da universidade, admi-

nistram uma escola de ensino fundamental e médio.

A administração e a coordenação das atividades internas da UP1 se desen-
volvem no nível superior, composto pelos conselhos superiores, integrados por re-

presentantes da associação mantenedora e da universidade, e pela reitoria; o de

administração e supervisão geral, integrado pelas pró-reitorias e órgãos suplementa-
res; e o nível de execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão, composto

pelo conjunto de cursos e comissões de projetos e de apoio.

A UP1 destaca-se entre as IES regionais mais jovens em dois aspectos: em
primeiro lugar, pelo evidente compromisso com o desenvolvimento da região, e em

segundo lugar, pelos ambiciosos planos de expansão em termos de oferta de pro-

dutos e de crescimento no número de vagas. Em 2003, a instituição registrava um
número de 39 cursos de graduação, 35 de pós-graduação lato sensu, 5 de pós-

graduação stricto sensu.

A planejada ampliação do número de vagas parece ser originada não de uma
atribuição de importância voltada à inovação na carteira de produtos, mas orientada

pela demanda real de necessidades para o desenvolvimento da região. Prova disso

são as pesquisas em desenvolvimento na UP1, correspondendo ao perfil predomi-
nantemente sociocientífico em relação a questões regionais e muitas vezes deman-

dadas por acionistas específicos. A decisão inicial de manter campus único foi re-

vista nos primeiros anos de reconhecimento da universidade, que atualmente des-
envolve atividades em outros três municípios: Sobradinho, Capão da Canoa e
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Venâncio Aires. Além da dedicação ao ensino superior, a UP1 está associada a uma

escola de ensino fundamental e médio, Escola Educar-se.

Um Pólo de Modernização e Desenvolvimento Tecnológico foi criado em
meados da década de 1990 com a finalidade de promover análises de produtos ali-

mentícios, do solo, água, resíduos, testes de polímeros e outros. Esse pólo contribui

para a economia regional nos setores da produção de gêneros alimentícios, em tec-
nologia da informação e metalurgia, atendendo às necessidades apontadas pela

câmara de comércio do município sede.

Da visita à UP1 ficou a impressão de que a instituição está em condições de
determinar com realismo sua posição dentro do panorama universitário do Estado e

de avaliar suas possibilidades e potencialidades. O planejamento estratégico e a

avaliação institucional são responsabilidade da Pró-reitoria de Planejamento e Des-
envolvimento Institucional. Essa pró-reitoria promove a articulação e a supervisão

geral dos dois processos que são desdobrados em atividades específicas pelas de-

mais pró-reitorias e suas unidades gerenciais e cursos.

4.1.4  UNIVERSIDADE PARTICULAR 2 - UP2

A Fundação Universidade de Caxias do Sul, UCS, UP2, fundada em 1967,
tem por missão produzir conhecimento em todas as suas formas e torná-lo acessível
à sociedade, contribuindo principalmente para o desenvolvimento integrado da região .

É uma IES comunitária e regional, com sede no município de Caxias do Sul, com
reconhecida atuação na região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, distante

130 km da capital.

Fundada pelo esforço de diferentes segmentos da sociedade local, que viam
na instalação de cursos superiores e na atuação de uma universidade as condições

para a promoção do desenvolvimento da região. Atualmente, sua atuação se esten-

de a uma área geográfica de setenta municípios de uma região reconhecida como
pólo de desenvolvimento econômico para o Estado. A região encontra na UP2 uma

importante aliada na busca de novas bases para transformar desenvolvimento eco-

nômico em progresso social para a sua população.

No campus sede, localizado em Caxias do Sul, estão instalados os principais

órgãos e serviços de administração e apoio às unidades universitárias localizadas

em outros nove municípios.

Como universidade comunitária, a UP2 procura manter permanente diálogo

com a sociedade. Seus interesses são os da coletividade, e o resultado do seu tra-

balho é totalmente reinvestido na qualificação da sua ação e no aprimoramento dos
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serviços oferecidos à população. Procura, também, manter-se fiel à determinação de

ser um espaço propício à investigação, experimentação, criação e inovação nas dif e-

rentes áreas do conhecimento.

A administração e a coordenação das atividades da UP2 se desenvolvem em

três níveis. O superior, composto pelos conselhos superiores e pela reitoria; o de

administração e supervisão geral, integrado pelas sete pró-reitorias (de Planeja-
mento e Desenvolvimento Institucional, de Graduação, de Pós-graduação e Pesqui-

sa, de Extensão, de Ação Comunitária, de Administração e de Finanças); e o nível

de execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão, composto pelo con-
junto de departamentos e de coordenações de cursos e projetos. Estão vinculadas à

UP2 a Escola Técnica de Farroupilha e o CETEC, Centro Tecnológico de Ensino

Médio da Universidade.

A UP2 desenvolve ações estabelecidas pelo seu plano estratégico, estabele-

cido para dez anos, desde 1994. A visita à UP2 encontrou-a imersa no processo de

revisão de suas escolhas estratégicas. O plano em revisão/atualização está sob a
responsabilidade da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional. A metodologia,

apoiada por consultoria externa, considera o desempenho da universidade a partir

de indicadores em construção. O processo de avaliação institucional, definido em
termos dos parâmetros integrantes dos programas, com os quais a UP2 sente-se

comprometida (PAIUB, Programa do CRUB, Programa da Rede Latino-americana)

encontra-se sob a coordenação das Pró-reitorias de Graduação, de Pós-graduação e
Pesquisa e de Extensão. As atividades de avaliação são desdobradas pelas diferentes

áreas e unidades da UP2. Devido às características e peculiaridades dos projetos de

planejamento estratégica e de avaliação institucional, a UP2 mantém duas equipes,
que procuram atuar de forma integrada para elaborar o Plano de Gestão Institucional.
Esse plano tem por finalidade orientar a atuação da universidade, seus objetivos es-

tratégicos, metas de resultados e ações institucionais para a consecução das diretri-
zes definidas no plano de desenvolvimento (PDI).

4.2  PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ENTREVISTAS

As universidades pesquisadas neste trabalho foram escolhidas mediante crité-

rios fundados em atributos que elas deveriam ter: desenvolver avaliação institucional;
contar com plano de desenvolvimento institucional ou plano estratégico; utilizar ferra-

mentas da qualidade ou praticar programas de qualidade e avaliação do sistema ge-

rencial. Desejava-se verificar a possibilidade de estabelecer alguma relação entre as
experiências das instituições particulares e das públicas, de relacionar as particulares

separadamente e também comparar os resultados das públicas entre si.
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A intenção fundamental do trabalho foi desenvolver um estudo qualitativo,

mediante pesquisa documental, análise dos projetos de avaliação institucional e dos

planos estratégicos ou de desenvolvimento das instituições e por meio de entrevistas
com lideranças e colaboradores responsáveis por esses processos ou participantes

de equipes de trabalho nas universidades escolhidas.

Não se vai descrever em detalhes a experiência de cada universidade estuda-
da, mas produzir um quadro o mais próximo possível da situação concreta de avalia-

ção institucional e de planejamento estratégico experimentadas por elas, destacando-

se os aspectos que favorecem ou dificultam as atividades integradas relacionadas aos
dois processos. As universidades não são diretamente citadas, uma vez que não se

tem por objetivo apresentar resultados individuais, mas observar como as institui-

ções estão desenvolvendo suas práticas de gestão, a partir das experiências de
avaliação institucional e de planejamento estratégico.

Para realizar o estudo qualitativo foram feitas entrevistas com representantes

das lideranças gerenciais das instituições. Por meio das entrevistas, buscou-se iden-
tificar fatores que auxiliassem na compreensão da experiência de avaliação institucio-

nal e de planejamento estratégico e da articulação entre os dois processos. O enten-

dimento das realidades observadas nas universidades permitiu identificar aspectos
relacionados à gestão ne ssas instituições.

Foram planejadas e realizadas entrevistas com trinta e duas pessoas, todas

consentidas e gravadas. A entrevista de menor duração consumiu uma hora; a mais
prolongada, aproximadamente duas horas. Coube aos entrevistados apresentar a

essência das informações e ao entrevistador o compromisso com a mais rigorosa

reserva. Considerando as práticas usuais em estudos qualitativos, não houve preo-
cupação em calcular o tamanho da amostra ou estabelecer uma amostra seguindo

técnicas estatísticas. Em pesquisa qualitativa, é comum privilegiar estudos aprofun-

dados, realizados a partir de poucas entrevistas. Por esse motivo, optou-se por sele-
cionar uma amostra com as lideranças e as equipes diretamente envolvidas com os

processos de avaliação institucional e de planejamento estratégico.

Identificados os responsáveis pelos dois processos, as entrevistas foram
agendadas para uma duração média aproximada de uma hora e trinta minutos, sen-

do realizadas em pouco mais de dois meses. A Tabela 12 apresenta a distribuição

do perfil dos entrevistados: pró-reitores, responsáveis e integrantes das equipes de
avaliação e de planejamento.

As estruturas orientadoras da descrição, análise e interpretação das informa-

ções geradas na pesquisa decorrem das ênfases apresentadas nas questões inte-
grantes das entrevistas: conhecimento sobre planejamento estratégico, avaliação

institucional e gestão estratégica; relação da avaliação institucional com a gestão;

fatores que facilitam e que dificultam a gestão estratégica, bem como o grau de im-
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pacto dos resultados da avaliação na gestão estratégica das instituições e as dife-

rentes formas de relacionamento das universidades com a comunidade interna, com

a sociedade e com os órgãos reguladores.

Tabela 12: Perfil dos entrevistados

UNIVERSIDADES Pró-Reitores (PR) Planejamento Estratégico (PE) Avaliação Institucional (AI) TOTAL

UF1 1      4      6     11

UF2 2      4      2       8

UP1 -      2      2       4

UP2 1      4      4       9

TOTAL 4     14     14      32

As entrevistas que integraram o estudo qualitativo tiveram por objetivo a iden-

tificação dos fatores que auxiliam na compreensão dos processos de avaliação ins-

titucional e de planejamento estratégico, considerando quatro dimensões de análise,
já referidas: o conhecimento dos entrevistados sobre as práticas de planejamento

estratégico, de avaliação institucional e sobre o modelo de gestão da Universidade;

o valor atribuído pelas instituições à avaliação institucional e sua consideração no
processo de gestão das universidades; a identificação de condições favoráveis à

implementação de procedimentos de gestão, articulada aos processos de avaliação

praticados em universidades; e a verificação de elementos que contribuem para a
gestão estratégica nas universidades, buscando-se permanentemente o entendi-

mento das formas como a avaliação institucional se desenvolve para orientar os pro-

cessos decisórios, em sua dimensão estratégica.

Buscou-se fazer um diagnóstico dos processos de avaliação e de planeja-

mento nas universidades para identificar como elas vêm respondendo às necessid a-

des internas e externas de revisão de seus papéis no contexto do desenvolvimento
científico-tecnológico e da sociedade, destacando os aspectos mais comuns e as

especificidades. Procurou-se verificar, de forma específica, do ponto de vista de sua

recorrência no conjunto das experiências examinadas, os principais obstáculos à
concretização das expectativas estabelecidas pela própria universidade e os impac-

tos e resultados bem-sucedidos para o seu desenvo lvimento.

A metodologia permitiu estabelecer duas frentes de trabalho: uma, envolven-
do dados decorrentes de análise de documentos, e a outra, abrangendo a produção

de novas informações, por meio de observação direta e de entrevistas. A análise

documental compreendeu a leitura e interpretação da legislação, bem como o estu-
do dos relatórios de avaliação e os planos estratégico ou de desenvolvimento insti-

tucional disponibilizados. O acervo de revisão bibliográfica esteve presente ao longo

do trabalho, em especial na fase de síntese e das conclusões gerais.
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As diferenças e características especiais consideradas dizem respeito à nat u-

reza jurídica, à história e à cultura interna de cada instituição, sendo que, devido à

natureza qualitativa da pesquisa, as diferenças foram enriquecedoras para o conhe-
cimento da realidade das universidades estudadas.

A proposta de pesquisa foi apresentada oficialmente às instituições, que se

mostraram interessadas em apoiar a iniciativa. Em duas instituições a pesquisadora
teve a acolhida do reitor. Nestas e nas demais, contou com o apoio da reitoria para o

desenvolvimento do trabalho. Foram entrevistados pró-reitores, coordenadores dos

processos de avaliação e de planejamento estratégico e integrantes das equipes
responsáveis pelas suas execuções.

A realização das entrevistas esteve apoiada em um roteiro semi-estruturado

que contribuiu na observação sistemática de questões relacionadas ao tema e na
manutenção do foco. O roteiro foi estruturado nas quatro dimensões de análise,

sendo complementado por aspectos especiais decorrentes da análise de relatórios e

publicações relacionadas à avaliação institucional e ao planejamento estratégico das
universidades. O roteiro, conforme já foi dito, não pretendeu ser rígido ou fixar pa-

drões, mas se constituir em um recurso auxiliar para estimular o diálogo e a reflexão

e, ao mesmo tempo, estabelecer alguns limites sobre os assuntos abordados.

O instrumento ou roteiro orientador das entrevistas constava de quatro partes.

A primeira considerava as informações sobre o conhecimento dos entrevistados so-

bre as práticas de planejamento estratégico, de avaliação institucional e sobre o mo-
delo de gestão das universidades. A segunda parte buscou identificar as percepções

em relação ao valor atribuído pelas instituições à avaliação institucional e sua cons i-

deração no processo de gestão. A terceira parte buscou identificar as experiências
de formulação e de gestão estratégica das instituições. Finalmente, a quarta parte

das entrevistas considerou as condições favoráveis à implementação da gestão e s-

tratégica com base na articulação dos processos de avaliação e de planejamento
praticados nas universidades. A Tabela 13 expressa o roteiro orientador das entre-

vistas, contendo as principais perguntas formuladas aos entrevistados.

As informações transmitidas nas entrevistas consistiram na representação
simbólica daqueles que vieram a ser os dados qualitativos. Ao se propor analisar

aspectos muitas vezes imponderáveis, pretendeu-se estabelecer algumas premissas

para definir categorias de análise e garantir recursos adequados para as suas reali-
zações. As premissas decorrem dos atributos relacionados ao objetivo de estudo: a

gestão estratégica das instituições de educação superior, a partir de suas experiên-

cias de avaliação e de planejamento. Os dados qualitativos resultaram das estraté-
gias de mensuração dos atributos. Por ser componente subjetivo, a delimitação da

finalidade do estudo sobre os fatores que intervêm na gestão estratégica estiveram

permanentemente presentes nas entrevistas. Pretendeu-se estabelecer unidades de
observação sem perder de vista que os elementos que se constituiriam na estrutura
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de análise e não no objetivo de análise. As entrevistas ocorreram no ambiente de

trabalho dos entrevistados, em horário acordado previamente. Algumas sofreram alte-

ração de data e horário, devido a impedimentos por parte dos entrevistados. No mo-
mento em que foram agendados os encontros, foram esclarecidos seus objetivos e as

condições em que iriam ocorrer.

Tabela 13: Roteiro orientador das entrevistas

CONHECIMENTO DOS ENTREVISTADOS

1
Que relação existe entre o planejamento estratégico e a avaliação institucional na universidade?

Qual relação deveria existir entre esses dois processos? Por quê?

2 Você percebe características especiais na gestão da universidade?

3
O que você entende por gestão estratégica?

Quais os principais componentes da gestão estratégica em uma universidade?

4 Quais desses componentes estão contemplados nos procedimentos de avaliação da univers idade?

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

5
A direção superior considera os resultados da avaliação institucional para o planejamento da melho-

ria dos produtos e serviços da universidade?

Como são analisados os resultados da avaliação institucional?

6 Os objetivos institucionais estão relacionados a indicadores de desempenho da universidade?

7 Como são revisadas ou ajustadas as metas estratégias?

GESTÃO ESTRATÉGICA

8

Como as estratégias são definidas?

A definição das estratégias considera o valor agregado aos produtos e serviços, a partir das necessi-

dades dos clientes-alvo, do mundo do trabalho e da sociedade?

9

As estratégias são desdobradas para as unidades gerenciais?

São traduzidas em programas, projetos e planos de ação, por meio dos quais a universidade cumpri-
rá sua missão?

Os planos das unidades gerenciais são aprovados pelas instâncias superiores? Estão previstos os
recursos para a implementação dos planos de ação?

10 Os objetivos institucionais estão alinhados às estratégias, podendo ser convertidos em atribuições
específicas?

11
De que forma a universidade define suas metas?

Considera a evolução de seu desempenho em relação às outras IES?

12 Gestores, professores e funcionários percebem suas responsabilidades em relação às estratégicas
da universidade?

ARTICULAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO ESTRATÉGI CA

13
A avaliação institucional é realizada para avaliar o desempenho da universidade em relação aos ob-

jetivos definidos e para apoiar as decisões?

É implementada para acompanhar o desempenho da universidade em relação às e stratégias?

14 Como os procedimentos e componentes da avaliação institucional podem contribuir para a gestão

estratégica?

15 Que fatores facilitam e quais dificultam a implementação da gestão estratégica na universidade?
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Uma planilha cronograma foi organizada com o uso de códigos relacionados

às instituições e às funções de atuação do entrevistado. Por exemplo, UP2-AI , signi-

fica que o entrevistado atua na Avaliação Institucional da Universidade Particular 2.
A ordem em que as entrevistas ocorreram esteve associada exclusivamente a dois

critérios: disponibilidade de agenda livre e o agrupamento das entrevistas por institui-

ção, com ocorrência em dias próximos, e não mais de quatro entrevistas por dia.

Os contatos prévios permitiram que o cronograma fosse cumprido em pouco

mais de dois meses.

Além do destacar abordagens com o uso do gravador, foram realizadas ano-
tações, com a finalidade de registrar ênfases especiais dadas a certos aspectos. Ao

final de um conjunto de entrevistas do dia, esses apontamentos eram sistematiza-

dos, para serem reforçados ou confrontados com as contribuições de outros entre-
vistados ou com outras instituições. Após a realização de todas as entrevistas, pro-

cedeu-se ao tratamento das informações, agrupando as observações mais freqüen-

tes e os fatos que suscitaram um questionamento específico e buscando identificar
as diferenças para uma primeira leitura comparada do que foi coletado nas entre-

vistas.  Foi constatado um alto grau de recorrência em muitos aspectos, com os re-

latos especiais sendo destacados ao longo da transcrição.

Todas as entrevistas foram iniciadas com um mesmo padrão: manifestava-se

o agradecimento pela colaboração, apresentava-se os objetivos da pesquisa e res-

pondia-se a algumas perguntas formuladas, a maioria delas sobre quais eram as
instituições estudadas, se poderiam ter acesso aos resultados deste trabalho e, es-

pecialmente, se haveria comparações entre as instituições. Esclarecidas as dúvidas,

uma cópia do roteiro era colocado à disposição do(a) entrevistado(a), esclarecendo-
se que este representava uma estrutura básica para orientar a condução do traba-

lho, mas que poderia ser alterado ou complementado conforme o andamento do di-

álogo. Solicitava-se permissão para ligar o gravador e iniciava-se a entrevista.

Algumas peculiaridades foram observadas antes e durante as entrevistas.

Entre elas, pode-se destacar: alterações na agenda e na relação dos entrevistados;

interesse em conhecer o roteiro antes de iniciar a entrevista; desejo de ter acesso
posterior ao material transcrito das fitas gravadas, e, especialmente, manifestações

sobre a contribuição que a pesquisa poderia vir a oferecer para um diagnóstico so-

bre a gestão das instituições.

As primeiras entrevistas ocorreram na universidade UP1, cujo pró-reitor, res-

ponsável pela coordenação dos dois processos, de planejamento estratégico e de

avaliação institucional, se disse um tanto constrangido porque se encontrava há
pouco tempo no cargo, o que poderia limitar sua participação. As contribuições des-

sa instituição vieram dos coordenadores e participantes das equipes de avaliação

institucional e de planejamento estratégico, sendo que o líder do processo de pla-
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nejamento enviou as suas contribuições, posteriormente, por escrito. A segunda ins-

tituição a participar das entrevistas foi a UF1. Foram entrevistados cinco integrantes

da equipe de avaliação, em grupo, a coordenadora do processo de avaliação, indivi-
dualmente, três integrantes da equipe de planejamento, em grupo, o coordenador da

equipe de planejamento e o pró-reitor de planejamento, esses individualmente. A

terceira instituição foi a UF2, envolvendo quatro integrantes da equipe de planeja-
mento e qualidade, entrevistados em grupo, dois integrantes da avaliação institucio-

nal, em entrevistas individuais, e as entrevistas com dois pró-reitores, o de planeja-

mento, responsável pelo planejamento estratégico e pelo Programa de Qualidade da
UF2, e com a pró-reitora de graduação, responsável pela avaliação institucional. Por

fim, foram realizadas nove entrevistas individuais na universidade UP2, tendo sido

entrevistados, além da pró-reitora de planejamento e desenvolvimento, quatro inte-
grantes da equipe de avaliação institucional e quatro integrantes da área de plane-

jamento estratégico.

4.3  DESCREVENDO O CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS

As respostas, comentários e sugestões apresentados durante as entrevistas
foram agrupados por afinidade e tratados pelo método de análise de conteúdo, faci-

litando a descrição e gerando um grau de compreensão mais significativo. Nesse

esforço, foi realizada uma revisão dos registros correspondentes ao conteúdo das
entrevistas gravadas, sendo gerado um novo texto, mais descritivo, contendo ênfa-

ses na dimensão destacada na argüição. Com esse recurso, procurou-se facilitar o

entendimento das respostas, tornando mais dinâmicos os depoimentos apresenta-
dos. Foram destacados os conteúdos mais reveladores de uma tendência de com-

preensão para preparar a análise e para caracterizar os elementos merecedores de

uma interpretação consistente e voltada para a identificação dos fatores relaciona-
dos à gestão estratégica em IES.

As perguntas formuladas tinham como objetivo gerar elementos que possibi-

litassem um diagnóstico sobre as práticas de planejamento estratégico, de avaliação
institucional e sobre o modelo de gestão das universidades. Pretendiam ainda iden-

tificar as experiências de formulação de estratégias e sobre as condições favoráveis

à implementação da gestão estratégica com base na articulação dos processos de
avaliação e de planejamento das instituições.

Freqüentemente, durante as entrevistas, os aspectos relatados eram enrique-

cidos com exemplos para reforçar as evidências comprobatórias das contribuições
apresentadas. Por esse motivo, a revisão dos conteúdos foi elaborada considerando
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a vinculação das perguntas aos quatro enfoques propostos no roteiro, sendo adota-

dos procedimentos comuns à análise qualitativa dos conte údos.

A primeira parte da análise refere-se aos depoimentos e comentários feitos
pelos entrevistados, em resposta ao conjunto de perguntas sobre as práticas de pla-
nejamento estratégico, sobre avaliação institucional e sobre o modelo de gestão das

universidades. A segunda parte analisa o que foi dito sobre o valor atribuído à avali a-
ção institucional pelas instituições. A parte seguinte dos conteúdos traz descritas as

evidências sobre o modelo de gestão das instituições. Por fim, a quarta parte registra

o que foi mencionado sobre aspectos favoráveis ou dificultadores da implementação
da gestão estratégica, a partir da articulação da avaliação e do planejamento prati-

cados nas IES.

4.3.1  AS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

Sobre as práticas e a relação existente, ou que deveria existir, entre os proces-
sos de avaliação institucional e de planejamento estratégico, foi dito reiteradas vezes

que a avaliação institucional deve representar a base para o planejamento geral da

universidade. No entanto, os entrevistados reconhecem que para isso acontecer os
dois processos deveriam ser discutidos em conjunto e terem objetivos articulados.

Todos os entrevistados tinham conhecimento da existência da avaliação insti-

tucional e do processo de planejamento estratégico, ou da existência de um plano de
desenvolvimento institucional. No entanto, alguns desconheciam como se tinha che-

gado à formulação de seus projetos, em especial ao do plano estratégico. Houve

evidências de entendimento da relevância de um processo de avaliação que confirme
as condições de desenvolvimento da instituição e do ajustamento das suas iniciativas

em relação aos objetivos definidos no seu plano de desenvolvimento. De modo geral,

os entrevistados entendem que o processo de avaliação não se desenvolveu com
essa finalidade. Nos objetivos e finalidades de seus projetos, aparecem referências à

qualidade e ao desenvolvimento da instituição, mas as práticas indicam a atenção

mais direcionada aos cursos. As instituições utilizam os resultados da avaliação para
implementar ajustes ou melhorias nos cursos de graduação ou mesmo na estrutura,

mas ainda assim em função dos cursos. Para que a avaliação estivesse voltada ao

projeto geral de desenvolvimento da universidade, segundo os entrevistados, seria
necessário articulá-la explicitamente às perspectivas dos objetivos pretendidos pela

instituição, desde os primeiros passos.

O atributo institucional indica o mais amplo alcance da avaliação, estimulando
as mudanças internas. Dessa forma, a avaliação institucional é indispensável
recurso para a melhoria de qualidade da universidade e para promover sua
aproximação com a sociedade e o mundo do trabalho. (UP2 - PR)
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As informações provenientes de instrumentos de coleta aplicados não dão
conta dos resultados esperados pela avaliação institucional. É necessário um
processo de avaliação percebido por outro tipo de olhar. Deve-se primeiro ter
uma visão da universidade como um todo e de suas intenções de desenvol-
vimento para se ter condições de construir um efetivo processo de avaliação
institucional. (UF1 - PR)

Em relação ao planejamento estratégico, as duas instituições federais passa-

ram a denominá-lo apenas de PDI, não obstante reconhecerem que houve apenas

uma troca de um por outro, tendo em vista que os procedimentos para sua consecu-
ção eram similares e que a denominação PDI apenas alinhava os objetivos nas pers-

pectivas exigidas pela legislação: definição do perfil institucional; formas de planeja-

mento; avaliação e acompanhamento da implementação e do desempenho do plano.

Sabe-se que o planejamento estratégico, elaborado a partir de cenários e de
estudo de tendências, dá mais segurança para se tomar decisões. No entanto,
estamos numa instituição pública, que depende de recursos do governo. Es-
ses recursos muitas vezes vêm alocados para rubricas específicas. Então,
nunca podemos garantir que vamos realizar todos os objetivos. (UF1 - PE)

Esta articulação é promovida por meio das ações desenvolvidas pela universi-
dade a partir das diretrizes emanadas do Comitê Estratégico, presidido pelo
reitor e integrado pelas coordenações do grupo de planejamento, da comissão
de avaliação e da comissão da qualidade. O comitê pensa o plano estratégico
a partir das informações geradas por esses três grupos. Então, esta é a fonte
do planejamento estratégico, reunindo as informações da comissão de avalia-
ção e as orientações da comissão de qualidade. (UF1 - AI)

A metodologia de planejamento estratégico foi desenvolvida nesta universida-
de sem essa denominação, porque enfrentaria resistências significativas na
comunidade acadêmica. Na realidade optou-se por desenvolver um projeto
que estabelecesse um posicionamento futuro da universidade. Desta decisão
decorreu o estabelecimento da avaliação como um dos projetos permanentes.
A instituição promove a avaliação institucional a partir dos pressupostos do
PAIUB e desse plano interno. (UF2 - PR)

A avaliação deveria apoiar as decisões do PDI. Isso é o que buscamos na uni-
versidade. Mas o que acontece não é bem assim. O grupo de planejamento
estratégico se reúne com objetivos específicos, sendo que as decisões de-
mandam muita análise e discussão, e aprovação nos conselhos. Assim, deci-
sões de curto prazo ficam prejudicadas. Então, na prática, existem problemas
para as coisas acontecerem da forma desejada. Um deles é a falta de com-
promisso de algumas unidades com o que está planejado. (UF1 - PR)

A avaliação institucional deveria estar muito próxima do planejamento estrat é-
gico. Não importa quem vem antes de quem. A relação entre os dois proces-
sos é que deve ser vista como importante. A universidade deveria definir suas
estratégias em cima de sua visão ou missão e a avaliação institucional verificar
o quanto a universidade está se desenvolvendo em relação à sua missão. Mas
não é o que está acontecendo. As pessoas que coordenam o processo não
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compartilham essa idéia. Olham para os cursos e para o ensino, a pesquisa e
a extensão como partes isoladas da gestão. (UF2 - PE)

O planejamento estratégico é o método que estamos utilizando. Não significa
que se esteja conseguindo implementá-lo na forma ideal. A universidade tem
vários campi, com características especiais e resistências peculiares. Na últi-
ma revisão do plano foram dadas as orientações para as unidades desenvol-
verem seus planos próprios. Resultaram projetos com dificuldades de ser arti-
culados institucionalmente. Por isso, agora foram definidos indicadores institu-
cionais para orientar toda a ação da universidade. (UP2 - PR)

O planejamento estratégico é um importante recurso gerencial e está em des-
envolvimento nesta universidade, como em outras também, junto com a avali-
ação institucional. Não está clara para todos a relação entre os dois proces-
sos. A avaliação parece mais ligada às exigências do  MEC. (UP2 - PE)

Parece que não está claro para todos como ocorre o desdobramento do plano

de desenvolvimento ou estratégico. O desdobramento corresponderia, na universi-
dade, ao processo de transformação das prioridades institucionais em planos de

ação. Parece que as instituições carecem de uma metodologia para detalhar todas

as atividades internas das unidades setoriais. A definição de um padrão ajudaria no
acompanhamento da execução dos objetivos estratégicos.

Com relação à gestão da universidade, constata-se que é entendida como o

conjunto de procedimentos adotados e que resultem em decisões. Essa dimensão,
estando relacionada ao desdobramento do plano, ficou prejudicada na descrição.

Não há clareza sobre a existência de um modelo de gestão. Nas universidades, o

modelo é padronizado pela legislação, pelo estatuto interno e pelas normas e atri-
buições das pessoas. Ademais, a estrutura colegiada tem poder deliberativo, o que

impede a agilidade das decisões.

Antes do plano estratégico não se sabia exatamente que aspectos deveriam
diferenciar essa universidade de outras instituições federais. Isso foi discutido
antes de ser definida a missão da universidade que integra o projeto institucio-
nal e expressa onde a instituição deseja chegar no futuro. (UF1 - PE)

As decisões em todas as áreas deveriam ser tomadas com base em informa-
ções confiáveis e decorrentes da avaliação. Para uma instituição que está em
desenvolvimento, isso seria indispensável. Ou seja, a avaliação do ensino in-
dica o que está bem e o que deve ser melhorado. Por sua vez, o que deve ser
melhorado, deve ser considerado no novo planejamento. Assim, a avaliação
dá suporte à gestão, ou seja, às decisões, a partir das necessidades levant a-
das. As necessidades para o ensino, para a pesquisa e para a extensão deve-
riam ser avaliadas pelas pró-reitorias correspondentes.  (UF2 - AI)

Para ser parte da gestão, a avaliação deveria estar concebida de forma arti-
culada com todas frentes de resultados esperados pela instituição, possibili-
tando uma visão real do desempenho da organização em relação às estratég i-
as, e procurando estabelecer uma dinâmica de tomada de decisões, apoiada
nos objetivos de longo prazo da universidade. (UP1 - AI)
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É necessário relacionar a avaliação ao processo de mudança e à gestão un i-
versitária. Como já foi mencionado, a avaliação é um insumo no processo de
planejamento da Instituição, visando a interferir em toda a rotina acadêmica e
administrativa.  (UP2 - PE)

4.3.2  VALOR ATRIBUÍDO À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Diferentes ênfases foram apresentadas, no que se refere ao valor atribuído à

avaliação institucional. As idéias expressadas ficaram em torno de conceitos, como:

avaliação para gerar informações úteis; avaliação como juízo de valor; avaliação
como medição do desempenho; avaliação como verificadora do alcance de objeti-

vos; avaliação como subsídio para a tomada de decisões, entre outras. No entanto,

esses entendimentos não foram reforçados com evidências pragmáticas de articula-
ção com a gestão da instituição como um todo.

A avaliação institucional começou com o PAIUB, em 1994, com a finalidade de
gerar informações úteis para a área acadêmica, com alunos e professores se
auto-avaliando a avaliando a estrutura da Universidade. Eram informações re-
levantes para os cursos, mas que geravam relatórios para apresentar ao pró-
prio MEC. Não resultavam efetivamente em decisões internas . (UP1- AI)

Como esta é uma universidade multicampi, entende-se que a avaliação deva
produzir informações valiosas para compor uma visão institucional, permitin-
do ainda comparar os diferentes campi. (UP2 - AI)

A avaliação institucional foi mais detalhada para a graduação, possivelmente
porque o Programa PAIUB estivesse exigindo informações úteis para compa-
rar cursos das universidades. (UF2 - PE)

Durante a elaboração dos instrumentos estão sendo comunicados, implicita-
mente, o que se deseja verificar em termos de resultados. As questões ex-
pressam aquilo que a universidade valoriza. Pode-se, então, afirmar que os
resultados da avaliação expressam julgamentos de valor atribuídos pelos
respondentes. (UP2 - PR)

Entende-se a avaliação institucional como parte integrante da gestão. O plano
de desenvolvimento institucional considera a avaliação como o meio para
mensurar o desempenho da universidade, mas não fica limitado aos resulta-
dos da avaliação, porque estes estão mais relacionados aos cursos de gradua-
ção. (UF1 - PE)

A avaliação tem que medir o desempenho para dar conta do alcance dos
objetivos institucionais pretendidos. Assim, a avaliação tem que estar associ-
ada ao planejamento. (UF1 - AI)

Parece que os objetivos da Universidade estão soltos. Por exemplo, os objeti-
vos deveriam estar claros e vinculados ao projeto pedagógico da instituição,
indicando para onde se deseja que se desenvolva a Universidade, e a avalia-
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ção institucional, por sua vez, deveria verificar se ela está alcançando os ob-
jetivos pretendidos. (UF2 -AI)

A avaliação institucional expressa diagnósticos, gerando dados e informações
sobre a instituição e seus cursos que requerem decisões por parte dos coor-
denadores e dos responsáveis pela gestão.  (UP1 - AI)

A avaliação deve ser a base do planejamento. As decisões em todas as áreas
deveriam ser tomadas com base em informações confiáveis e decorrentes da
avaliação institucional. Assim, ela deve dar suporte às decisões, a partir das
necessidades levantadas nos processos de coleta frente aos planos de desen-
volvimento da Universidade. (UF1 - PR)

Os movimentos para o aprendizado organizacional em qualquer instituição
consideram a existência de indicadores de desempenho para avaliar se houve
avanços e mudanças nas organizações. Na universidade não é diferente. O
planejamento estratégico mostra onde se quer chegar e como agir para atingir
os objetivos; a avaliação institucional é o recurso para apoiar as decisões, de
forma sistemática. Não há plano definitivo. É por meio da avaliação que os
planos vão se ajustando. (UP1 – PE)

A avaliação institucional demonstra sua razão de ser e adquire significado à
medida que apóia a melhoria do desempenho institucional e se integra ao
processo permanente de planejamento. Além de permitir melhorar a qualidade
da instituição, a avaliação deve apontar oportunidades de desenvolvimento,
destacar acertos e orientar ações em direção às oportunidades identificadas.
(UP2 - AI)

Essas diferentes concepções parecem contempladas no conceito formulado
por Trigueiro (1998): avaliação institucional é o processo sistemático e permanente

que permite captar informações sobre a instituição para compará-las com um refe-

rencial e, a partir desta comparação, emitir juízos de valor e propor alternativas para
tomar decisões com vistas à melhoria do desempenho instituci onal.

Com relação ao aproveitamento dos resultados da avaliação institucional para

o planejamento da melhoria dos cursos e serviços da universidade, houve manifes-
tações de reconhecimento da necessidade da avaliação ser desenvolvida de forma

articulada ao planejamento, mas foram constatados problemas de execução dos

processos integrados um ao outro. Há dúvidas em relação à efetiva importância atr i-
buída, na gestão, aos resultados da avaliação institucional.

Existe na Universidade um envolvimento com a melhoria do processo de gestão.
O mais importante é que parece que a Universidade está convencida que se
deve tentar cumprir os planos definidos. A dúvida está no quanto a alta direção
considera e valoriza a avaliação institucional nesse processo. Para conseguir al-
cançar os objetivos, é preciso melhorar processos e a infra-estrutura. (UP1 - PE)

Uma das dificuldades apresentadas está na ausência de um projeto de uni-

versidade, que representaria o perfil e a concepção da proposta desejada de institui-

ção, definida por meio da qualidade de seus produtos e serviços, destinados a públi-
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cos bem definidos que avaliariam a qualidade daquele produtos e serviços e as con-

dições em que são desenvolvidos.

As evidências de participação da comunidade nas discussões sobre os rumos
da Universidade são os grupos de trabalho formados a partir do planejamento
estratégico. A consideração ou valorização da avaliação estaria evidenciada na
formação de grupos para verificar resultados da avaliação antes do planeja-
mento. Para isso acontecer, a Universidade deveria elaborar outro projeto de
avaliação, diferente desse que atende aos pressupostos do PAIUB. (UF1 - PE)

A criação do plano de desdobramento estratégico, reunindo os integrantes da
reitoria com os gestores das demais unidades para a discussão de decisões a
serem tomadas e para o estabelecimento de diretrizes, representam evidências
do envolvimento coletivo na gestão da Universidade. (UP2 - AI)

Outra dificuldade notada é a ausência de métricas definidas e aceitas pela  co-

munidade acadêmica, que indiquem quais os resultados esperados e o quanto a ins-

tituição atingiu em termos desses resultados. À questão das métricas se associam os
métodos utilizados para a análise dos resultados e a pequena vinculação da avalia-

ção aos objetivos institucionais de longo prazo, o que impede de aproveitá-la como

mecanismo de aferição do desempenho estratégico.

Na Universidade, todas as discussões geradas por informações decorrentes
da avaliação institucional são, só por este motivo, importantes para o planeja-
mento estratégico. (UP1 - AI)

Deve existir integração visível entre a avaliação e o processo de planejamento.
O registro dos dados da avaliação são conservados para formar séries históri-
cas que ajudem a estudar tendências que, por sua vez, deveriam colaborar
para a tomada de decisões. Esse procedimento está em construção. O banco
de dados que está sendo desenvolvido foi definido para o planejamento es-
tratégico. (UP1 - PE)

A avaliação institucional deveria apoiar e subsidiar o planejamento de longo
prazo da instituição, uma vez que mudanças numa universidade não ocorrem
rapidamente. A relação entre a avaliação e o planejamento estratégico deveria
acontecer naturalmente. No entanto, essa não é a realidade. Na verdade, a
avaliação avançou por exigência do MEC e ocupou as pessoas com questões
específicas para o planejamento de melhorias dos cursos. (UP2 - PE)

O desempenho institucional é o conjunto dos resultado relacionados às ações
executadas e ao efeito produzido por elas que acarretem a melhoria da univer-
sidade, com a eficiência no uso de recursos. (UP1 - PE)

Há destaques para o fato de as experiências de avaliação institucional terem

dificuldades em lidar com indicadores quantitativos e relacionados ao desempenho

geral das universidades. Isoladamente, foi mencionado que o atendimento ao princí-
pio da não-comparabilidade, originado do PAIUB, ainda continua predominando nas

práticas de avaliação. Parece que os indicadores de desempenho, na percepção de

alguns, teriam como única justificativa a comparação das instituições universitárias.
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Uma equipe da Universidade está propondo estruturas de análise que permitam
comparar os resultados institucionais a partir de indicadores de desempenho de
outras instituições. Para muitos objetivos, os indicadores já estão claros. No en-
tanto, é preciso observar a coerência entre o projeto de universidade estabeleci-
do e o conjunto de indicadores e suas categorias de análise. (UP1 - AI)

Existem alguns objetivos associados a metas, decorrentes do planejamento
desdobrado nas unidades e institutos. Porém, há necessidade de articular a
avaliação institucional a esses objetivos e com as metas definidas. Se houves-
se avaliação associada ao processo, se poderia saber as causas dos resulta-
dos negativos para recuperação das deficiências. (UF1 - AI)

A avaliação da uma universidade requer a preparação de uma equipe legiti-
mada pela comunidade e integrada por representantes dos segmentos de
professores, alunos, funcionários e também por ex-alunos e representantes da
comunidade. Por outro lado, é preciso que, de tempos em tempos, alguém de
fora avalie a instituição e a própria avaliação que ela fez de si. Desta forma,
existiriam condições para ajustar o plano de desenvolvimento e de assumir
objetivos de longo prazo. (UF1 – AI)

A avaliação institucional, mesmo estando focada mais na graduação, tem que
repercutir em decisões que contem com o compromisso de professores e fun-
cionários para a mudança dos resultados. Mas, para que isso aconteça, o pro-
cesso deve estar visível como recurso de gestão e ter uma liderança efetiva e
com autoridade reconhecida. Sem liderança não há mudança. (UF1 - AI)

São relacionadas variáveis, como: cursos mais procurados, taxa de evasão,
taxa de inadimplência e receitas, que permitem à Universidade verificar quais
áreas requerem maiores investimentos, quais as mais deficitárias. Ora, isso é
comparar. (UP2 - PR)

São praticadas comparações por meio de indicadores consagrados pelo pró-
prio INEP. São exemplos: a relação dos candidatos no processo seletivo, ou
concurso vestibular; a relação aluno-professor; a taxa de evasão; o tempo de
conclusão de curso de graduação; os resultados do ENC; o índice de titulação
docente. A dificuldade é assumir que posição a universidade deseja ter diante
desses indicadores e em relação às demais instit uições. (UP2 - PE)

4.3.3  O PROCESSO DE GESTÃO

Os relatos a respeito de como são tomadas as decisões na universidade em
relação aos objetivos estratégicos e aos planos de desenvolvimento mostram a ado-
ção de métodos semelhantes aos do planejamento estratégico. A gestão aparece
associada ao planejamento no que se refere à etapa de elaboração de planos e de
execução das ações estabelecidas. Não há, no entanto, clareza sobre os critérios de
decisão que levam as instituições a assumir uma ou outra decisão. Entendendo o
planejamento como um processo que tem como propósito estabelecer objetivos, se-
ria necessário que os requisitos de definição desses objetivos fossem compartilha-
dos entre os responsáveis por suas execuções.
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Toda a gestão deve ser estratégica. Não se pode gerenciar uma unidade, uma
organização sem pensar que as decisões de hoje vão repercutir lá adiante. A
gestão estratégica é exatamente esta tomada de decisão com visão mais no
futuro, esta possibilidade de administrar agora mas tendo os olhos no adiante.
Seria ter como referência as informações do momento, mas pensando no que
se quer mais adiante, utilizando recursos e ações, ou seja, estratégias ade-
quadas, para que a instituição caminhe toda na mesma direção. (UP2 - PR)

Existe um documento desenvolvido pelo antigo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para uniformizar a linguagem utilizada sobre a
avaliação de desempenho da gestão nos órgãos da administração pública fe-
derais. Esse documento associa avaliação ao planejamento estratégico como
partes da gestão, e é usado, inclusive, nas universidades. (UF1 - PE)

O planejamento estratégico deve estar por trás do conceito de gestão estraté-
gica. É preciso existir um diagnóstico, que poderia ser gerado pela avaliação
institucional, para orientar o planejamento. A partir do planejamento são esco-
lhidas as estratégias, os objetivos e os resultados que se pretende alcançar e
as ações. A avaliação institucional é indissociável do planejamento da univer-
sidade. Ela ajuda na análise do ambiente interno, considerando as caracterís-
ticas favoráveis e as debilidades internas. (UP2 - PE)

Na opinião dos entrevistados, a maioria dos processos de planejamento deve-

ria envolver a aplicação de modelos e considerar o equilíbrio dos ambientes interno
e externo, para garantir a eficiência do processo decisório. No entanto, apenas nas

universidades particulares observou-se a preocupação com a rigidez do modelo. As

federais têm implícito nos textos de seus documentos a expressão de uma metodo-
logia adequada às necessidades da inst ituição.

O processo de planejamento teve início com uma análise da situação geral do
ensino superior, seguida de um estudo interno, pelo qual identificamos os as-
pectos a melhorar; depois foram tomadas decisões na reitoria. Em seguida fo-
ram criados grupos de projetos associados às escolhas e liberados recursos
para sua execução. (UP2 - PE)

O planejamento estratégico é mais do que uma forma de planejar. É uma for-
ma de gestão. É um modelo de gestão que mantém o foco em objetivos. É um
recurso para, a médio prazo, ir alinhando as questões prioritárias da universi-
dade. (UP1 - PE)

Concordaram quanto à necessidade de envolvimento dos representantes da

administração superior com o planejamento e a gestão da universidade, embora em
meio a dúvidas sobre a importância da avaliação institucional, para a gestão. Com

relação ao desdobramento dos objetivos institucionais em programas, projetos e pla-

nos de ação para as unidades gerenciais, foi dito que o planejamento deve orientar
todo o processo de gestão da universidade, estabelecendo critérios de decisão, o

conjunto de metas e planos adequados às necessidades de desenvolvimento, bem

como o conjunto de diretrizes e recursos estabelecidos. Dessa forma, haveria transpa-
rência nos critérios e condições de implantação do desdobramento dos planos.
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Todas os integrantes de uma instituição, independentemente de serem gesto-
res, deveriam compreender e conhecer como as decisões são tomadas na
Universidade. Dessa forma, poderiam ser motivados a propor projetos e dispor
de recursos necessários para sua implementação. (UF1 - PR)

O planejamento requer acompanhamento permanente do desempenho, de
acordo com os objetivos e metas estabelecidos, permitindo a adoção de ações
corretivas sempre que for necessário. (UP2 - PR)

Todos devem falar a mesma linguagem. No entanto, nunca se sabe se as pes-
soas estão entendendo as coisas do mesmo jeito. O esforço para manter to-
dos os coordenadores ajustados tem sido muito grande, mas não se tem segu-
rança se de fato estão. (UP2 - PE)

É a gestão voltada para o futuro. Consciente de que o mundo é veloz, sujeito a
mudanças em ritmos diferentes e voltada para resultados pré-alinhados às
grandes decisões ou estratégias da organização.  (UP2 - PR)

Os componentes da gestão estratégica são a perspectiva futura, ou seja, uma
missão a ser perseguida e projetos e objetivos para alcançar essa missão,
disponibilidade de recursos e de pessoas preparadas para desenvolver esses
projetos.  (UP1 - PE)

Em relação à vinculação de objetivos a metas e resultados e à destinação de

recursos necessários para o desenvolvimento das atividades constantes dos planos,

foram manifestadas opiniões sobre o despreparo das instituições para o acompa-
nhamento dos indicadores e para a alocação de recursos conforme as necessidades

e a cultura da prestação de contas.

Para se fazer comparações, deve-se, primeiramente, ter segurança sobre o
próprio desempenho. Para tanto, é preciso sistema de informações associado
a indicadores de desempenho, facilmente acompanhado na universidade e por
outras universidades. Além disso, as informações que integram o sistema de
informações devem ser periodicamente atualizadas. (UF2 - PR)

Internamente, a Universidade já faz comparações. Uma vez que foram defini-
dos resultados a partir do plano estratégico, os resultados de todos os campi
são avaliados para verificar o nível de necessidades de cada unidade. O espí-
rito não é estabelecer competitividade interna, mas atentar para as necessida-
des especiais de cada um dos campi. São relacionadas variáveis, como, por
exemplo: cursos mais procurados; taxa de evasão; taxa de inadimplência; re-
ceitas; que permitem à universidade verificar que áreas requerem maiores in-
vestimentos, quais as mais deficitárias. Ora, isso é comparar. (UP2 - PR)

Consta que existe interesse, por parte dos gestores, em todos os níveis e uni-

dades acadêmicas e administrativas, e, também, dos integrantes da comunidade em

geral, em acompanhar o processo de desdobramento das prioridades institucionais e
verificar a adequação do ajuste das decisões às orientações estratégicas. Os objet i-

vos institucionais, em geral, são responsabilidade de várias unidades gerenciais, que

devem dispor de mecanismos de acompanhamento de seu desempenho.
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O desdobramento dos planos devem ser acompanhados pelos responsáveis
diretos dos processos. A avaliação de desempenho irá demonstrar se os re-
sultados verificados correspondem aos esperados. (UP2 - PE)

Todos os integrantes da administração superior estão envolvidos com o pro-
cesso de gestão da universidade, sendo que os diretores e coordenadores
estão atentos às decisões para se adiantarem na apresentação de projetos e
na conseqüente obtenção de recursos. (UF2 - PR)

Considerando como administração superior os pró-reitores, junto com o reitor
e incluindo os diretores de unidade, todos estão envolvidos no processo de
planejamento estratégico e de gestão da universidade. Esta participação tem
demonstrado o desejo de todo o corpo gerencial estar afinado às decisões es-
tratégicas. (UP2 - PR)

O envolvimento pessoal dos responsáveis pela administração da universidade
não pode ser aparente. As lideranças devem se fazer presentes nas horas im-
portantes, nos locais certos, dizendo as coisas corretas, e tomando decisões
que respeitem a vontade da maioria. Isso é indispensável numa instituição pú-
blica. (UF1 - PE)

Para se ter clareza no desdobramento dos objetivos estratégicos, deve-se fa-
zer o planejamento setorial e o operacional a partir das prioridades aprovadas
para toda a instituição. A instituição deve ser capaz de comunicar eficazmente
estas prioridades, que serão as diretrizes para os planos. (UP1- PE)

No entanto, houve manifestações contraditórias, em relação à existência de

critérios para a aprovação de projetos, à transparência ou ao entendimento desses

critérios. Parece que o problema principal é a falta correlação de regras não relacio-
nadas aos objetivos institucionais estratégicos.

É preciso confiar que as mudanças são para melhorar a instituição e deixar
com os diretores, pró-reitores e o reitor a responsabilidade de decidirem o que
é melhor. Os critérios devem ser conhecidos pelos que tomam decisões e res-
pondem por elas. O importante é levar estas decisões para todos os professo-
res e funcionários, para que toda a comunidade se aproprie delas. (UP2 - AI)

Parece que uma questão essencial é rever os processos institucionais, verifi-
cando suas relevâncias e priorizando uma atuação sobre os processos de
maior impacto nas finalidades da universidade. Os critérios nem sempre são
conhecidos pelos coordenadores. Por isso é importante relacionar decisões
aos objetivos estratégicos. (UF1 - PE)

Algumas informações relevantes para um melhor desempenho dos planos cir-
culam muito devagar, prejudicando a chegada das informações com uma mes-
ma qualidade até aos professores. Esses, muitas vezes por desconhecerem os
objetivos da Universidade, reclamam dos critérios utilizados. (UP1 - AI)

Em relação à definição de valores institucionais que devem ser divulgados e

percebidos por aqueles a quem se destinam as ações e os projetos da universidade,

houve discordâncias sobre a existência de orientação para eles estarem expressos
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nos objetivos dos projetos, como condição de encaminhamentos desses projetos às

instâncias de decisão.

Houve concordância sobre o esforço institucional em diferenciar valores orga-
nizacionais, como sendo os que orientam a conduta e as relações da instituição com

as pessoas, públicos e com outras organizações, dos aspectos valorizados pelos

alunos e demais beneficiários dos produtos da universidade. Ambos devem ser con-
firmados em pesquisas de opinião.

Todos os projetos ou relatórios de trabalhos realizados devem conter uma de-
claração dos valores que se pretende demonstrar com a sua implementação,
sem confundir valor com objetivo. O objetivo é demonstrar que os produtos e
serviços apresentam tais características, como forma de reforçar a imagem da
instituição. (UP1 - AI)

A comunicação dos valores organizacionais acontece de duas formas. A pri-
meira, por meio da contínua referência a eles nas manifestações verbais. A
outra forma de comunicação se expressa pelo modo como se trabalha e pela
formulação de diretrizes para as decisões. Isso implica na necessidade de se
realizar regularmente pesquisas de percepção.  (UF2 - PE)

Sobre a relação dos valores com as necessidades dos clientes e demais partes
interessadas, houve a necessidade de analisar o conceito de cliente.

Cliente é quem compra um produto. No caso de universidade, é complicado
mencionar que aluno é o cliente. Se ele compra um conhecimento, como fica
sua participação pessoal na construção e no desenvolvimento desse conheci-
mento? Os alunos são uma mistura de cliente e produto, mas, especialmente,
de beneficiários de tudo o que a universidade produz. Por outro lado, são
agentes de transformação do próprio conhecimento e responsáveis por sua
aplicação na sociedade. (UP2 - PR)

Clientes são todos os públicos da universidade. O principal problema é saber
quais são os produtos. Conhecendo os produtos, sabendo a quem se destinam,
sabe-se quem são os clientes. Para cada relação de produto existem clientes
definidos. (UP1 - AI)

Clientes são aqueles que usufruem do que a universidade oferece. Nesse
sentido, os alunos são os principais; depois vem a sociedade, não há dúvida.
Mas, também,  professores e funcionários, em função dos serviços oferecidos
a eles. Ou seja, para cada atividade existe um cliente. (UP2 - PE)

Considerando o aluno como cliente, houve consenso sobre a importância de

identificar as necessidades dos alunos atuais, e, com mais razão, a universidade
deve se antecipar às necessidades dos alunos potenciais. As necessidades das d e-

mais partes interessadas nos resultados da universidade (famílias, empregadores,

mantenedores e os colaboradores) são pouco coletadas - logo, conhecidas - ou va-
lorizadas pelas instituições.
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A instituição deve atender às necessidades da região. Porém, não há um pr o-
cesso formal para identificar quais são essas necessidades. (UP1 - AI)

Estão sendo produzidas pesquisas de mercado para o desenvolvimento de
novos produtos. Num dos campi, foram criados dois cursos e outros foram re-
visados em função das necessidades da região. (UP2 - PE)

A partir do planejamento estratégico, a Universidade está começando a criar a
consciência de que nenhum plano pode ser desenvolvido se não houver um
cliente na outra ponta. E que o sucesso desse projeto depende da adequação
dele às necessidades desse cliente. (UF2 - PE)

As atividades de extensão e as pesquisas contratadas são realizadas se esti-
verem sustentadas no atendimento de necessidades dos públicos. Os recur-
sos são escassos. É preciso colocar foco nas ações, valorizá-las e, também,
avaliar sua execução junto aos beneficiados com elas. (UF1 - PR)

Sobre o compromisso com o desenvolvimento de produtos e serviços com

qualidade reconhecida pelos seus públicos, houve consenso quanto ao esforço ins-
titucional de acompanhar a oferta e verificar sua eficácia. Para aproximar os tomado-

res de decisão das áreas de desenvolvimento operacional, as universidades têm

revisado suas estruturas organizacionais. Entre os objetivos das mudanças na es-
trutura apresentados, aparecem as necessidades de ampliar os espaços de discus-

são internos e de promover a aproximação das instâncias de supervisão e de con-

trole das funções básicas com a de execução. Nas instituições federais, o processo
encontra mais dificuldades para ser implementado, mas a intenção foi manifestada.

A mudança na estrutura é essencial para a implementação e execução de um
novo modelo de gestão. Porém exige clareza e entendimento dos novos pa-
péis. Mudança não ocorre só em reuniões e nos documentos. Deve ser tradu-
zida, entendida e efetivamente implementada. (UP1 - PE)

Os departamentos foram extintos para reforçar a atuação dos coordenadores
de curso. Só que esses coordenadores parecem não se aperceber de seus
novos papéis. O modelo mental continua sendo o da estrutura departamental.
Os antigos chefes de departamento continuam opinando e influenciando deci-
sões como se estivessem na função já extinta. (UF2 - PE)

A Universidade expressa um padrão de qualidade, especialmente, nos serviços
que desenvolve, a partir das exigências dos clientes desses serviços que os
avaliaram. Não é a situação ideal, uma vez que a consulta foi realizada após a
execução, mas representou uma mudança de atitude. Porém, antes de uma
nova oferta do serviço, os dados da avaliação são considerados. (UF1 - PE)

A instituição está aprendendo a apoiar as decisões nos valores que ela mesma
estabeleceu; a recorrer aos objetivos, às diretrizes definidas e aos princípios
orientadores da gestão para buscar sustentação nas decisões sobre projetos e
atividades propostas por professores e pesquisadores. (UF2 - PR)
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Houve consenso em relação à necessidade de capacitação técnica do corpo

gerencial para o uso de tecnologia de informações ou para o desenvolvimento de um

sistema que contribua para uma melhor forma de atuação administrativa.

Sobre a divulgação dos valores e das expectativas de desempenho, consta

que existem reclamações de professores e funcionários, havendo consenso sobre a

existência de problemas no sistema de comunicação da universidade. Referem-se à
falta de agilidade e de capacidade para garantir o entendimento das questões mais

relevantes. As dificuldades apresentadas estão relacionadas à multiplicação das i n-

formações com um grau de detalhamento que suporte respostas às eventuais pe r-
guntas das pessoas mais distantes dos processos decisórios.

Houve manifestações de professores e de funcionários em relação à particip a-
ção e ao conhecimento prévio sobre as diretrizes do plano estratégico. Recla-
maram que quando as informações chegaram não havia sequer tempo para
contribuir com  sugestões. (UF1 - AI)

Os professores precisam entender quais são suas contribuições em relação
aos objetivos vinculados a suas atividades; precisam conhecer com quais
metas institucionais estão envolvidos ou mais relacionados. Isso fará com que
eles se sintam parte do processo. (UF2 - PR)

As pessoas precisam entender de seus papéis, em especial, nos processos

de mudanças mais significativos e que podem afetar suas vidas. Foi destacada a

necessidade de intensificar o contato e a comunicação mais direta entre a adminis-
tração superior  da universidade e os gestores mais próximos da área de execução

das atividades-fim. Por outro lado, parece que os meios e instrumentos de comuni-

cação mais utilizados por todas as instituições, material escrito e impresso, porque
são abundantes, perdem valor e se tornam pouco eficientes para atingir aos profes-

sores e aos demais públicos.

A Universidade precisa investir na melhoria de seu sistema de comunicação.
Os valores e as intenções da Universidade são do domínio da alta direção, dos
diretores e dos principais gestores, porque essas pessoas encontram-se com
freqüência e discutem estes objetivos entre si. A partir desse nível, não se tem
mais controle da qualidade e do que é repassado. (UP1 - PE)

O plano institucional deve compreender um conjunto de medidas que tenham
por finalidade corrigir as dificuldades e aproveitar os pontos fortes exibidos
pela instituição. Esses aspectos devem se constituir no objetivo de ação. Eles
ajudam a definir as metas. (UF1 - PR)

Houve consenso sobre a necessidade de existirem condições para o acom-
panhamento do desempenho e para a comparação de resultados da instituição com

os de outras IES. No entanto, houve manifestações da maioria quanto à dificuldade

de se efetivar essa situação, devido às experiências de troca de dados ou inform a-
ções já experimentadas pelas instituições.
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Existem condições, recursos tecnológicos e humanos, para acompanhar o de-
sempenho da Universidade. Mas é preciso melhorar o sistema de informações.
É necessário adequar os sistemas, integrar os processos principais e ainda
responsabilizar os gestores pelos resultados negativos e decorrentes da falta
de controle. (UP1 - AI)

O projeto de cada universidade é único. É preciso estruturar uma metodologia
para cada universidade. A reitoria precisa reafirmar de forma permanente qual
é a missão da universidade e o que ela deseja ser no futuro. A comunidade
precisa ter clareza sobre os produtos e os clientes desses produtos. É preciso
responder o que a universidade precisa fazer para alcançar seus objetivos,
como conseguir recursos. Deve-se reunir pessoas que representem a comuni-
dade, para planejar ações com mais segurança e garantir o compromisso da
comunidade na construção do futuro. (UP2 - PR)

Com relação à capacidade institucional interna para a negociação dos proj e-

tos setoriais e das unidades gerenciais, houve consenso sobre a necessidade de
serem estabelecidos critérios ou regras de decisão que, prioritariamente, conside-

rassem o alinhamento dos projetos com as estratégias do plano corporativo. A nego-

ciação de recursos para a execução de projetos e o desdobramento do plano estra-
tégico não obedecem a uma única lógica ou metodologia. Predominantemente, ocor-

rem em reuniões dos setores com os órgãos de supervisão geral, sendo que o com-

prometimento com os resultados depende do conhecimento dos critérios de decisão
e da transparência do processo.

Se a universidade deseja envolver toda a comunidade nas mudanças, então é
preciso identificar e utilizar diferentes alternativas de comunicação para atingir
a todos. (UF2 - PR)

O mais difícil no desdobramento do plano estratégico é verificar se os profes-
sores e funcionários percebem a importância de suas atuações e responsabili-
dades para com o processo de mudança da instituição. Antes de haver o des-
dobramento, é possível que se deva negociar com as pessoas. Muitos dos
compromissos com a execução são acertados previamente. (UF1 - PR)

Os pró-reitores e os responsáveis pelo planejamento manifestaram a preocu-
pação em tomar decisões ajustadas aos propósitos da universidade, indicando ama-
durecimento do processo decisório. A necessidade de vinculação de projetos aos ob-

jetivos estratégicos são esforços evidentes para alinhar os planos de ação ao plano de

desenvolvimento institucional. A adequação dos projetos aos objetivos estratégicos
implica a necessidade de a instituição dispor e utilizar um conjunto de requisitos míni-

mos, que subsidiem desde a apresentação das propostas até o momento de decisão.

4.3.4  ASPECTOS QUE FAVORECEM À GESTÃO ESTRATÉGIC A

A partir do entendimento de que a gestão estratégica se constitui no processo
de tomada de decisão apoiado no planejamento estratégico, foi evidenciado pelos
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entrevistados um conjunto de aspectos como facilitadores do desenvolvimento dessa

prática nas instituições universitárias. Entre eles, destacam-se: a necessidade de

estabelecimento do foco de atuação e da definição clara dos valores da universida-
de; a existência de objetivos institucionais de longo prazo; necessidade de associar

os objetivos institucionais a indicadores e a metas; existência de um sistema eficaz

de comunicação interno; existência de um sistema de relacionamento e comunica-
ção com os públicos; revisão da estrutura organizacional; revisão do sistema de in-

formações; estímulo à participação dos colaboradores nas decisões; existência de

programa de desenvolvimento e capacitação para funções gerenciais; e, avaliação

sistemática e regular de desempenho.

Elementos que facilitam: um sistema de comunicação eficiente, preparação
dos gestores em conceitos de administração; capacitação para o desenvolvi-
mento de um plano factível; definição de um quadro de indicadores alinhados
aos resultados esperados, comprometimento das equipes etc. (UP1 - PE)

Considerando que os componentes da gestão estratégica estão associados ao

estabelecimento do foco de atuação e à definição dos fundamentos orientadores da

conduta organizacional, os entrevistados comentaram sobre as características
abrangentes e genéricas dos textos da missão das universidades. No entendimento

geral, a missão deve expressar o propósito e os valores essenciais de cada institui-

ção, e ao mesmo tempo servir para distinguir a universidade das demais. Então, um
aspecto facilitador seria expressar a missão em função da essência que distingue a

instituição, ou seja, por meio do escopo das atividades e dos valores que oferecem

aos seus públicos.

A missão e a visão representam os pressupostos para a elaboração dos obje-
tivos estratégicos que a universidade adotou e deveriam ser conhecidos por
todos. Se não houver clareza, especialmente sobre os elementos diferenciado-
res, todas as universidades públicas serão iguais. O único elemento que dis-
tinguirá uma da outra em relação aos alunos será a localização. (UF2 - PR)

Nas empresas, o processo de gestão estratégica ocorre de cima para baixo: a
diretoria planeja, examina os negócios e seus ciclos de vida, as variáveis fi-
nanceiras, o mercado concorrente e, considerando as tendências, toma as de-
cisões. As decisões são desdobradas e controladas para que tudo aconteça
do modo que foi planejado. Nas universidades, se não houver participação na
construção, o processo não avança. O compromisso com a mudança depende
muito mais das pessoas do que de planos propostos pela reitoria. (UP2 - PR)

A gestão deve considerar os atributos que diferenciam uma instituição da ou-
tra. Não significa dizer que esta instituição é melhor ou pior que outra, no ge-
ral. Creio que quem define o diferencial é o aluno. Se ele pensa que todas as
universidades são semelhantes, então ele vai, por exemplo escolher uma que
é mais perto de sua casa. Penso que isso é que nos falta: saber o que o aluno
valoriza e investir na solução destes aspectos. (UP2 - PE)
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As mudanças na universidade ocorrem de forma muito lenta. Uma revisão da
missão só surgirá após muita discussão. No entanto, com o auxílio de consul-
toria, está havendo um esforço para responder questões básicas, mas essen-
ciais: quais as necessidades dos alunos e da sociedade? O que leva os alunos
a escolherem esta universidade? (UP1 - AI)

Os valores precisam, na suas formulações, serem menos filosóficos e mais fo-
cados em resultados. Precisa-se saber, primeiro, quem é o cliente da universi-
dade. Então, procura-se saber o que ele valoriza. Por exemplo, se são bons
professores e há bom ambiente acadêmico, então esses valores são os que
devem ser formulados, devendo a instituição verificar se eles são percebidos
por quem os valoriza. Desta forma, seria fácil monitorá-los. (UP1 - PE)

Para se conhecer as necessidades e expectativas dos públicos-clientes, preci-
sa-se estar, permanentemente, em contato com eles e ver o que está aconte-
cendo no mercado de trabalho, o que as outras instituições estão oferecendo.
Isso é o que se deveria fazer, mas não se assume essa conduta. Os primeiros
passos estão sendo dados, mas é muito mais por força das orientações de
consultorias externa. Mas parece que já é um começo. A avaliação institucio-
nal seria o espaço adequado para verificar as necessidades internas e dos pú-
blicos externos. (UP2 - PR)

Com relação à existência de objetivos estratégicos, a sua formulação ocorre,

conforme foi descrito, em geral, durante a sistematização das discussões com os
integrantes da reitoria e, em todas as universidades examinadas, com auxílio de es-

pecialistas reconhecidos ou com a ajuda de consultores ou facilitadores externos. A

ajuda externa foi justificada pela necessidade da predominância de atitude técnica e
isenta nas decisões especialmente críticas.

A partir da definição dos objetivos estratégicos, as unidades da universidade
devem estabelecer objetivos elaborar planos de ações pelos quais a universi-
dade estaria alcançando suas metas de desempenho. (UF1 - PR)

É necessário que sejam estabelecidos objetivos estratégicos que possam ser
detalhados em planos de ações e em resultados possíveis de serem medidos,
bem como que sejam conhecidos por toda a comunidade. (UP1 - AI)

O planejamento estratégico foi iniciado em 1995, a partir de uma avaliação
institucional feita não com muita sistematização, mas que serviu de base à
elaboração do plano. Então, com auxílio de consultoria, plano estratégico foi
elaborado com as condições possíveis, mas com base em algumas informa-
ções originadas da avaliação institucional. A relação entre os dois processos
deve ser de dependência e de forte correlação. Sabe-se, no entanto, que isso
tem que ser percebido e ficar bem evidente. Creio que é preciso definir e dar
clareza a essa relação, na própria estrutura da universidade. (UP2 - PR)

Devem ser definidos os indicadores institucionais, que deveriam ser indicado-
res da avaliação institucional, para se ter uma idéia de como as ações da uni-
versidade estão sendo implementadas, tendo em vista a posição de futuro que
ela estabeleceu. Com esses indicadores, pode-se verificar se os planos da
universidade e de cada unidade estão alcançando os resultados esperados. O
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planejamento para acompanhar a visão do futuro precisa permanentemente de
dados. E a avaliação é, naturalmente, a fonte mais indicada. (UP2 - AI)

Outro aspecto predominante, na opinião geral dos entrevistados, que favorece
o desenvolvimento da gestão estratégica, está relacionado à necessidade de ass o-

ciar os objetivos institucionais a padrões ou indicadores de desempenho. No entan-

to, as universidades estão buscando construir essa relação enquanto revisam seus
projetos de desenvolvimento estratégico. Parece que haverá dificuldades para a

construção de um modelo que, ao mesmo tempo, atenda à avaliação institucional e

que sirva para as revisões periódicas do plano estratégico. Foi percebida uma preo-
cupação com a explicitação de indicadores concretos que remetam a atividades que

expressem os resultados esperados. Indicadores de desempenho são entendidos

como referenciais de medida, e como os sustentadores das hipóteses de metas for-
muladas. Foram mencionados de forma relacionada aos objetivos estratégicos, junto

com a referência às dificuldades para sua operacionaliz ação.

Existe um movimento na universidade que busca o cumprimento dos compro-
missos definidos no plano de desenvolvimento. Mas parece que existe outro
movimento que ocorre de forma paralela, dificultando o primeiro. É uma ca-
racterística peculiar das organizações como o são as universidades. Esse mo-
vimento é cultural e tem nome: resistência. A reitoria deseja implementar uma
gestão transparente, baseada em objetivos conhecidos e comprometer todos
nessa busca. No entanto, muitas decisões impactam nos interesses particula-
res de algumas pessoas e, então, aflora o segundo movimento. (UF1 - PR)

A avaliação do desempenho tem que gerar uma análise conclusiva do resulta-
do alcançado pela instituição. Os indicadores definidos para avaliar os objeti-
vos estratégicos devem ser simples o conhecidos. Tem-se tendência a formu-
lar indicadores muito complexos e que necessitam de verdadeiras pesquisas
para gerarem um resultado. (UP2 - PR)

Cada objetivo deve ter um ou dois indicadores; cada indicador deve estar vin-
culado a uma meta. Essa meta nunca é definitiva, por isso é que devem ser
feitas reuniões periódicas de análise do desempenho, para ver como as coisas
vão se desenvolvendo ou para ajustar as metas. (UP2 – PE)

A importância de medir não se discute. Mas numa instituição lida com pessoas
e conhecimento, valoriza e considera sobremaneira os aspectos qualitativos.
Nesse sentido, precisa-se construir categorias de referência desses aspectos
para facilitar as análises e evitar que as abordagens qualitativas sejam des-
consideradas. (UP1 - AI)

Existem, junto com os objetivos tangíveis, que possibilitam a identificação de
indicadores quantitativos, outros que não o são. É preciso identificar alguns
atributos dos aspectos menos tangíveis, ou qualitativos, para se poder analisar
todas as dimensões. A universidade precisa desenvolver o hábito de ter indi-
cadores e de acompanhar seus resultados. Deve começar com poucos e sim-
ples indicadores, para depois tentar construir um modelo ideal. (UF1 - PR)
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A definição de metas parece ser o grande desafio ao qual a instituição deve se
submeter. Seria uma forma de inovar efetivamente e de qualificar a gestão. Ha-
veria condições reais de acompanhar o desempenho institucional. (UP2 - AI)

O caráter democrático e transparente da gestão na universidade é essencial.
No entanto, a democracia muitas vezes acaba sendo traduzida em exigência
de decisão coletiva. Também pode atrapalhar a agilidade de muitas decisões
ou virar burocracia. (UP1 - PE)

Para a consecução dos objetivos estratégicos é preciso se ter vontade, autori-
dade para tomar decisões, disciplina e comprometimento. (UP2 - PR)

Um sistema de informações eficiente e eficaz é o requisito essencial para qua-
lificar a gestão voltada a resultados, em todos os níveis, em qualquer organi-
zação. Na universidade não é diferente. (UP2 - PE)

Parece que a universidade investe esforço para o desenvolvimento de práti-

cas de gestão orientadas para a definição de ações objetivas, metas e resultados.

Houve manifestações em relação à necessidade de as universidades adotarem m e-
canismos tecnológicos que as ajudem na implementação de mudanças e as capaci-

tem a encontrar respostas e soluções eficientes com maior rapidez.

Com relação à necessidade de um sistema interno eficaz de comunicação,
tendo sido apontado como um ponto fraco em todas as instituições, parece que de-

vem ser repensadas as formas de relacionamento entre os públicos internos para

garantir o detalhamento das decisões e para facilitar a criação de espaços de dis-
cussão das decisões. O objetivo maior desse sistema de comunicação deve ser o de

transmitir de forma clara as decisões, garantindo o seu entendimento em todas as

instâncias da universidade.

A comunicação interna é um ponto crítico. Os próprios sistemas de dados in-
formatizados ainda não estão integrados. A comunicação interna poderia ser
facilitada e agilizada se os recursos tecnológicos passassem por uma revisão
dentro de uma perspectiva de visão sistêmica ajustada às necessidades das
universidades. (UP2 - AI)

É necessário fazer um estudo aprofundado sobre o sistema de comunicação
da instituição. Seria o mesmo que fazer um plano estratégico cujo foco fosse a
comunicação institucional. Os diferentes meios e recursos, eletrônicos e im-
pressos, devem ser considerados, junto com a cultura da instituição, bem
como as atitudes das pessoas. (UP2 - PE)

A transparência é um requisito essencial para o sucesso da implementação do
plano estratégico e para o sistema de controle dos projetos e iniciativas apro-
vadas. A instituição deve dispor de sistema de comunicação coerente com a
transparência desejada. (UP2 – PE)

Quando o sistema de comunicação falha, especialmente nos dias de hoje, fica
difícil transmitir informações e dar transparência às metas que se pretende
atingir. (UF2 - PR)
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O sistema de comunicação é o principal motivo apontado nas pesquisas inter-
nas, que impedem o desenvolvimento de um trabalho articulado de desdobra-
mento das decisões. (UP1 - AI)

Com relação à necessidade de revisar a estrutura, foram citados como ev i-

dências do esforço em direção à mudança, a revisão do papel do processo de ava-

liação institucional no planejamento e a promoção de programas de capacitação
para os gestores.

Gestores, professores e funcionários, por sua condição humana, precisam de
acompanhamento e necessitam receber, regularmente, feedback. Esse ele-
mento é essencial para a mudança e necessário para reforçar as adesões das
pessoas que vêem seu trabalho reconhecido. (UP2 - AI)

A universidade coloca muito esforço em várias coisas ao mesmo tempo. Não
se pode ser ótimo em tudo. É preciso fazer escolhas e colocar energia e priori-
dade nos aspectos diferenciadores, estando atentos para o que acontece nas
outras instituições. (UP1 - PE)

Há cursos reconhecidos pela sua qualidade reconhecida. Há outros cursos
que cumprem uma função social. Os primeiros, são deficitários porque envol-
vem muitos professores doutores, muita pesquisa, muita publicação; os se-
gundos também o são porque são pouco procurados. Deve-se conviver com
esses aspectos, mas sem descuidar da viabilidade da instituição como um
todo. O difícil é achar o ponto de equilíbrio. (UP2 - PE)

A universidade precisa muito mais desenvolver soluções com rapidez do que
dispor de recursos financeiros. Estes nunca estão sobrando. Sendo, então, a
falta de recursos o problema principal das instituições, particulares ou públicas,
parece que a captação desses recursos externos está associada à capacidade
de respostas rápidas aos desafios da sociedade. UP2 - PR)

Entre as sugestões apresentadas para adequar o acompanhamento interno
do desempenho institucional, estão: programas continuados de capacitação de pes-

soas para funções gerenciais, com treinamento em novas tecnologias e em meto-

dologias de análise de resultados; e, especialmente, liderança firme e segura no
acompanhamento e controle da situação.

A participação em um curso ou programa de capacitação, orientado para o
desenvolvimento de conhecimentos técnicos e habilidades gerenciais, desti-
nado às equipes com essas atribuições, deve ser um requisito obrigatório para
todas as pessoas ao assumirem funções dessa natureza.  (UP1 - PE)

As pessoas que exercem funções gerenciais na área acadêmica são professo-
res. Em geral, não foram preparados para o exercício gerencial. A universida-
de com uma proposta de gestão estratégica deve investir na capacitação de
seus quadros. A área de recursos humanos precisa atuar com um plano insti-
tucional que vise ao desenvolvimento do corpo gerencial.  (UF1 - PR)
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Com relação ao estímulo à participação da comunidade acadêmica, ficou evi-

denciado que ele ocorre predominantemente nos seminários sobre avaliação. A co-

leta de opiniões sobre o desempenho institucional parece se constituir na forma mais
expressiva de contribuição. Por isso, na opinião dos entrevistados, a avaliação de

todas as funções e finalidades, de todos os produtos e serviços, bem como da infra-

estrutura oferecida, deveriam orientar o planejamento institucional.

Mais importante do que a participação pessoal seria contar com uma estrutura
de comunicação que recebesse as contribuições e retornasse os resultados
das discussões. (UP1 - AI)

A participação no desdobramento de planos dirigidos às unidades deve ser v a-
lidada por representantes escolhidos ou pelas equipes de desenvolvimento
dos projetos. Um plano com objetivos desdobrados, contendo indicadores e
metas setoriais, dá mais visibilidade ao processo do que reuniões para discus-
são. Estas devem acontecer para analisar resultados e para colher sugestões
de melhorias a serem implementadas. Deve-se cuidar em divulgar e verificar
se a comunidade está entendendo as decisões. (UP2 - PE)

Para que o plano de desenvolvimento institucional possa ser um instrumento
de gestão estratégica, é indispensável que sua elaboração esteja apoiada em
requisitos como um relatório de avaliação abrangente, rigoroso e confiável e
que tenha o aval da comunidade acadêmica. (UF1 - PR)

Reuniões de análise para avaliar os pontos fracos e as potencialidades da uni-
versidade devem contar com a presença de representantes dos alunos, dos
professores, dos funcionários e da comunidade. Dessas reuniões devem
emergir soluções para os problemas internos detectados. Os pontos fortes
precisam ser reforçados para o aproveitamento das oportunidades ou para ge-
rar condições de reação às ameaças exte rnas. (UP1 - AI)

Há mais facilidade quando os envolvidos estão comprometidos e entendem as
etapas do processo. Se o plano institucional estabelece prioridades claras com
recursos definidos, não há o que discutir. O problema ocorre quando recursos
escassos têm que ser divididos entre vários projetos. Os critérios para esse
tipo de situação precisam ser transparentes. (UF2 - PR)

Sobre a necessidade da avaliação sistemática e regular de desempenho, para

verificação de objetivos ou ajustamento das metas associadas aos indicadores es-
tratégicos estabelecidos, houve consenso quanto à necessidade de serem promovi-

das reuniões de análise crítica e de demonstração dos resultados.

O desdobramento do plano estratégico está sendo executado com base num
novo modelo de análise e discussão de projetos. Os critérios estão sendo defi-
nidos para que as propostas cheguem às pró-reitorias apenas para homolog a-
ção. (UP2 - PR)

A capacidade institucional de negociar projetos está sendo qualificada. A idéia
é começar pelo enquadramento do projeto aos requisitos do plano estratégico,
havendo uma análise prévia e realizada por comissões de avaliação de proje-
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tos. Confirmado o enquadramento, são destinados recursos orçamentários
conforme a priorização atribuída à iniciativa. (UP1 - PE)

Desde a primeira versão do plano, foram realizados encontros para análise da
execução dos objetivos. Essas reuniões eram convocadas pelo reitor. Eram
apresentados resultados que não refletiam o esperado e nada acontecia. O
plano atual negociou resultados e desenvolveu pessoas.  (UF1 - PR)

A avaliação do plano estratégico e dos seus projetos deve ser acompanhada e
até implementada pelos envolvidos diretamente com a sua execução. As lide-
ranças representam quem melhor pode fazer essa avaliação. (UF2 - PE)

A execução dos planos de ação deve ser acompanhada, por meio de indica-

dores, em períodos mais curtos. Parece que encontros formais entre os gestores e

os coordenadores dos principais projetos institucionais contribuem para o acompa-
nhamento dos resultados e agilizam a tomada de decisões.



5   ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS ENTREVISTAS

5.1  PANORAMA GERAL DA ANÁLISE

Considerando as condições em que os processos de avaliação institucional e

de planejamento estratégico se desenvolvem, realiza-se a seguir uma análise inter-

pretativa geral das informações obtidas durante as entrevistas e apresenta-se pro-
posta de avaliação articulada a dimensões que favoreçam a gestão focada nos re-

sultados estratégicos estabelecidos pelas instituições.

Conforme notado no Capítulo 1, as questões de fundo para definição do pro-
blema que orientou a realização do estudo foram: como as instituições de ensino

superior percebem a gestão a partir dos processos de planejamento estratégico e de

avaliação institucional; de que forma são implementados os processos de avaliação
e de acompanhamento do desempenho institucional tendo em vista os objetivos ins-

titucionais; como os resultados da avaliação do desempenho são analisados critica-

mente para verificar os avanços em relação aos objetivos institucionais; como são
avaliados e aperfeiçoados os processos de avaliação e de planejamento para quali-

ficar a gestão da universidade. Ao final do estudo, observou-se respostas para al-

gumas dessas questões. Algumas das respostas, no entanto, suscitaram novas in-
dagações, que poderão orientar outras pesquisas ou dar continuidade ao estudo.

Após as entrevistas nas quatro instituições, comparando cada uma com as

demais, observou-se que as principais diferenças entre as suas experiências não se
devem à falta de compreensão de conceitos em planejamento estratégico ou avali a-

ção institucional, nem ao desconhecimento das práticas recomendadas pela literatu-

ra. As diferenças foram notadas na descrição do desenvolvimento efetivo da gestão
da universidade, considerando o planejamento estratégico e a avaliação institucio-

nal. Por exemplo, uma das instituições consegue reconhecer seus problemas, mas

não consegue atuar na sua solução; outra instituição, embora reconhecendo a im-
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portância da articulação entre os dois processos, mostrou que se fazem de forma

não integrada. No entanto, enxergar essas dificuldades na gestão dessas institui-

ções foi o que possibilitou a apresentação que se enunciará adiante de uma pro-
posta que contribua para a gestão de IES.

A análise comparativa não teve por objetivo estabelecer um padrão de refe-

rência nem meramente constatar qual é a melhor experiência; serviu para destacar
as dificuldades a todas elas e para, examinando cada caso e as interseções deles,

definir uma proposta abrangente que possa ser aplicada ao maior número de insti-

tuições. Mesmo que as experiências de avaliação institucional e de planejamento
sejam peculiares e especiais em cada instituição, é possível conceber um processo

ou modelo de gestão para as IES, uma vez que ficam evidentes as semelhanças

entre características de problemas nas experiências estudadas, possivelmente tam-
bém comuns às demais congêneres.

Por outro lado, a legislação para a educação superior vem pressionando as

instituições para que se avaliem e busquem a melhoria de sua qualidade interna,
sem, no entanto, estabelecer orientações e diretrizes claras para expressar, na visão

do governo, o que deveria ser um padrão de qualidade para elas, nem oferecer o

aporte técnico necessário para desenvolver os programas de avaliação e de plane-
jamento integrados.

Considerando, nos casos estudados, as dificuldades relacionadas à impl e-

mentação dos programas de planejamento estratégico e de avaliação, percebe-se
que é preciso promover mudanças e revisar os papéis desses dois processos para

que possam orientar efetivamente a gestão das instituições. Uma das alterações

será evitar a descontinuidade da avaliação. Interrupções no processo prejudicam o
detalhamento de séries históricas e dificultam a comparação de indicadores. Outra

mudança será a criação de metodologias que favoreçam a análise crítica e conside-

rem a dimensão qualitativa, porém alinhada às escolhas estratégicas. Faz-se, então,
necessário um estudo detalhado sobre os indicadores e variáveis de avaliação que

dêem consistência à dimensão qualitativa e que permitam a articulação entre as i n-

formações coletadas, por meio de índices de qualidade, com as decisões operacio-
nais. Um terceiro aspecto surge ao se observar que as instituições com sistemas de

informações gerenciais em desenvolvimento são as que avançaram na coleta e no

tratamento das informações da avaliação. Então, é possível reforçar a idéia da ne-
cessidade de as instituições investirem no desenvolvimento de sistemas de informa-

ções gerenciais, para que os processos de avaliação ocorram em condições de qua-

lidade e eficiência.

Na medida em que esses aspectos se confirmam, é importante promover es-

forços de capacitação e qualificação de pessoas e o aperfeiçoamento dos processos

principais voltados à gestão das instituições. Setores estruturados por processos que
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efetivamente apóiem a gestão, geram condições para a qualificação da avaliação e,

conseqüentemente, do planejamento.

Além disso, para atender à dimensão de articulação entre esses dois processos
na gestão estratégica, conforme modelo de Kaplan & Norton (1997, 2000; 2004), seria

necessário expressar com clareza as estratégias e atender aos dois outros requisitos

desse modelo, quais sejam: as instituições disporem de liderança comprometida com
a visão estratégica estabelecida e apresentarem a estratégia desdobrada em planos

operacionais e projetos alinhados. Também, parece que há necessidade de mudança

de orientação metodológica que resulte no estabelecimento de foco para o levanta-
mento de informações indispensáveis à tomada de decisão e na criação de espaços

de discussão e entendimento coletivo dos aspectos essenciais para a construção da

visão de futuro da instituição.

O presente estudo mostra que, para implementar a gestão estratégica, parece

indispensável atender a alguns requisitos, como: as lideranças e a comunidade

compreenderem o papel das universidades na atual da sociedade brasileira e no
mundo globalizado; a comunidade universitária discutir e formular objetivos adequa-

dos àquele papel; a universidade contar com uma estrutura organizacional flexível e

que seja ágil nos processos decisórios; a universidade formular orientações para as
áreas acadêmica e administrativa em consonância com os objetivos institucionais; a

universidade contar com uma metodologia de definição da base de informações para

a análise de seu desempenho; a universidade estabelecer a metodologia e a fre-
qüência de execução do processo de análise crítica do desempenho institucional; a

universidade deve contar com mecanismos de comunicação eficientes que confiram

transparência às decisões e aos processos rotineiros; docentes e técnicos admini s-
trativos devem saber quais os seus compromissos funcionais e qual a contribuição

que cada um precisa emprestar aos processos; a universidade deve deixar claras

suas formas de relacionamento com o ambiente externo.

Também se configura, pelo estudo, a importância de a IES dispor de formas

de avaliação externa da qualidade institucional. Essa verificação externa representa-

rá a possibilidade de validação da auto-avaliação da instituição ou de complementa-
ção do processo interno apresentado por especialistas. A utilização desse recurso

induziria à qualificação da tomada de decisões e incentivaria o desenvolvimento de

projetos, assim compensados por pareceres ou outras formas de reconhecimento de
mérito. A oportunidade de intervenção externa, pela avaliação, terá como finalidade,

também, associar os processos de avaliação e planejamento como integrantes da

gestão. A gestão, utilizando esses recursos de forma integrada, se transforma em me-
canismo que orienta o diagnóstico, na identificação dos aspectos considerados como

pontos fracos e que requerem planos, atividades e, especialmente, o compromisso

com a melhoria.
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A validação externa é valiosa tanto para confirmar o diagnóstico interno,
como para expressar, de maneira isenta, opiniões e pareceres sobre
questões consideradas delicadas. (UP2 - PR)

A abordagem institucional da avaliação remete para seu significado de proces-

so amplo. Considera várias dimensões: a história e a cultura da instituição; as formas

como se organizam e estruturam as relações de internas de decisão; os sistemas de
comunicação e de liderança; os procedimentos e a organização do trabalho dos cola-

boradores; o padrão de relacionamento com a sociedade; as capacidades de agilida-

de e de adaptação às mudanças, às novas tecnologias e aos métodos de gestão, bem
como a flexibilidade administrativa e a rapidez na tomada de decisões.

A avaliação institucional não se resume à produção de indicadores de quant i-

dade que podem não expressar um quadro pleno da qualidade da instituição, no que
ela considera mais relevante. Pesquisas estruturadas por meio de coletas, freqüente-

mente utilizadas, podem dar lugar a discussões visando ao planejamento e à trans-

formação da realidade. Para produzir conhecimento de ampla abrangência, as institui-
ções podem integrar aos relatórios conclusões de seminários temáticos ou resultados

de análises críticas, como forma de completar o diagnóstico dos diferentes momentos

de coleta de informações.

A universidade, conforme já notado, se diferencia das demais organizações,

especialmente pela complexidade de suas múltiplas finalidades e pelas condições

de oferta e desenvolvimento de seus produtos e serviços, que, em comum, têm por
objetivos a formação de pessoas, a produção do conhecimento e a prestação de

serviços para diferentes setores da sociedade. Outro aspecto relacionado à comple-

xidade da universidade é a sua estrutura organizacional: observam-se muitas unida-
des gerenciais, acadêmicas e administrativas, nem todas interligadas, algumas au-

tônomas e independentes, especialmente nas universidades públicas, outras fisica-

mente muito afastadas ou em vários campi, afetando o desempenho dos processos
e a qualidade na instituição como um todo.

Em relação à estrutura organizacional, especialmente na diferenciação hor i-
zontal, uma universidade é bastante complexa. Existem inúmeras unidades
acadêmicas e administrativas, não integradas, que compõem instâncias com
autonomia e compreendem atividades independentes. (UF2 - AI)

A complexidade e a abrangente extensão dos processos desenvolvidos nas
universidades, que devem estar integrados na avaliação e no planejamento, indu-

zem à conclusão de que sempre haverá algum aspecto excluído dos procedimentos

de análise e decisão. Além disso, há limites financeiros e dificuldade de obtenção de
informações. Por esses motivos, o tratamento e a condução dos processos de avalia-

ção e de planejamento devem ser realizados com enfoque multidisciplinar e funcional,

por meio de mecanismos que perpassam o conjunto de seus processos, tanto os do
âmbito acadêmico como os administrativos.



150

Nessas condições, para promover a integração entre a avaliação e o planeja-

mento, a instituição precisará traçar - tendo expressado sua visão de futuro - um es-

copo do que considera importante conhecer e interferir, naquele momento da vida
acadêmica. Esse escopo deve emergir de diretrizes de uma agenda de discussão e

de análise sistemáticas que visem a estabelecer os objetivos institucionais, conside-

rando as tendências do ambiente externo e as expectativas das partes interessadas.

Em relação à avaliação, observam-se, pelo estudo, dois tipos de problemas.

Um deles decorre do próprio conceito de avaliação institucional, que gira, entre ou-

tras, em torno de idéias, como: gerar informações úteis; revelar valor; medição do
desempenho; verificar o alcance de objetivos; subsídio para a tomada de decisões.

O problema é que essas idéias não foram reforçadas com evidências que as colo-

cassem como parte integrante da gestão.

O outro problema refere-se não só aos procedimentos para desenvolver a

avaliação, como à falta de maior entendimento sobre como ela integra a gestão. A

avaliação institucional requer procedimentos permanentes de sensibilização das
pessoas para a sua necessidade; requer, especialmente, que todos saibam para que

serve e como utilizar os elementos oriundos da avaliação. Ademais, para oportunizar

um abrangente diagnóstico da realidade da instituição, por meio de procedimentos
de auto-análise, é necessário que ela conheça suas finalidades e o que é esperado

dela por seus públicos

No entendimento dos entrevistados, para conduzir a avaliação de forma arti-
culada ao planejamento, deve haver a capacitação de pessoas numa etapa que an-

teceda a constituição de uma comissão de avaliação.

O processo deve ser conduzido por uma equipe capacitada, que tenha a
credibilidade junto às lideranças e à comunidade,  e que possua competên-
cia técnica reconhecida. (UP2 - PR)

Essa comissão deve ser preparada para: estabelecer diretrizes de execução
dos processos de avaliação e de planejamento; definir a metodologia de análise e os

instrumentos de coleta; planejar, acompanhar e orientar a execução dos processos

de forma integrada; sistematizar dados e informações; compor relatórios, comunicar
resultados e divulgar sínteses aos segmentos pertinentes; analisar criticamente e

propor ajustes tanto para a avaliação como para o processo de tomada de decisões.

Foram mencionados muitos procedimentos tidos como indispensáveis à real i-
zação da avaliação institucional. Na maioria, para garantir: a continuidade da avalia-

ção; que a avaliação atinja todas as áreas da instituição; o entendimento das formas

de relacionamento e de dependência entre setores; a clareza e a visibilidade da im-
portância da avaliação na estrutura ou nos processos organizacionais; a necessária

articulação com o processo de planejamento das ações de ajustes ou melhorias.
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A concepção inicial do processo de avaliação foi motivada pelo princípio de
continuidade do PAIUB para promover permanente aperfeiçoamento. Por
isso, há dados históricos que permitem considerar os objetivos dos cursos de
graduação e ajustar ações em função desses resultados. (UF1 - AI)

É conveniente que as áreas acadêmicas, cada uma delas, constituam comis-
sões próprias de avaliação e de planejamento, articulados com o processo
global da universidade. Esse procedimento favorece a idéia de que a avalia-
ção institucional deva atingir todas as áreas, as acadêmicas e as admi-
nistrativas, reconhecendo que a proposição de soluções para os problemas
estão mais próximas do local onde eles são identificados. (UP1 - AI)

A avaliação teve o impulso inicial pelo PAIUB, e por isso está mais ligada à
graduação. Mas a participação no PQAP mostrou que devem ser considera-
das todas as áreas de atuação; é preciso conhecer todos os processos, ca-
pacitar pessoas que atuam neles, investir e melhorar os produtos e elaborar
planos alinhados com a visão estratégica da universidade. (UF2 - PE)

A necessidade de se trabalhar o processo de avaliação de forma ampla, tem
sido tema de discussão entre as pró-reitorias. É preciso se contar com a
avaliação em todos os níveis, da graduação, da pós-graduação, da pesqui-
sa, da extensão, da área-meio, para ajustá-la ao planejamento geral da uni-
versidade, em todas as frentes em que a universidade atua. (UP2 - AI)

A prática de avaliação parece resultar na produção de peças de um mesmo
quebra-cabeça. A visão final revela o projeto de universidade que é um só e
que deve ser completado com todas as peças. A avaliação pode ser conside-
rada como o grande elo de ligação entre as unidades e setores. Sabe-se
que a relação é complexa, mas é preciso se ter a visão do todo. (UF1 - PR)

A avaliação deve permitir a elaboração de diagnósticos permanentes e re-
sultar em projetos de desenvolvimento, identificando os problemas e propon-
do soluções. Dessa forma deve ocorrer a articulação com as atividades de
planejamento da melhoria, para curto, médio e longo prazos. (UP2 - PE)

A avaliação institucional deve ser desenvolvida como processo participativo,
descentralizado, aberto, criativo, voltado para a redefinição de grandes obje-
tivos institucionais, estando relacionado ao processo de planejamento da
universidade. (UF1 - PR)

As comissões de avaliação foram criadas por área. Nem todas funcionaram
como se esperava. O motivo constatado estava relacionado à falta de adesão
das unidades e à desmotivação das pessoas para a mudança. Uma primeira
justificativa que apresento é que se tratava de uma resposta da comunidade
interna; outra justificativa é que, por sua importância, a avaliação deveria
apontar pelo menos para uma perspectiva de mudança. Ou seja, promover a
sua associação com o planejamento e a destinação de recursos para a
execução de projetos. (UF2 - PR)

A avaliação deve ter visibilidade na estrutura da universidade. Observa-se
com freqüência nas instituições de ensino superior estruturas de planeja-
mento, de desenvolvimento, com atribuições claras. Porém é difícil se obser-
var a avaliação institucional no conjunto dessas atribuições. Em geral, a ava-
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liação está fragmentada ou localizada, e penso que, por herança do PAIUB,
na pró-reitoria de graduação. Por outro lado, a questão da visibilidade pode
revelar a importância atribuída pela universidade à avaliação institucio-
nal. (UP2 - AI)

A pró-reitoria de planejamento foi reestruturada com três assessorias: asses-
soria de planejamento, assessoria de avaliação e assessoria de desenvolvi-
mento institucional. A universidade está tendo dificuldades de manter ali-
nhados os processos de avaliação e de planejamento. Ao serem reunidos
os processos na mesma estrutura, a intenção foi dar visibilidade da impor-
tância dessa articulação, interna e externamente. (UP1 - AI)

Segundo os entrevistados que atuam na área de planejamento, uma avalia-

ção institucional articulada com planejamento estratégico, como parte integrante do
sistema de gestão, deveria gerar insumos que permitissem às universidades, entre

outros procedimentos: realizar análises sistemáticas do projeto institucional em con-

sonância com as mudanças nos cenários regionais, nacionais e mundiais; determi-
nar e delimitar políticas para o desenvolvimento e para o funcionamento da institui-

ção; propor diretrizes e metas, baseadas em informações atualizadas; identificar ne-

cessidades dos alunos e da sociedade e definir os objetivos de cada produto institu-
cional, bem como as suas condições para atendimento daquelas necessidades; ge-

rar elementos que permitam revisar, atualizar e renovar planos, projetos e progra-

mas de ensino e pesquisa, métodos e processos.

O planejamento estratégico deveria ser desenvolvido e apoiado nos resulta-
dos de uma avaliação ampla e voltada para esse objetivo. Para isso a avalia-
ção deve colaborar com dados sistemáticos que permitam análises do
desempenho institucional adequados para a revisão estratégica para a
construção de cenários de desenvolvimento para a universidade. (UP2 - PE)

Trabalhar com qualidade é desenvolver produtos a partir das necessidades
dos alunos. O planejamento estratégico da universidade deve olhar para es-
sas necessidades que servem para determinar diretrizes para o desenvol-
vimento desse processo. Assim, a instituição pode estabelecer os critérios
para verificar, por meio da avaliação institucional, se os projetos estão sendo
implementados e gerando os resultados esperados. (UP1 - PE)

Para a instituição avaliar seus desafios em termos de resultados e verificar
seu compromisso com a execução do que foi determinado no plano de des-
envolvimento institucional, ela necessita dispor de diretrizes e metas defini-
das com base em informações atualizadas. (UF2 - PE)

A gestão estratégica necessita do conhecimento da realidade. Então, o pri-
meiro componente é o diagnóstico que se origina exatamente da situação da
instituição em relação às necessidades dos alunos e da região. Nas insti-
tuições de ensino, refere-se também aos serviços educativos e aos pro-
cessos que colaboram com a qualidade do desenvolvimento e da oferta des-
ses produtos. (UP2 - PR)



153

Os objetivos de cada produto ou serviço e o valor que eles agregam às ne-
cessidades dos alunos e da sociedade devem ser claros para toda a
comunidade. Isso ajudaria na distribuição de recursos e na análise das rela-
ções entre os investimentos aplicados nos produtos educacionais e nos seus
impactos na sociedade. (UF2 - PR)

A transparência da gestão é requisito para a melhoria da comunicação in-
terna e para a agilidade para a tomada de decisões. (UF1 - AI)

A eficiência dos sistemas de controle, acadêmicos e administrativos e sua
integração aos sistemas de informações e, também, o planejamento orça-
mentário da instituição devem ter critérios claros e conhecidos por todos os
gestores para a alocação de recursos para as unidades gerenciais e para ge-
rar elementos que efetivamente permitam revisar, atualizar, e renovar
planos, projetos e programas de ensino e pesquisa. (UF1 - PE)

A gestão estratégica, entendida como a forma de gestão com foco nos objeti-

vos ou estratégias institucionais, encontra, na integração entre a avaliação institucio-
nal e o planejamento estratégico, o espaço para se desenvolver como um processo

de elaboração e acompanhamento do conhecimento institucional e de intervenção

prática em seus produtos e serviços, gerando as condições para a inovação e para a
revisão dos métodos e processos internos.

Cabe destacar aqui a gestão das pessoas, que foi assinalada como aspecto

importante na qualificação da gestão. Observam-se nas IES tratamentos e critérios
diferenciados, específicos para docentes e pesquisadores e para o corpo técnico-

administrativo. A diferenciação, em certas circunstâncias, parece gerar conflitos de

interesses, prejudicando os efeitos das decisões. Foram relatados casos de orienta-
ções gerenciais que não foram cumpridas, porque trariam presumíveis prejuízos aos

interesses e à autonomia de professores ou de funcionários; como conseqüência,

vieram os conflitos nos relacionamentos entre os segmentos envolvidos. Ainda com
relação à gestão das pessoas e aos interesses corporativos, pode-se também

constatar que o quadro docente sente-se mais legitimado para tomar decisões bási-

cas na instituição, porque julga que se encontra na linha de frente da atividade-fim
ou porque acredita que tem melhor preparação para tanto.

Um dos aspectos dificultadores diz respeito às diferenças entre professores e
funcionários, em função de suas atividades diferenciadas numa universidade.
Professores e funcionários tratam-se com diferença e são tratados, no que
se refere à progressão na carreira, aos planos de cargos e salários, bem como
as responsabilidades pelas áreas-fim, com critérios distintos. (UP1 - AI)

De modo geral, professores e funcionários não aceitam decisões coletivas
originadas do segmento que não seja o seu. A universidade encontra-se di-
vidida por seus quadros. Se não houver clareza sobre o papel de cada grupo
no desenvolvimento da instituição e de seus projetos, é praticamente impossí-
vel a concretização dos planos. (UF2 - PE)
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A segmentação dos colaboradores não pode ser eliminada, mas seu im-
pacto sobre os projetos da instituição pode ser reduzido se cada grupo enten-
der quais são os resultados esperados, qualitativos e quantitativos, de desem-
penho setorial e pessoal. (UP2 - PE)

As decisões administrativas e de gestão que conflituam com interesses já
consolidados pela comunidade acadêmica dificilmente serão cumpridas. Por
isso, os processos de tomada de decisão devem ser discutidos internamente e
avaliados em todas as conseqüências, considerando as diferentes dimensões
dos relacionamentos. (UF1 - PR)

Qualquer decisão que pareça restringir a autonomia dos docentes pode
enfrentar forte resistência da comunidade acadêmica. Por estarem mais pró-
ximos da atividade-fim, acreditam que a eficiência gerencial ou aplicação de
recursos materiais depende do quanto isso irá agregar ao ensino. (UF1 - PE)

Além disso, a configuração organizacional e de governança das IES está as-

sociada a estruturas hierárquicas de distribuição do poder executivo amparadas por
órgãos deliberativos colegiados. Essa forma de organização característica impede a

agilidade nas decisões e, algumas vezes, determina a perda de oportunidades que

requerem opção rápida. Vale notar que a complexidade nas relações internas e a
dificuldade para implementação de novos projetos, devido à estrutura de decisão

colegiada, parecem mais intensas nas instituições federais.

Devido à complexidade da estrutura a da distância entre os níveis de decisão e
de execução, bem como das formas de dependência administrativa das instituições,

as decisões inovadoras têm impacto mais significativo no orçamento que, em geral, é

aprovado no ano anterior. Esse é um dos fatores que impedem ou dificultam o desen-
volvimento de projetos com a velocidade desejada. Outro fator, mencionado antes, é a

cultura da participação e da discussão, característica de instituições colegiadas.

A mudança nas instituições de ensino superior, compreendendo todos os pro-
cessos voltados à inovação, encontram dificuldades de implementação
devido, também, à estrutura colegiada. Nessas reuniões, todos os seg-
mentos desejam manifestar suas opiniões. (UF2 - PR)

A questão da autonomia contribui para aumentar as dificuldades dos processos
decisórios da instituição. Os cargos de direção são ocupados por colegas, pro-
vocando, algumas vezes, conflitos de orientações e de cumprimento das deter-
minações. Por exemplo, as decisões que podem afetar a autonomia dos do-
centes ou direitos do corpo técnico-administrativo sofrem resistência, mes-
mo quando apresentam justificativa em termos de busca de maior eficiência ge-
rencial ou aplicação de recursos materiais ou financeiros. (UF1 - PR)

As formas como as instituições estruturam e integram os processos de avalia-

ção são semelhantes. Porém elas têm diferentes dificuldades no desenvolvimento da
avaliação. Um aspecto comum é a inexistência de estruturas de análise que incluam

capacidade de comparação, por meio de um quadro de indicadores comuns e pratica-

dos pelas instituições. Parece conveniente considerar a possibilidade de as institui-
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ções disporem de um conjunto de atributos-padrão de análise que as auxilie na com-

paração de algumas informações.

A avaliação deve servir para promover melhorias na qualidade e gerar infor-
mações que ajudem a universidade a ver como estão seus resultados em
relação às demais instituições. Por isso, cada instituição deve ter um projeto
associado a suas necessidades, mas desenvolvê-lo com a possibilidade de
comparar seus resultados com os de outras instituições. (UP2 - AI)

Entre as principais mudanças observadas nos padrões de relacionamento das

instituições de educação superior com a sociedade e o mundo do trabalho estão as
novas formas de articulação e de interação entre universidades e indústrias. São

exemplos: a criação de unidades de pesquisa dentro das indústrias em convênios

com as universidades; a integração mais dinâmica das universidades com agências
de pesquisas não-governamentais; a realização de pesquisas independentes de pa-

drões comuns nas instituições acadêmicas; a formulação de novos critérios e indica-

dores de qualidade para os produtos gerados para atender a exigências de públicos
diversificados; o desenvolvimento de pesquisas aplicadas em fase com as inovações

tecnológicas; a inclusão de indicadores freqüentes na área empresarial no quadro de

indicadores de análise das instituições; a disposição para comparar informações
com dados provenientes de outros ambientes de pesquisa; um novo modo de pro-

dução do conhecimento, com maior ampliação da participação no processo para

buscar soluções práticas e integradas.

Segundo Gibbons et al. (1998), a educação superior vem ganhando em ex-

pansão da oferta de novos cursos e em importância e participação. A busca de fo r-

mação e a procura por aperfeiçoamento ou desenvolvimento de novas competên-
cias, por parte de indivíduos, em função de promoção social ou para alcançar novas

oportunidades de inserção e atuação profissional, é uma realidade, tendo em vista o

ambiente crescentemente competitivo do mundo do trabalho. Em contrapartida, veri-
ficam-se mudanças nos padrões das profissões tradicionais, ou o surgimento de no-

vas profissões, associadas a necessidades sociais ou decorrentes de exigências

tecnológicas, exigindo das instituições universitárias reações com agilidade e capa-
cidade de adaptação à mudança.

A sociedade, cada vez mais, valoriza, a um tempo, o conhecimento e os no-

vos serviços. Isso reforça a necessidade de as instituições educacionais modificarem
seus processos de desenvolvimento dos produtos e serviços que oferecem. A im-

portância do conhecimento sempre foi incontestável; porém, na modernidade dos

setores produtivos, esta importância se destaca para as IES, pois se configura como
nova oportunidade nas áreas de serviços. Esta oportunidade para as universidades

encontra-se na demanda por este novo cenário, ou de formação de profissionais

com perfil diferenciado, ou de produção de conhecimentos tecnológicos. A exigência
de agilidade e flexibilidade acadêmico-administrativa que as circunstâncias sociais
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impõem faz com que as tradicionais formas de gestão da universidade sejam questio-

nadas. A sociedade, então, por meio de seus setores representativos, passou a

promover discussão sobre o desempenho das IES na preparação das pessoas e
sobre a qualidade dessa preparação.

O contexto universitário tem sido provocado a mudar processos, rotinas,
currículos e a sua própria forma tradicional de inserção e relacionamento
com a sociedade. Por isso, a avaliação institucional deve envolver a socieda-
de, devendo buscar maior sintonia com o contexto social, econômico e político
que condicionam os rumos da universidade. (UF2 - AI)

Relativamente às relações externas, foram destacados aspectos tidos como

relevantes para se entender o modo como as recentes transformações da sociedade

e a conseqüente apreensão da comunidade universitária tendem a produzir mudan-
ças, tanto na área acadêmica como na administrativa das IES. Sem dúvida, há im-

pactos produzidos nos procedimentos internos pela urgência na oferta de novos ser-

viços para a sociedade, pelas necessidades de produção de conhecimento em par-
ceria com empresas produtoras de tecnologias e de serviços e pelas celebrações de

convênios para desenvolver programas de ação conjunta ou de relações inter-

institucionais, com organizações não-governamentais, movimentos sociais, empre-
sas e organismos internacionais.

No entanto, ao se induzir, nas entrevistas, uma análise do processo de avalia-

ção institucional e sua articulação com o de planejamento, constatou-se que o seu
exercício, ainda que com as dificuldades antes assinaladas, parece ter produzido

efeitos consideráveis nas instituições, com mudanças em diversas práticas cotidia-

nas, sobretudo no nível acadêmico.

Cada experiência mostrou que há um conjunto padrão de indicadores e info r-

mações quantitativas no processo de avaliação. Essa padronização está relacionada

à produção de dados obtidos por meio de questionários predominantemente volt a-
dos para a graduação. Os espaços para a análise crítica corporativa estão, quando

muito, reduzidos a parágrafos em relatórios elaborados pelas comissões e apresen-

tados às coordenações ou aos gestores da graduação. Esses relatórios pouco anal í-
ticos e interpretativos contêm, de modo geral, dados cadastrais da universidade e

resultados dos instrumentos aplicados, apresentando pouca correlação entre si ou

com os objetivos institucionais dos planos de desenvolvimento.

Predominantemente vinculada à graduação, a avaliação parece que tem pr o-

movido mudanças, mesmo que relacionadas quase que exclusivamente ao desenvol-

vimento do ensino. Pós-graduação e pesquisa e extensão, de modo geral, não vêm
sendo qualificadas nas instituições examinadas, por força da avaliação institucional.

Ou seja, a prática de avaliação parece refletir visões parciais e fragmentadas dos pro-

cessos internos da universidade.
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A abrangência institucional da avaliação deveria considerar a análise das di-
versas dimensões internas de uma instituição educacional e dos aspec-
tos relacionados às atividades necessárias à realização de cada uma das
dimensões, e dos processos administrativos, assim como das diferentes for-
mas de interações externas entre as instituições. (UF2 - AI)

Entre os princípios orientadores da concepção de avaliação institucional, ori-
ginados pelo PAIUB , houve referência à necessidade de o processo ter continuidade

e ser sistemático. A intenção desse princípio é destacar a importância de se produzir

resultados que permitam o permanente monitoramento das condições da instituição,
com base em dados atualizados, para revisão contínua dos objetivos e prioridades

institucionais. Para garantir a qualidade da avaliação e as condições para sua im-

plementação, devem ser considerados aspectos metodológicos que incluem uma
base de indicadores selecionados e adequados às diferentes abordagens da avali a-

ção, bem como modelos de análise e interpretação apropriados tanto a esses pro-

cessos como aos de planejamento.

Parece que a ausência daquele conjunto de indicadores associados a infor-

mações da própria instituição e de outras IES, que permitam a comparação de re-

sultados, ou ainda, a não-associação dessas informações com as escolhas e priori-
dades estabelecidas, explicam as dificuldades encontradas pelas universidades para

realizarem as análises que gostariam de imprimir à avali ação.

É necessária uma metodologia para a avaliação institucional , enfocando
grandes dimensões e grupos de variáveis, que vão desde as condições técni-
cas, infra-estrutura e recursos humanos, até as características do perfil profis-
sional dos egressos dos cursos, passando por aspectos da responsabilidade
social, comum para todas as universidades, mas exige compromisso e serie-
dade no desenvolvimento das etapas. (UP2 - PR)

A definição de um modelo da avaliação adequado aos objetivos de cada ins-
tituição implica a necessidade desses objetivos serem conhecidos e entendidos pe-

los envolvidos nos processos decisórios. A clareza dos objetivos institucionais e sua

associação aos planos de atividades das unidades acadêmicas e administrativas
implica desdobramentos das ações, na especificação de resultados esperados e no

comprometimento com a execução de ações que remetam para o alcance das metas

estabelecidas. Os resultados, por outro lado, podem indicar a necessidade de uma
revisão de situações internas, podendo ultrapassar o âmbito técnico do modelo.

A necessidade de serem produzidos indicadores quantitativos é indiscutível.

Por meio deles fica facilitada a comparação de resultados. Contudo, perspectivas teó-
ricas, como as desenvolvidas pela Association of European Universities, enfatizam a

adoção de modelos que produzam informações qualitativas e em profundidade, sobre

questões centrais da organização universitária. Devem ser considerados os aspectos
qualitativos relevantes, que ajudem a aprofundar uma análise crítica para o processo

de mudança da IES e que contribuam para complementar a avaliação institucional.
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Há políticas explícitas, estabelecidas pelos órgãos reguladores da educação

superior, para a busca da qualidade institucional. Essas políticas consideram a ava-

liação como mecanismo para a (des)aprovação ou (des)credenciamento dos cursos
e das instituições. Assim, por meio da avaliação, os órgãos reguladores interferem

no cotidiano das IES, no que diz respeito à expansão dos cursos de graduação. As

políticas, apesar de fornecerem orientações para apoiar as instituições que não ve-
nham a ter um bom desempenho, transferem, pelo tom de seu conteúdo, às unive r-

sidades a responsabilidade pelos seus acertos e eventuais falhas.

A legislação não especifica o que significa qualidade da universidade. Além
dos indicadores pelos quais devem responder, as instituições não pos-
suem indicativos para os níveis de desempenho considerados como pa-
drões de qualidade, provenientes do governo, em relação aos quais possam
ter uma orientação ou inspiração. Os indicadores das condições de oferta do
ensino apontam para aspectos considerados relevantes. (UF2 - PR)

Em relação à administração geral, a avaliação deve considerar a efetividade
do funcionamento dos órgãos colegiados, as formas de relacionamento com as enti-

dades mantenedoras e as condições de eficiência dos processos internos e das ati-

vidades de apoio. A administração acadêmica deve ser avaliada na adequação dos
currículos ao perfil de profissional que o curso deseja formar, nas formas de execu-

ção e de controle do atendimento às exigências regulamentares e considerar os cr i-

térios e procedimentos de avaliação do rendimento escolar.

5.2  DIMENSÕES DE ANÁLISE

Para simplificar a análise geral do que foi considerado o principal no conteúdos

das entrevistas, estabeleceram-se quatro dimensões de análise. A primeira aborda a

articulação entre avaliação e planejamento; a segunda analisa os aspectos que favo-
recem a implementação da mudança; a terceira está relacionada à intervenção do
ambiente externo; a quarta considera os impactos da gestão estratégica nas IES.

Os aspectos relacionados à articulação da avaliação com o planejamento
consideram o desenvolvimento da inserção efetiva e de forma planejada dos proces-

sos no sistema de gestão da universidade. A dimensão dos aspectos que favorecem

a implementação da mudança envolvem a dinâmica de implementação da avaliação
institucional e do planejamento na universidade, as resistências vivenciadas no am-

biente interno, a participação e o compromisso dos envolvidos, assim como os as-

pectos técnicos. Em relação ao ambiente externo, a síntese procurou abordar as
formas como as instituições reagem às transformações do ambiente externo, apr o-

veitando as oportunidades e defendendo-se das ameaças. São considerados, nessa

dimensão, os procedimentos de avaliação externa e suas principais perspectivas e
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dificuldades. No que diz respeito aos impactos, foram considerados os principais

resultados e as limitações da gestão estratégica nas universidades.

5.2.1  ARTICULAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO

Comparando as experiências estudadas de avaliação e de planejamento das

instituições públicas com a das particulares, observam-se diferenças na maneira como
esses processos se desenvolvem. Porém há um traço comum nas práticas de avalia-

ção institucional: o processo parece ser incipiente para impor um programa efetivo da

qualidade nas universidades. Além disso, a avaliação institucional é fragmentada e
sua característica marcante é a avaliação da graduação.

É sabido que houve resistência à avaliação institucional por parte das com u-

nidades universitárias, principalmente nas universidades públicas, nos primeiros
anos em que ela se desenhava. Uma possível explicação para essa resistência pode

ter sido o receio de que a avaliação viria a serviço de um presumível movimento de

privatização. Com o tempo, o processo foi ganhando mais consistência e credibilida-
de, sendo seguido de apoio gradativo, ao longo dos anos, sem, no entanto, ter se

concretizado até hoje um compromisso explícito com a avaliação. No final dos anos

1990, por força da necessidade de elaboração dos planos de desenvolvimento das
instituições, acentuou-se a aderência da avaliação ao planejamento nas instituições

públicas. Nas instituições privadas, a avaliação consolidou-se mais pelo receio de

sua implicação na validação de seus credenciamentos e de expansão de cursos do
que pela sua articulação ao planejamento estratégico.

A adesão das unidades gerenciais à avaliação institucional e ao planejamento

das universidades pode ser descrita como segue. Nas IES públicas, observou-se
que a participação acontece por movimentos espontâneos de adesão e comprome-

timento com a melhoria; as unidades ou cursos, apesar da existência de um projeto

institucional assumido, participam do desdobramento do processo se entenderem
que devem participar. Nas instituições particulares, todo o procedimento é institucio-

nal, sendo válido para todas as suas unidades e instâncias. No entanto, em ambas

as categorias de instituição verifica-se um esforço permanente de sensibilização e
de estímulo à participação no processo. Essa adesão depende, especialmente, dos

sistemas de comunicação para: disseminar o andamento dos processos; apresentar

resultados parciais e projetos criados a partir deles; contribuir com os planos da uni-
versidade.

Observou-se maior agilidade e flexibilidade na condução dos processos nas

instituições particulares. Nas instituições públicas, conforme dito antes, parece que
existe uma maior resistência para que se operem as mudanças decorrentes da ava-

liação, enquanto nas particulares percebe-se maior envolvimento e participação dos

responsáveis pelos diferentes níveis de decisão, que procuram viabilizar o desenvol-
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vimento dos dois processos. No entanto, todas as universidades examinadas têm a

tendência de operar com resultados quantitativos provenientes de relatórios ou de

aplicação de questionários. Os resultados da avaliação são apropriados pelas insti-
tuições particulares com maior rapidez do que a que se pode constatar nas públicas.

Apesar de haver o reconhecimento da importância da articulação da avaliação

ao processo decisório, ocorreram expressões de dúvidas quanto à efetiva concretiz a-
ção dessa articulação. A incerteza germinaria nas seguintes entre outras dificuldades

práticas da avaliação: há demora na divulgação dos resultados à comunidade; faltam

mecanismos ágeis para levar adiante as mudanças identificadas como necessárias
(levantam-se os dados, mas não se os utilizam); é processada mais por iniciativas

individualizadas (não há integração do processo com os demais); inexiste um poder

real conferido à avaliação, com visibilidade na estrutura da instituição (uma espécie de
desvalorização daquilo em que não se acredita).

A pesquisa, a pós-graduação e a extensão praticamente não são considera-

das pela avaliação. Segundo os entrevistados, já é notória a preocupação da CAPES

com a pesquisa. No entanto, mesmo admitindo que esse órgão desenvolva um pro-

cesso reconhecidamente qualificado de avaliação da pesquisa, a universidade perde

condições de implementar políticas voltadas para essa área, ao não se ocupar com
uma proposta própria de análise de suas pesquisas. Sobre a extensão, foram feitas

apenas algumas referências. Parece que a extensão se desenvolve para atender

novos serviços e relações com o setor produtivo, bem como para absorver novas
oportunidades de inserção da universidade na sociedade.

A avaliação do sistema de gestão, ou administração, parece não integrar, efe-

tivamente, os processos de avaliação das instituições. No entendimento geral, há
uma relação de dependência entre avaliação e gestão, caracterizando-se a avalia-

ção como parte da gestão. No entanto, a gestão não é alvo da avaliação e uma jus-

tificativa apresentada para isso é a dificuldade de se examinar a capacidade das
instituições de ensino de tomar decisões em função das atividades desenvolvidas e

dos resultados esperados. Os processos de planejamento, execução de planos e de

acompanhamento da execução por meio de indicadores de resultados estão come-
çando a ser integrados nos projetos de avaliação das universidades particulares.

São evidências disto as mudanças relacionadas à estrutura organizacional, com o

objetivo de reduzir a distâncias entre os níveis de execução e de decisão e de au-
mentar a agilidade na busca de soluções e da inovação.

O processo de avaliação nas universidades ainda está desvinculado do pro-

cesso efetivo de planejamento e descolado dos sistemas de informações gerenciais.
Percebe-se que a avaliação está localizada em áreas ou pró-reitorias de planeja-

mento, porém não há evidência da relação dinâmica entre os processos: eles são

desenvolvidos com objetivos não relacionados. A avaliação, no máximo, serve-se de
dados disponíveis nos setores de planejamento para completar o quadro de infor-
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mações cadastrais e para acelerar o procedimento analítico corporativo e contar com

a infra-estrutura física e de suporte do setor. Então, é possível afirmar que a avalia-

ção não se insere, de maneira planejada e efetiva, no processo de planejamento das
universidades.

Há dificuldades que decorrem das formas como a avaliação é procedida, espe-

cialmente devido à implementação do processo em etapas não vinculadas a um pr o-
jeto geral de revisão dos objetivos institucionais. Sendo desenvolvida em partes, os

ajustes parecem depender mais da disposição dos setores atingidos pela avaliação do

que de uma orientação geral sobre a relação da avaliação com a tomada de decisão.
Nas instituições particulares observou-se mais facilidade nesse aspecto, com evidên-

cias de mudanças nos projetos acadêmicos, a partir dos resultados da avaliação.

No caso das instituições federais, os processos de avaliação são conduzidos
por grandes equipes, com representação de todos os segmentos da comunidade

acadêmica, divididas em subcomissões, por curso ou área administrativa. Nestas

instituições, parece que a avaliação institucional é expressa pela soma dos projetos
individualizados, nas unidades acadêmicas. Os processos de planejamento e de to-

mada de decisão são desdobrados por equipes técnicas das pró-reitorias ou diretorias

de planejamento, com a finalidade básica de acompanhar dotações do orçamento,
definir políticas e diretrizes para apreciar e aprovar projetos, procurando observar a

universidade como um todo.

Para articular e integrar o cenário atual com as exigências de mudança do re-
lacionamento da universidade com a sociedade em constante transformação,
a interdependência entre a avaliação e o planejamento estratégico é in-
dispensável para promover uma gestão qualificada. (UP2 - PR)

A avaliação contribui para melhorar a comunicação e para enriquecer os sis-

temas de informação e bancos de dados de todas as instituições. As universidades,

mesmo com procedimentos de avaliação institucional incipientes, passaram a de-
monstrar seus resultados, abrindo novos espaços para visibilidade de seus desem-

penhos e gerando condições favoráveis a discussões e críticas sobre os cursos e as

unidades acadêmicas. No entanto, de modo geral, foram observadas poucas evi-
dências de análise em profundidade nos casos de avaliação examinados. Os resul-

tados da avaliação estão apresentados, predominantemente, na forma de relatórios

com informações distribuídas em tabelas e gráficos, comparando dados e áreas,
necessariamente não correlacionados. Os dados, na sua maioria, são originários de

pesquisas ou questionários aplicados a alunos e professores e relacionados a as-

pectos dos cursos e, no máximo, à i nfra-estrutura.

Alguns aspectos de ordem metodológica merecem, ainda, ser considerados.

O planejamento do processo de avaliação é desenvolvido de forma a produzir uma

visão fragmentada da avaliação, comprometendo a obtenção de resultados corres-
pondentes a dimensões de análise. Acreditando que a operacionalização de con-
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ceitos e sínteses deveria passar por um desdobramento, os processos propostos

pelo órgão regulador da educação superior sugerem um desdobramento das infor-

mações, a partir de um conceito, expressando uma síntese que se abre em dimen-
sões mais esclarecedoras, as quais apresentam categorias de análise amplas e as-

sociadas, cada uma delas, a um conjunto de indicadores.

Estes indicadores, com uma referência específica representada por uma ca-
tegoria de análise, podem considerá-la por meio de aspectos quantitativos e qualita-

tivos. Desse modo, um conjunto de indicadores refere-se a uma determinada catego-

ria de análise, que integra uma dimensão, à qual, junto com as outras dimensões,
expressam e explicam o conceito que está sendo avaliado. O índice corresponderia

a uma síntese, que se associa a um conjunto de indicadores.

A partir desse ponto de vista, o conceito implicaria um processo de operacio-
nalização, de baixo para cima, dos indicadores, em suas abordagens quantitativas e

qualitativas, formando estruturas mais abrangentes de análise para caracterizar cada

uma das dimensões que contribuem para expressar um parecer sobre o que se de-
seja avaliar. As experiências estudadas, em presença dessa lógica, não apresenta-

ram indicadores com a sua referência a aspectos que contribuíssem, com clareza,

para explicar ou avaliar algum conceito. Formaram-se conjuntos de indicadores dos
quais se desconhecia a que variável diziam respeito. Observou-se uma extensa pro-

dução de dados, em geral fragmentados e desarticulados, que acabam por não aju-

dar na compreensão efetiva dos problemas e de suas causas.

Em todas as instituições foram enunciados comentários relacionados ao ex-

tenso volume de informações produzidas e sobre a dificuldade de serem tomadas

decisões a partir delas. O esforço das equipes de avaliação parece ficar reduzido à
produção farta de dados não aproveitados pelas equipes de planejamento. Em ou-

tras palavras, para que esse trabalho de coleta e tabulação de dados não permane-

ça quase inútil, será indispensável articular, de fato, o processo de planejamento ao
de avaliação. A vinculação destes aos programas de desenvolvimento institucional

ou aos requisitos estabelecidos no planejamento estratégico precisam, por outro

lado, ser considerados na perspectiva de avaliação.

5.2.2  ASPECTOS QUE FAVORECEM A IMPLEMENTAÇÃO DA MUDANÇA

A dimensão relativa aos aspectos que favorecem a implementação da mu-
dança envolve a dinâmica de implementação da avaliação institucional e do plane-

jamento nas IES, o desenvolvimento de competências necessárias, o esforço para

eliminação das resistências manifestadas no ambiente interno, a participação e o
comprometimento dos envolvidos na conquista dos resultados, a utilização de méto-

dos e recursos tecnológicos adequados e atualizados.
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Os gestores, de modo geral, nas instituições de ensino são professores desta-
cados por atributos de confiança e de comprometimento com a instituição e,
não necessariamente, por suas competências gerenciais. Os gestores, em
geral, desenvolvem essas competências praticando as funções. (UP2 - PR)

As pessoas não são capacitadas para serem gestores. Muitas vezes,
numa eleição para chefe de departamento são escolhidas pessoas disponí-
veis e que não apresentam habilidades para a função. (UF1 - AI)

A universidade tem uma visão de qual é a função dela dentro da comunidade.
Para implementar esta visão e a missão da universidade, são estabelecidas
diretrizes e metas para o planejamento estratégico. É óbvio que estas de-
finições devem estar sustentadas em informações atualizadas, geradas nos
processos internos de avaliação de desempenho. (UP1 -PE)

A estrutura organizacional é um fator, que interfere no fluxo das infor-
mações e na comunicação interna. Outro aspecto é a falta de capacitação
de pessoas para gestão; o outro é a comunicação institucional, tanto a interna
como a com a comunidade externa. (UF1 - PE)

Os colegiados, os problemas internos de comunicação e a falta de
transparência dos critérios de decisão parecem ser os principais obstácu-
los à gestão estratégica nas universid ades. (UF1 - AI)

O compromisso com a mudança da instituição é de todos, mas precisa ser
acompanhado. As pessoas que desenvolvem atividades gerenciais ne-
cessitam ter competências específicas para exercer essas funções geren-
ciais. A escolha das pessoas certas para determinadas funções não é tarefa
fácil e deve começar pela qualificação dos processos de seleção e de capa-
citação. (UP1 - AI)

O compromisso com as pessoas não termina com a contratação delas. Qual-
quer organização investe em desenvolvimento de novas habilidades e com-
petências. O mesmo deveria acontecer nas instituições, quando são esco-
lhidas as pessoas para ocupar funções administrativas. (UP2 - PE)

O clima de cooperação entre as pessoas é um elemento que facilita a exe-
cução de um plano de desenvolvimento numa universidade, junto com as
condições de ambiente de trabalho. Se há um ambiente propício que possibi-
lite às pessoas construírem uma carreira pessoal, então existem chances de
serem promovidas mudanças. (UF2 - PR)

Ter condições de obter feedback externo contribui para a qualidade da
gestão numa universidade. Tem-se buscado apoio em universidades ameri-
canas e européias para parcerias em pesquisas, para desenvolver nossos
professores e para participar de processos de discussão do papel das institui-
ções, buscando uma avaliação externa de nosso desempenho. (UP2 - AI)

Outro aspecto a destacar diz respeito à ênfase na aplicação de questionários.

Para muitos, avaliar é uma atividade que resulta de pesquisa de opinião. Pelo uso

intensivo do recurso do questionário, o respondente passa a ser quase o único res-
ponsável pela configuração da realidade avaliada; isso mostra a pouca importância
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atribuída aos dados secundários, integrantes dos bancos de dados das universida-

des, para completar um quadro amplo de análise e interpretação.

A participação dos estudantes no processo de avaliação é restrita, reduzindo-
se praticamente a responder questionários. Igualmente, o pessoal administrativo

pouco se envolve ou se compromete com o processo. Embora o segmento docente

tenha sido considerado o mais participativo, o corporativismo da categoria, mor-
mente nas IES públicas, foi ressaltado como elemento dificultador da mudança ins-

titucional e interpretado como fonte de resistência a ela.

A gestão necessita do conhecimento da realidade. Então, o primeiro com-
ponente é o diagnóstico originado exatamente da avaliação. Se a gestão é
estratégica, então a avaliação deveria buscar elementos e coerência na mis-
são e nos objetivos estratégicos da universidade, para verificar se os planos
estão conduzindo à missão, aos princípios e diretrizes definidos, ao alcance
dos objetivos e ao uso adequado dos recursos disponíveis.  (UF1 - AI)

Um componente da avaliação que facilitaria a gestão é o diagnóstico do am-
biente externo sobre o desempenho da instituição. Mas, a instituição deve
estar preparada para  aceitar a avaliação externa. Outro componente é a ca-
pacidade de desdobrar os objetivos institucionais em metas para todas as
unidades. (UF1 - PE)

Quando foi elaborada a primeira versão do PDI, não se tinha muita clareza
sobre esses componentes. É preciso que sejam observadas as condições
para a execução do que foi definido pelos objetivos estratégicos, o que
implica outro requisito que é o compromisso com a execução do que foi
determinado. (UP1 - PE)

O comprometimento das pessoas com a instituição é um valor importante para
ocorrer a mudança. Mas, esse compromisso deve ser acompanhado de perto.
Em especial, o das pessoas em funções gerenciais que necessitam ter
habilidades e competências próprias para executar as atividades conforme
se espera que elas sejam desenvolvidas.  (UP2 - PR)

A gestão estratégica requer o desenvolvimento das grandes etapas de
um processo de planejamento, acrescentando as fases de acompanha-
mento da execução e a melhoria nos processos. Ou seja, diagnosticar, pla-
nejar, a partir do diagnóstico e do ambiente externo, executar o planejado,
avaliar o executado, promover ajustes em função da avaliação e retomar no-
vamente o planejamento, nas condições citadas. (UP2 - PE)

Uma dimensão é o comprometimento dos colaboradores que criaram um forte
vínculo com a universidade. Outro aspecto é a imagem de credibilidade da
instituição. As instituições devem investir com seriedade neste aspecto, por-
que a sociedade e o mundo do trabalho valorizam essa dimensão. Para tanto
é preciso ter um bom relacionamento com toda a comunidade, até para criar
conselhos externos, que olhem criticamente para a universidade e apontem
oportunidades de melhoria. (UP2 - PR)
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Outro aspecto comum a todas as instituições estudadas diz respeito à cont i-

nuidade do processo segundo uma mesma sistemática. Constatou-se que a avalia-

ção esteve concentrada nas mãos de lideranças ou de equipes responsáveis pela
sua condução, sofrendo problemas de continuidade metodológica por motivos de

alterações na proposta ou devido às mudanças nos quadros da administração sup e-

rior. A julgar pelo que se observou, a avaliação ainda não está integrada, de modo
efetivo, ao processo político e decisório das instituições. É possível que esta seja

uma explicação para o fato de ela ainda estar pouco institucionalizada.

Os projetos de avaliação institucional apresentados possuem marcadamente
uma influência interna e centrada nas próprias realidade e visão de cada instituição.

Enfim, tem o traço endógeno. Mesmo a experiência de avaliação externa, feita por

também docentes de outras instituições com base na avaliação interna, parece con-
tagiar-se por este vício. Ainda assim, os relatos envolvendo a necessidade de avalia-

ção externa foram enfáticos ao considerá-la como recurso isento para a promoção das

mudanças. Os processos de (re)credenciamento das IES, que requerem as visitas
das comissões de especialistas para fins de avaliação, tomadas como situações de

avaliação externa, foram mencionados como promotores de mudanças.

As universidades vêem-se às voltas com a necessidade de implementação de
mudanças para atenderem aos requisitos de qualidade, com rapidez e agilidade.

Esses condicionamentos produzem situações novas, para as quais as universida-

des, até pouco tempo, não sentiam-se preparadas. Nesse sentido, o processo de
planejamento global da instituição, apoiado na avaliação, constitui-se de elementos

indispensáveis para orientar a mudança e as transformações de curto ou longo pra-

zos, desde que estejam apoiadas por um plano de resultados e de recursos. As mu-
danças provocadas pela avaliação não se refletem na estrutura das IES. No entanto,

algumas atividades dos processos principais foram reorganizadas, sendo apresenta-

das como resultados pontuais da avaliação. Exemplares são os programas de quali-
ficação docente ou de capacitação técnica para os demais membros da comunidade

universitária, estabelecidos em decorrência da avaliação das necessidades de capa-

citação e desenvolvimento dos quadros.

Ao serem examinados os impactos da avaliação nas universidades, foram ob-

servadas algumas situações peculiares. Inicialmente, em relação à sistemática de

planejamento e programação orçamentária, pode-se constatar que os resultados da
avaliação não produziram alterações relevantes: critérios históricos de alocação de

recursos têm predominado, sendo que o processo de avaliação não chegou a ter

reflexo na distribuição interna do orçamento, especialmente nas instituições federais.

O que se ouviu das instituições particulares mostra as intenções de vincular a

avaliação às decisões, principalmente as relacionadas ao desenvolvimento e à c a-

pacitação de recursos humanos e aos investimentos em projetos de qualificação do
ensino e da pesquisa. Houve vários depoimentos sobre a procura por aperfeiçoa-
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mento por parte dos docentes, que contaram com o apoio da administração superior,

assinalando o movimento em direção à melhoria da atuação do docente, parece que

em decorrência dos resultados da avaliação dos estudantes. Também, entre os re-
sultados positivos da avaliação, foram registradas as atualizações nos currículos e

as melhorias no ensino.

Outro aspecto notado é o desenvolvimento de competências para a gestão
focadas no pensamento estratégico. A necessidade de maior integração entre a alta

direção e os demais gestores para que fosse desenvolvida uma prática de compar-

tilhamento do pensamento estratégico foi sublinhada pelos entrevistados. Em geral,
o corpo gerencial das IES teria pouco discernimento sobre o que é formulação es-
tratégica e não contaria com preparação específica suficiente para saber identificar

novas oportunidades ou prever situações de risco para a instituição.

Uma vez que as universidades não possuem fins lucrativos para aumentar a

eficácia de atuação do corpo gerencial em relação ao pensamento estratégico, cres-

ceram as pressões por mais transparência sobre o processo de decisão. O conceito
de governança foi apresentado de forma vinculada às diretrizes de gerenciamento

da instituição e aos regulamentos que incluem os processos internos, as atribuições

e responsabilidades das pessoas, bem como as formas de seleção e de remunera-
ção e os resultados esperados.

No processo de formulação estratégica, parece que a alta direção olha para o

futuro da educação superior e para o que tende a acontecer ou está ocorrendo no
ambiente externo. As dificuldades parecem estar na tradução dessas estratégias em

diretrizes orientadoras da gestão para todos os níveis da instituição. Por outro lado,

os gestores precisam monitorar e supervisionar as atividades sob grande influência
do passado recente. A partir disso, os responsáveis pelos processos de avaliação e

de planejamento entenderam que a alta direção deveria gastar mais tempo estando

atenta à estratégia, o que não acontece por força da pressão dos problemas inte r-
nos, deixando sob a responsabilidade dos diretores e coordenadores a ênfase no

monitoramento e no controle da rotina.

Grande parte da revisão teórica sobre governança, segundo Bateman & Snell
(1998), enfatiza a necessidade de adequação do corpo gerencial a competências e

responsabilidades voltadas a resultados. O grande desafio de uma instituição é

constituir um corpo gerencial com experiência, conhecimento e habilidade para en-
frentar as situações que se modificam.

A estrutura gerencial e o perfil de seus integrantes desempenham uma função

relevante na forma como a instituição toma suas decisões e como os gestores atuam
na prática. Gestores fazem diferentes contribuições para o pensamento estratégico e

para o processo de formulação estratégica. A experiência de alguns irá contribuir

mais com conhecimento e insights para a identificação das questões estratégicas; as
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habilidades especiais de outros podem orientar decisões para áreas específicas,

como de marketing, de finanças e de recursos humanos. Outra contribuição para o

pensamento estratégico é a performance da instituição diante da realidade externa,
podendo ser originada pela capacidade de a instituição conectar-se em redes de

especialistas em construção de cenários.

Um gestor deveria ter condições de ver as questões segundo diferentes pers-
pectivas, fornecer julgamento objetivo, estar apto a monitorar o desempenho de sua

área, avaliar as capacidades de seus colaboradores e ter condições de promover

mudanças. É provável que muitos dos responsáveis pelas funções gerenciais das
universidades tenham alguns desses atributos, mas não houve evidências de práti-

cas de gestão a partir desses requerimentos. Parece que o desafio é a constituição

de um quadro gerencial eficaz, com liderança, conhecimento e tempo necessários,
composto por pessoas com qualificação em função das necessidades da instituição.

Numa universidade, parece que o elemento mais significativo da eficácia do

quadro gerencial é o estilo de liderança exercido. A capacidade de trabalhar em con-
junto, com uma compreensão baseada na confiança e na valorização do papel de

cada um, é imprescindível. A maior parte dos gestores recebeu pouca ou nenhuma

capacitação formal para a função que desempenha. Mesmo os mais experientes,
dificilmente sentem-se plenamente preparados ou habilitados para a complexidade

das soluções exigidas de quem deve pensar estrategicamente e governar com eficá-

cia uma universidade. Um programa de capacitação para esses gestores será inefi-
caz se não se basear na realidade de cada uma das universidades. A capacidade de

gerenciar não decorre apenas da teoria: é assimilada a partir da experiência.

Para conquistar experiência com alguma rapidez e adquirir habilidades de
pensamento estratégico no processo decisório, os gestores deveriam ser encoraja-

dos a discutir questões estratégicas, apresentar insights e entendimentos e idéias

durante as reuniões. Outra forma de desenvolvimento dos gestores viria com suas
participações em grupos de trabalho ou em equipes de força-tarefa para questões

estratégicas. A discussão com seus pares e outros integrantes dos grupos se cons-

titui em oportunidade pessoal de aprendizado, além de permitir que se colham novas
idéias, se identifiquem novos talentos potenciais, isso tudo resultando em aprendi-

zado coletivo.

5.2.3  ASPECTOS RELACIONADOS AO AMBIENTE EXTERNO

Em relação ao ambiente externo, a síntese procurou abordar como as IES rea-

gem às transformações desse ambiente, como aproveitam oportunidades e defe n-
dem-se das ameaças, e de que forma mantêm relações com os setores da sociedade.

Foram também considerados os procedimentos de avaliação externa e suas principais

perspectivas e dificuldades.
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As práticas de planejamento estratégico nas instituições são recentes. Atual-

mente, o processo encontra-se fortalecido pelo aprendizado construído internamente

nas instituições, pela análise das experiências de outras IES e pela redução dos
movimentos de resistência notados nas primeiras incursões pelo processo. Esse

registro remete para a análise do primeiro aspecto dessa dimensão. As instituições

educacionais venceram, assim parece, a barreira da resistência interna à adoção de
práticas de planejamento comuns a organizações de outra natureza. Conseguiram

aprimorar o domínio de conceitos, passaram a adotar recursos metodológicos e a

aplicar alguns procedimentos de controle de resultados, e contam com a liderança e
o comprometimento da direção superior. No entanto, esses eram apenas os requisi-

tos fundamentais para fazer planejamento estratégico; não indicam a qualidade do

processo, mas a existência de um ambiente mais propício ao seu desenvolvimento.

Conforme já dito, deve-se integrar as principais funções, as finalidades e os re-

cursos para apoiar com segurança as escolhas estratégicas, mediante dois requisitos:

diagnósticos atualizados de desempenho da IES, com a identificação de suas poten-
cialidades e deficiências em relação aos cenários existente e potenciais, e planeja-

mento das ações voltadas à correção de desvios e à inovação. É indispensável c o-

nhecer os fatores que contribuem com esses dois processos, quando se quer adotar a
gestão estratégica em qualquer organização. Essa consciência estava presente nas

instituições examinadas, embora existam dificuldades para a definição do diferencial

competitivo que desejam assumir.

Quanto à inserção da universidade em programas e articulações institucionais

adequados a setores da sociedade, no caso das universidades cujos quadros eram

de dedicação exclusiva, observou-se uma atuação muito precária. Foram, no entanto
constatadas algumas iniciativas para captar demandas externas e para melhor intera-

gir com esse ambiente. Uma das iniciativas envolve a participação de ex-alunos,

como meio de gerar oportunidades para se obter informações sobre os setores con-
siderados importantes para o desenvolvimento da sociedade.

Algumas iniciativas de aproximação com o mercado de trabalho ou com asso-

ciações profissionais, realizadas na perspectiva de uma avaliação de cursos ou de
mudanças nos currículos para ajustá-los a novas metodologias ou para atender a

atualizações tecnológicas, foram mencionadas. No entanto, esses registros se cons-

tituem em experiências em áreas específicas, não se caracterizando como procedi-
mento sistemático de revisão curricular. Também relativamente freqüentes são as

pesquisas para identificar necessidades que gerem novos produtos de ensino de

aperfeiçoamento profissional, projetos estes oferecidos pela extensão ou pela pós-
graduação lato sensu.

Nas IES federais, a criação de fundações de apoio à iniciativa privada ta m-

bém tem sido um recurso utilizado para facilitar o relacionamento com a sociedade.
Porém, as evidências apresentadas indicam ações muito individualizadas, pratica-
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mente sem controle institucional, em que há dispersão ou duplicação de esforços e

pouca valorização dessa fonte de contato pelas equipes responsáveis pela implan-

tação de mudanças nos produtos e serviços.

Por outro lado, parece que, em razão das limitações das universidades para

identificar necessidades externas e procurar atendê-las, as pesquisas de mercado e

os trabalhos com os egressos são reduzidos às necessidades de expansão da oferta
de produtos e serviços das próprias instituições.

Com relação à adoção de procedimentos de avaliação externa, para compl e-

mentar o processo de autoconhecimento, constatou-se que esta prática é pouco ob-
servada, estando predominantemente restrita às visitas das comissões do MEC, com

vistas aos processos de recredenciamento das IES. Entre as universidades estuda-

das, apenas uma encontra-se envolvida com avaliação externa. Esta instituição está
integrada a uma rede latino americana de instituições que se avaliam mutuamente. A

experiência considera o envolvimento de egressos, na condição de representantes

do mercado profissional, na análise externa do desempenho da instituição.

Além da predominância da avaliação interna, parece correto dizer que, no ge-

ral, prevalecem procedimentos fragmentados dessa avaliação nas IES. Quando se

identifica um esforço de superar essa situação, não se observa, em contrapartida,
uma relação direta entre a avaliação interna e a externa, menos ainda o vínculo com o

processo de tomada de decisão. Ou seja, o trabalho acaba ficando sem correspon-

dência e a avaliação externa passa a aparecer como uma forma de certificação ou de
auditoria da qualidade, segundo padrões não relacionados com as dimensões esta-

belecidas na auto-avaliação.

5.2.4  IMPACTOS DA GESTÃO ESTRATÉGICA NAS UNIVERSID ADES

No que diz respeito aos impactos da gestão estratégica, foram considerados

os aspectos relacionados ao planejamento estratégico e à avaliação institucional, às
práticas de gestão conhecidas e entendidas pelos gestores das IES e às limitações

à implementação do modelo de gestão estratégica nas univers idades.

Conforme já referido, não foi observada a articulação entre os processos de
avaliação e de planejamento estratégico, apesar de haver consenso em relação à

importância dessa integração. Entre as dificuldades apresentadas à articulação, me-

recem atenção os métodos e procedimentos em que são desenvolvidas as experiên-
cias de avaliação. Os efeitos desse processo deveriam reportar a decisões origina-

das das análises internas que indicavam pontos a serem melhorados.

A metodologia da avaliação deveria partir das possíveis respostas à pergunta:
para que a avaliação? Esta é uma questão-chave no processo, cuja resposta deve-

ria vir de todas as partes de alguma forma envolvidas no processo ou com seus re-
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sultados. As experiências estudadas mostram que é preciso avaliar especialmente,

para atender às exigências do MEC. Essa resposta seria até aceitável se as institu i-

ções se ocupassem com os resultados da avaliação para analisarem criticamente os
significados e os impactos deles nas decisões futuras das IES. Além disso, a avalia-

ção é desenvolvida em partes, com ajustes dependentes da disposição de pessoas,

muitas delas sem vinculação direta ao processo de tomada de decisão. A instituição,
conhecendo as respostas que justificam a avaliação também descobrirá os beneficiá-

rios de sua implementação. Isso será a identificação das expectativas e necessidades

dos clientes do processo de avaliação, permitindo a formulação dos seus objetivos.
Nesse momento é que acontecerá a articulação mais pragmática com o processo de

planejamento, com vistas à gestão estratégica.

O desafio que se apresenta para as IES, então, é utilizar a avaliação institucio-
nal de forma integrada com as necessidades de informações, a partir dos planos, ob-

jetivos estratégicos e de metas institucionais estabelecidas, bem como considerar o

processo de coleta de informações e a produção de análises necessárias para res-
ponder às d emandas externas.

Do ponto de vista da gestão estratégica, importa definir, no quadro de indica-

dores, aqueles que são estratégicos; os demais terão sua presença justificada, à
medida que se responder às seguintes indagações: para o que eles servem; a que
conceitos eles se referem; quem os utiliza; com que finalidades são utilizados. As

respostas dadas, durante as entrevistas, mostraram desencontros que expõem uma
questão crítica para a gestão da universidade.

Por outro lado, procurando observar o planejamento estratégico como instru-

mento de gestão, percebeu-se que, assim como ocorre com a avaliação institucional,
este não está cumprindo suas finalidades de oferecer subsídios à gestão. Essa poss í-

vel evidência provoca outra questão: as instituições estão realizando planos realmente
estratégicos e demonstrando comprometimento com a sua execução?

Parece inevitável perguntar se formular planos estratégicos resulta em desen-

volvimento das instituições. Evidências da efetividade de um planejamento estratégico

são evidências de um modelo de gestão; por isso, há necessidade de revisões perió-
dicas, baseadas em análises e em verificações de resultados. Então, se por um lado a

avaliação não está cumprindo sua finalidade de oferecer subsídio ao processo de pla-

nejamento, por outro parece que o planejamento não está sendo desenvolvido para
orientar o alcance de resultados.

A não-articulação entre a avaliação e o planejamento, em contrapartida, justi-

fica a dispersão nas discussões internas, mostrando-se também por este viés a ne-
cessidade de existir nas IES um programa continuado, destinado às lideranças, de

desenvolvimento de competências gerenciais.
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Na gestão das IES é indispensável considerar o desdobramento e a especifi-

cidade das informações nos diferentes níveis gerenciais. Um quadro de indicadores

deve apresentar desdobramento para todas as áreas ou unidades pertinentes ao
escopo de cada objetivo ao qual os indicadores estão associados. Por isso, é im-

prescindível contar com um sistema de indicadores, sustentado por uma base tec-

nológica integradora dos sistemas de dados e informações. A redução dos riscos
nas decisões está associada à capacidade das análises realizadas, que, por sua

vez, dependem da quantidade e da qualidade das informações existentes nos ban-

cos de dados e sistemas das instituições.

Pelo menos dois requisitos compõem a gestão estratégica: a) integrar os prin-

cípios e valores da organização, suas funções e finalidades e os recursos mais im-

portantes, de modo que os gestores possam tomar decisões seguras de longo pra-
zo, apoiados em diagnósticos atualizados de desempenho; b) as práticas de análise

crítica do desempenho, como demonstração do aprendizado organizacional, a partir

das revisões de objetivos estratégicos ou das metas estabelecidas, em função das
necessidades e expectativas dos clientes-alvo da organização.

A gestão estratégica requer que a IES se antecipe, sempre que possível, às

expectativas de seus clientes-alvo, conferindo valor aos seus produtos e serviços em
função deles. Por isso, é preciso que elas mantenham um relacionamento perma-

nente com os clientes potenciais e promovam estudos continuados de análise do

ambiente externo. Dessa forma, as instituições terão melhores chances de diagnos-
ticar tendências e aspirações para poder atuar sobre elas. Para estar um passo à

frente e possuir o necessário domínio das características e demandas de seus públi-

cos, a IES precisa voltar-se à inovação e identificar as competências básicas futuras
do mundo do trabalho.

É recomendável que as universidades façam da avaliação uma prática real e

permanente de apoio ao planejamento. Isso implica observar constantemente o seu
entorno e manter continuamente contato com os beneficiários diretos e com as de-

mais partes interessadas, promover constantes pequenos ajustes e realizar a maior

quantidade de mudanças possíveis. A sistemática da avaliação, como processo in-
tegrado ao planejamento, fortalece as decisões, renova a capacidade de liderança

institucional e inspira uma visão de futuro. A avaliação é a base da gestão estratégi-

ca e da excelência no desempenho.

Apesar de confirmadas as práticas de avaliação e de planejamento nas insti-

tuições estudadas, a análise da gestão ficou prejudicada, pelas evidências observa-

das. De qualquer modo, o conhecimento de uma organização é expresso pelas
competências, compromisso em compartilhar experiências e pelas contribuições de

seus integrantes. Nesse sentido, as experiências estudadas mostram que existem

equipes de docentes e de técnicos realizando trabalhos sérios e competentes na
área da avaliação e do planejamento. Muito dos acertos, no entanto, devem-se mais
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ao esforço e ao idealismo das equipes que vêem o processo de avaliação como um

instrumento de mudança e melhoria da qualidade do que a uma decisão institucional

da alta direção.

Nos depoimentos, os entrevistados demonstraram que acreditam na necessi-

dade de mudança das universidades, mas discorreram sobre a falta de condições

objetivas, especialmente nas instituições federais, para que o trabalho alcance re-
sultados institucionais mais consolidados. Por outro lado, as pessoas que cuidam da

avaliação são, de modo geral, docentes que dedicam a isso apenas alguns interva-

los em sua carga horária, que é destinada, principalmente, ao ensino e à pesquisa.
O pessoal técnico-administrativo, quando participa da avaliação, encontra dificulda-

des para se fazer ouvir. Conforme já notado, parece que a legitimidade para imple-

mentar a avaliação da universidade não consegue sair do âmbito dos responsáveis
diretos pela atividade ensino-aprendizagem.

Então, a ausência de estímulo e de reconhecimento das pessoas que com-

põem as equipes multifuncionais e interdisciplinares acaba dificultando a visão glo-
bal dos processos de avaliação e planejamento, o que facilita o seu desenvolvimento

setorial e de forma e intensidade diferenciadas.

O espírito de equipe parece estar longe de ser exercitado, na medida em que
as atividades não consideram a contribuição efetiva em torno de um objetivo comum.

As pessoas ouvidas parecem trabalhar isoladamente num projeto que se impõe

como coletivo. Assim, vê-se, mais uma vez, por este viés, a necessidade de existi-
rem programas de capacitação para as pessoas envolvidas com a avaliação e o pla-

nejamento, que incluam espaços de integração interpessoal e de discussão em rela-

ção aos objetivos dos dois processos.

As universidades particulares, seja pela condição de comunitárias, seja pela

agilidade decorrente da dependência administrativa, demonstram ter avançado mais

nessa direção. Esse pode ser considerado um passo à frente em relação ao proce s-
so de gestão estratégica, tendo em vista o cenário de busca de um maior estreita-

mento nas relações da sociedade com as universidades.

Não obstante a própria legislação federal se manifestar nesse sentido, parece
que o ambiente interno das instituições de ensino superior ainda não encontrou as

condições ideais de fazer estes acertos. Prova disso é o distanciamento do modelo

de gestão praticado nas universidades em relação às práticas predominantes nas
demais organizações. A estrutura organizacional das IES, fortemente hierarquizada,

amparada por colegiados, parece dificultar o exercício de construção de cenários,

articulando a avaliação institucional ao planejamento estratégico.
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5.3  CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Em 1988, durante a Conferência Mundial da UNESCO, foram expressas, pela

sociedade ali representada, críticas à universidade, que podem ser resumidas e

agrupadas em duas amplas dimensões: uma, de abrangência mundial, envolvendo
aspectos relacionados aos estudantes, como a falta de pertinência do ensino, de

exclusão e de acessibilidade, de qualidade e de atenção aos estudantes com neces-

sidades especiais; a outra dimensão, com abrangência mais específica e de resso-
nância regional, contendo críticas relacionadas ao papel da universidade para o

desenvolvimento do País e ao seu compromisso com o desenvolvimento da sua re-

gião de inserção, às formas de financiamento e de captação de recursos, existentes
e praticadas, e aos modelos conservadores de gestão dessas instituições.

A universidade está enfrentando o desafio de compatibilizar o princípio da

pertinência com o da relevância da qualidade, devendo responder às necessidades
de um ambiente em transformação e ser instrumento de desenvolvimento da comu-

nidade. Para alcançar um equilíbrio entre essas exigências, necessita de um novo

modelo de gestão, baseado no planejamento estratégico, de longo prazo, com obje-
tivos e metas de curto e médio prazos, e na avaliação institucional permanente (da

qualidade de seus programas, produtos e serviços, bem como da análise e revisão

de seus procedimentos, processos e modelo de gestão).

Para os 2003 Education Criteria, uma estratégia de avaliação bem concebida

e executada é essencial ao conceito prático de gestão estratégica. Ela deve incluir

vínculos claros entre o que é avaliado e a missão, os objetivos, as metas e os resul-
tados da organização; deve estar baseada em critérios conhecidos, que sejam ade-

quados e, preferencialmente, considerados para comparar a instituição com as de-

mais; deve, ainda, se constituir em processo continuado que mostre tendências e
direcionadores de resultados.

Para Belloni (2000), avaliar a utilidade e a relevância de uma ação institucional

significa reconhecer parâmetros estratégicos de valor emitidos pelas pessoas que
constroem a qualidade e dela usufruem. O desafio que se coloca para uma avalia-

ção institucional é exatamente o da construção de indicadores que possam abarcar

tanto questões internas de eficiência, eficácia e efetividade, quanto externas, que
deverão ser apuradas pelos indicadores de satisfação dos usuários e pontuados

pela utilidade e pela relevância. Considerando esses indicativos, torna-se necessário

que cada instituição estabeleça seus referenciais relacionados à concepção de ed u-
cação superior, de processo formativo e, especialmente, de avaliação.

Segundo Both (1998), a auto-avaliação institucional deve constituir-se em ele-

mento de gestão da universidade, na medida em que promover uma discussão vol-
tada para o futuro e sobre como a instituição se ajustará a ele, e também revela a

visão de qualidade interna e oferece as bases para o planejamento.
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Para Drucker (1992), a exigência de que as organizações educacionais mos-

trem resultados não é uma condição passageira, uma vez que as imposições do fu-

turo próximo exigem que o desempenho melhore continuamente. Em 2004, o futuro
anunciado por Drucker é realidade. A sociedade está revisando valores e políticas

sociais e suas instituições fundamentais. As universidades estão redefinindo seus

valores básicos e revisando suas estruturas organizacionais para poder desenvolvê-
los e, assim, atender às novas perspectivas da sociedade em transformação. Neste

contexto, as instituições educacionais compartilham objetivos comuns de preparar

novas gerações e desenvolver o conhecimento que contribua para as necessidades
sociais básicas. Para cumprir essa missão, é necessário que tenham clareza sobre

seus objetivos e resultados esperados. Devem demonstrar idoneidade e compromis-

so com o ambiente social, devem registrar, documentar e analisar fatos e saber
identificar tendências que possam vir a afetar seu desempenho futuro.

Com efeito, o planejamento estratégico apoiado por uma consistente avalia-

ção e, principalmente, pelo conjunto de variáveis que interferem nas formas de ges-
tão das universidades, é um elemento essencial para auxiliar as IES a atenderem as

novas exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores. Conseqüentemente, irá

ajudá-las a atender às demandas da sociedade e a se beneficiarem com as possib i-
lidades de desenvolvimento que esses processos organizam. Ademais, conforme já

mencionado, a essência do planejamento estratégico contribui para que as IES es-

tabeleçam os objetivos que desejam alcançar, bem como identifiquem os recursos,
os meios e o intervalo de tempo para a operacionalização dos projetos, processos e

planos de ação. Essa visão prospectiva requerida pelo plano estratégico implica que

a instituição se volte para a inovação e para o desenvolvimento e oferta de novos
produtos e serviços.

Segundo Porter (1989), identificar e conhecer as necessidade e expectativas

daqueles que valorizam os produtos e serviços que a instituição oferece são exigên-
cias indispensáveis para desenvolver planos e para definir resultados. Para as orga-

nizações educacionais, os alunos, atuais e potenciais, são os que representam, em

conjunto com o mercado de trabalho, os parceiros, as famílias, os mantenedores, os
professores e funcionários, bem como toda a sociedade, as partes interessadas no

desempenho dessas instituições. Essas partes interessadas representam os seg-

mentos afetados pela ação da organização e que podem aceitar ou rejeitar o que ela
oferece. Ainda, para esse autor, aquilo que o cliente-alvo valoriza deve ser conside-

rado a partir do ponto de vista dele. A instituição precisa ter clareza não só quanto

às necessidades dos alunos e da sociedade, mas procurar compreendê-las a partir
da visão daqueles que as demandam. Por isso, é indispensável manter e valorizar o

relacionamento com todos os públicos-alvo. Os princípios orientadores de uma or-

ganização podem se alterar quando ela entende o que seus públicos valorizam. E
valor, para os alunos e a sociedade, é aquilo que satisfaz as necessidades que eles

pretendem ver atendidas pelas IES.



6   PROPOSTA DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

6.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Uma proposta de avaliação institucional em universidades, integrada à gestão
estratégica, partindo do pressuposto de que a avaliação deve gerar elementos para

a tomada de decisão, evidencia a necessária articulação entre esse processo e o de

planejamento estratégico da instituição.

Esse requisito induz a pensar a avaliação como processo gerador de um am-

plo diagnóstico interno da realidade das IES, visando a transformá-la. Iniciando pela

análise do que a instituição produz, observando o que ela deseja ser, examinando a
estrutura e as condições e recursos disponíveis, a avaliação procura identificar o

quadro de análise interna e externa que aponta as potencialidades da instituição e

para aspectos críticos que merecem atenção por se apresentarem como elementos
que dificultam o seu desenvolvimento. Por outro lado, um modelo de gestão deve

refletir a capacidade de a instituição identificar os elementos, internos e externos,

que contribuem para o alcance de seus objetivos institucionais estratégicos e de
seus desdobramentos, nas diferentes instâncias organizacionais, considerando as

necessidades dos alunos e da sociedade, as condições de funcionamento dos pro-

cessos internos e dos setores, bem como as competências necessárias, gerenciais e
pessoais, que contribuem para o aprendizado organizacional.

A proposta de avaliação institucional deve considerar que são objeto de análi-

se tanto os referenciais que fundamentam e caracterizam o projeto de instituição
quanto seus produtos e serviços e sua estrutura. A avaliação irá considerar os com-

promissos e relações com a sociedade, suas finalidades voltadas à produção do c o-

nhecimento e as condições internas em que as finalidades se desenvolvem.
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As relações com a sociedade referem-se ao significado das ações institucio-

nais no espaço geográfico de atuação da universidade, valorizando: os esforços

para tornar acessível à sociedade os seus bens e serviços institucionais e para a m-
pliar as habilidades e competências dos que nela ingressam e os valores éticos e

educacionais que promove pelo fazer acadêmico. As finalidades ensino, pesquisa e
extensão expressam as condições em que acontece a produção do conhecimento, o
fazer avançar da construção desse conhecimento, a partir dos referenciais mais re-

centes nas áreas de cursos e da capacidade de inovação.

As relações internas referem-se às formas de relacionamento, aos elementos
do cotidiano institucional e à estrutura e ao funcionamento da instituição. Têm reflexos

na harmonia nas relações com a sociedade e na produção do conhecimento. Nas re-

lações internas, merecem atenção: o desempenho das diferentes instâncias adminis-
trativas; as relações mantidas entre os diferentes setores; o alinhamento do desem-

penho setorial às orientações estratégias institucionais; e a cultura da avaliação inst i-

tucional.

Figura 2: Avaliação institucional no contexto da análise do ambiente

          Fonte: Própria

A proposta de avaliação articulada ao processo de gestão estratégica apre-

senta-se como o mecanismo da análise do ambiente interno, o qual, integrando-se à

análise do ambiente externo, vai auxiliar as instituições a estudarem tendências, a
identificarem oportunidades e a dimensionarem riscos a serem considerados nas de-

cisões e escolhas estratégicas. A Figura 2 apresenta um esquema de localização da

avaliação institucional na etapa de elaboração, ou revisão, do plano estratégico, que é
dedicada à análise do ambiente.
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6.1.1  ASPECTOS LEGAIS

A Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional de Avaliação

da Educação Superior, SINAES, com o objetivo de assegurar processo nacional de
avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do de-

sempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos da LDB. Sua finalidade é a da

melhoria da qualidade da educação superior, orientando a expansão da sua oferta, o
aumento da eficácia institucional e da efetividade acadêmica e social, e o aprofunda-

mento dos compromissos das IES com a sociedade. O SINAES pretende assegurar a

realização de processos de avaliação interna e externa, considerando a análise global
e integrada das dimensões, estruturas, relações, responsabilidades com a sociedade

e das finalidades das instituições e de seus cursos, respeitada a identidade e a espe-

cificidade de cada instituição. Nos termos da lei supra citada, os resultados da avalia-
ção institucional subsidiarão os processos de (re)credenciamento das IES, a autoriza-

ção e o reconhecimento (a renovação) de cursos de graduação, devendo considerar

um conjunto de requisitos conforme consta na Tabela 14.

Tabela 14: Dimensões da avaliação institucional decorrentes da Lei 10.861/04

§ Missão e o plano de desenvolvimento institucional

§ Políticas para o ensino, de graduação e pós-graduação, a pesquisa, a extensão e as respecti-
vas formas de operacionalização

§ Responsabilidade social da instituição, considerando a contribuição em relação à inclusão soc i-
al e ao desenvolvimento da sociedade

§ Comunicação com a sociedade

§ Políticas de pessoal, os planos de carreira para o corpo docente e para o corpo técnico-

administrativo, as condições de trabalho e os programas de capacitação e desenvolvimento
profissional

§ Estrutura de gestão da instituição, o funcionamento dos colegiados e a participação dos seg-
mentos da comunidade universitária nos processos decisórios

§ Infra-estrutura física e tecnológica, a biblioteca, e os recursos de informação e comunicação

§ Processos de planejamento e de avaliação e a eficácia dos resultados da auto-avaliação insti-

tucional; a atenção aos estudantes

§ Situação e equilíbrio financeiro

§ Desempenho da pós-graduação, conforme a avaliação mantida pela CAPES

Fonte: Lei 10.861/04

Para o desenvolvimento da avaliação devem ser utilizados procedimentos de
avaliação interna e de avaliação externa, in loco, e instrumentos diversificados, como

questionários, entrevistas ou análises documentais. A Lei 10.861/04 refere-se, ainda,

à necessidade de cada instituição constituir uma comissão, com atribuições de cond u-
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ção do processo interno de avaliação institucional e de sistematização e prestação

das informações solicitadas pelo INEP.

A avaliação dos cursos de graduação quer identificar as condições de ensino
oferecidas, em especial as relacionadas ao perfil do corpo docente, às instalações

físicas e à organização didático-pedagógica: utilizará para tanto procedimentos e in s-

trumentos diversificados, entre os quais, obrigatoriamente, as visitas por comissões
externas de especialistas. A avaliação do desempenho dos alunos será realizada me-

diante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENADE, que

medirá o aprendizado dos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curricula-
res dos cursos.

6.2  JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PROPOSTA

A avaliação institucional, promovida como processo interno ou por avaliado-

res externos, deve orientar a atuação da instituição para a qualificação de seu pro-
jeto institucional. Sua articulação com o plano de desenvolvimento institucional pro-

duzirá os elementos necessários para a revisão periódica de seus projetos e possibi-

litará a análise permanente do desempenho da instituição. À medida que for sendo
praticada de forma sistemática, integrando procedimentos de rotina à visão estrat é-

gica e envolvendo o maior número de processos e seus responsáveis, melhores se-

rão as possibilidades de a instituição identificar, por antecipação, os processos e
projetos que necessitam de revisão e de encontrar melhores soluções para melhorá-

los. Conforme Juliatto (1992), a instituição que se auto-avalia com pertinência, des-
envolve mecanismos explícitos de verificação do grau de efetividade no alcance dos
seus propósitos.

Essa proposta justifica-se pela necessidade de consolidar a avaliação institu-

cional como parte integrante da gestão, aplicando-a de forma permanente, em todas
as funções organizacionais e atividades acadêmicas, para apoiar o processo decisó-

rio e para estimular projetos de inovação e planos de melhoria institucional. Justifica-

se também por acolher as exigências legais decorrentes da Lei 10.861 de 2004.

A proposta incorpora as práticas de avaliação das universidades e os com-

promissos com as orientações do Programa de Avaliação Institucional das Universi-
dades Brasileiras considera os requisitos de programas de avaliação gerencial, pra-
ticados por organizações participantes do Programa Gaúcho de Qualidade e Produ-
tividade, e do Programa de Qualidade da Administração Pública. Por outro lado,

contempla algumas dimensões do projeto de avaliação institucional do CRUB, tendo
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em vista as características peculiares dessa proposta que considera a universidade

por meio de seus processos internos e de suas relações com a sociedade.

Estes aspectos se apresentam como argumentos relevantes para justificar a
proposição de um modelo de avaliação institucional que contribua para as universi-

dades verificarem o grau de cumprimento de sua missão e de seus objetivos estra-

tégicos que as ajudem a identificar respostas e soluções às demandas da comun i-
dade que se propõem a atender.

O projeto proposto procura ser abrangente e capaz de orientar o planeja-

mento e a execução das atividades voltadas à avaliação da qualidade acadêmica,
em nome das eficiência, eficácia e efetividade da gestão da universidade.

6.2.1  PRINCÍPIOS ORIENTADORES E VALORES

Para que a avaliação institucional contribua com o desenvolvimento das insti-

tuições universitárias, para fornecer elementos que as ajudem a verificar se estão

avançando no cumprimento de sua missão e no alcance de seus objetivos estratégi-
cos, é necessário atender a alguns pressupostos de conduta institucional, inspirados

por valores e princípios característicos de cada instituição e pelas diretrizes orientado-

ras de seus modelos de gestão.

Especificamente, essa proposta é sustentada em pressupostos relacionados

à natureza do processo: a avaliação deve ser abrangente, permeando toda a institui-

ção e compreendendo os processos internos e o olhar externo das partes interessa-
das; deve ser construtiva, buscando o autoconhecimento das potencialidades e defi-

ciências para gerar novas bases de decisão; deve ser renovadora, contribuindo para

a (re)orientação do planejamento, para a inovação e para a mudança; e deve ser
legítima, contando com a aceitação e a participação das partes interessadas.

6.2.2  OBJETIVOS DA PROPOSTA

A proposta de avaliação articulada à gestão estratégica está apoiada em o b-

jetivos, expressos em três níveis de abrangência: o objetivo geral, os específicos e

os voltados para resultados indiretos que decorrem tanto do objetivo geral como dos
específicos.

6.2.2.1  OBJETIVO GERAL

Disponibilizar uma proposta de avaliação do desempenho institucional que
contribua para a análise do mérito e da eficácia da universidade, como parte inte-

grante de sua gestão.
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6.2.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

§ Compatibilizar o modelo da avaliação institucional aos processos externos

de avaliação, INEP/MEC; CRUB; PBQP, em especial.

§ Garantir uma abordagem analítico-interpretativa que forneça significado às

informações.

§ Identificar dimensões básicas de análise, indispensáveis aos processos de
decisão, que orientem a definição de indicadores, metas e ações.

6.2.2.3  OBJETIVOS INDIRETOS

§ Orientar as instituições para o reconhecimento de suas potencialidades.

§ Contribuir para a melhoria do desempenho da instituição, a partir do conhe-

cimento das percepções de diferentes segmentos da sociedade.

§ Articular a avaliação interna de forma sistêmica, de tal forma que a dinâmi-
ca das interações entre ensino, pesquisa e extensão, permeada pela di-

mensão gerencial, sirva como elemento de aprendizado e transformação.

6.2.3  ESCOPO DO PROJETO

Na ótica da gestão estratégica, a avaliação é a base de um sistema de medi-

ção do desempenho institucional, podendo se confundir, conforme o valor que lhe é
atribuído na gestão, com o próprio sistema. Essa proposta situa a avaliação institucio-

nal como integrante da gestão, com enfoque na análise das eficiência e eficácia do

desempenho da universidade, em relação aos objetivos institucionais.

A avaliação, conforme a abrangência do próprio sistema de medição, é expli-

citada ou detalhada em relação: às instâncias da estrutura; às finalidades da institu i-

ção; aos processos principais e de apoio; aos alunos, professores, funcionários e
fornecedores. O desdobramento, partindo do mais amplo para o específico, pode ser

traduzido numa seqüência de níveis, dimensões, categorias, indicadores, que expli-

citem as perspectivas ou enfoques que cada instituição entenda como área prioritá-
ria de análise. O aspecto mais importante a ser considerado no detalhamento é a

manutenção da perspectiva original do enfoque estratégico para garantir o alinha-

mento em todos os níveis do desdobramento.

Sendo a base do sistema de medição, a avaliação deve se comprometer a

produzir o conjunto de indicadores que auxiliam as instituições a verificarem seus

desempenhos, por meio da análise de efeito pretendido pelos projetos, processos e
atividades e das causas presumidas do efeito, bem como para orientar a eventual

revisão de seus objetivos institucionais.
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A proposta compreende um conjunto de dimensões que consideram, numa vi-

são sistêmica, as interações do ambiente universitário e servem como elemento inte-

grador da base de sustentação das ações planejadas e executadas. Estão associadas
às perspectivas observadas estudos de Kaplan & Norton (1997, 2001, 2004), realizados

em organizações sem fins lucrativos que traduzem suas estratégias de forma equili-

brada. As grandes perspectivas colocam ênfase nas condições de desenvolvimento,
aprendizado e crescimento institucional, nos processos internos voltados aos produtos

e à inovação, nas condições de viabilidade econômico-financeira do projeto instituci o-

nal, no conhecimento e atendimento das necessidades dos clientes e da sociedade, e
na perspectiva da missão e da visão de futuro da instituição.

Por esse motivo, a proposta considera as dimensões relacionadas (1) às final i-

dades básicas de ensino, pesquisa e extensão e (2) à gestão: institucional, acadêm i-
ca, de pessoas, econômico-financeira, dos alunos, dos relacionamentos da universi-

dade, dos processos principais, das instalações, bem como da infra-estrutura física e

tecnológica e do sistema de informações.

6.3   METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

Para a implementação da proposta, deverão ser consideradas as etapas inte-

gradas de avaliação interna e de avaliação externa, operacionalizadas por equipes

distintas. O desenvolvimento dessas duas etapas busca garantir as condições para
acompanhar a evolução do desempenho institucional, diante dos resultados pretendi-

dos pelos objetivos estratégicos, de forma articulada ao período estabelecido pelo

plano estratégico.

A avaliação interna envolve a comparação entre a realidade desejada, pelos

resultados dos indicadores associados aos objetivos e às metas estratégicas, e a o b-

servada, procurando compreender a universidade a partir do diagnóstico e da análise
crítica de seus resultados. Na perspectiva de articulação à gestão estratégica, confo r-

me aparece na Figura 2 e mais adiante, na Figura 7, a avaliação interna identifica-se

como um dos procedimentos de análise do ambiente interno. Busca traduzir a capaci-
dade institucional de autoconhecimento das potencialidades e fraquezas, para qualifi-

car o diagnóstico e considerar os espaços de melhoria nos quais a instituição deve

investir. Pressupõe a participação da comunidade interna, professores, alunos, funci-
onários, gestores acadêmicos e administrativos, assim como de terceiros, que estejam

sob a supervisão da organização. As ações para concretizar a avaliação interna con-

sideram a realização de um diagnóstico abrangente, orientado por dados e séries
históricas e por resultados de coletas realizadas com os públicos pertinentes.
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A avaliação externa é entendida como a oportunidade de a comunidade exter-

na participar da análise dos processos e dos resultados decorrentes das práticas vi-

gentes numa universidade, em função dos objetivos definidos nos seus planos ou de-
mandados pela sociedade. Compreende consultas a especialistas em gestão univer-

sitária e a setores da sociedade, com objetivo de verificar como a instituição é perce-

bida, aceita e valorizada, tanto na condição de instituição de ensino superior, como na
condição de organização integrante da sociedade.

A avaliação externa complementa o processo interno. São partes de um mes-

mo procedimento dentro do processo de gestão, sendo que o processo externo servi-
rá, igualmente, como mecanismo de validação da avaliação interna.

6.3.1  ETAPAS DA AVALIAÇÃO FOCADA NA GESTÃO ESTRATÉGIC A

O processo de avaliação, envolvendo as etapas de avaliação interna e exter-

na, pode ser desdobrado em subprocessos que apresentam resultados indutores de

decisão articulados com o processo de gestão. O primeiro subprocesso representa a
preparação de um diagnóstico que ofereça o mais completo referencial possível da

capacidade instalada da instituição. Exige planejamento, execução de consultas ou de

coletas de percepções e avaliação de sua execução e de seus resultados. Os resulta-
dos do diagnóstico devem refletir as condições da instituição em relação ao seu de-

sempenho e funcionamento, revelando suas competências, seus pontos fortes e fra-

cos. Para completar o diagnóstico e criar condições para planejar a etapa seguinte, é
conveniente observar a situação das instituições concorrentes, identificando o com-

portamento da concorrência em relação aos atributos valorizados pela universidade.

O diagnóstico completo possibilita que a instituição possa planejar, executar e
avaliar o processo de auto-avaliação. Esse segundo subprocesso, a avaliação interna,

gera resultados decorrentes da relação entre os pontos fortes e fracos identificados e

as oportunidades e ameaças, estabelecidas no ciclo anterior de planejamento, permi-
tindo que a instituição tome providências para neutralizar os efeitos das ameaças a

seus pontos fracos e revise as metas dos objetivos estratégicos.

O terceiro subprocesso, a avaliação externa, tem seu planejamento, execução
e avaliação desenvolvidos com a finalidade principal de confirmar ou completar a ava-

liação interna, por meio de pareceres ou contribuições de consultores capacitados ou

de especialistas em gestão universitária, gerando resultados que permitam confirmar
o posicionamento estratégico ou ajustá-lo a novas perspectivas.

A integração desses subprocessos permite que a instituição promova ciclos

continuados de avaliação, orientados ao aprendizado organizacional e, conseqüente-
mente, à mudança.
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O conjunto desses ciclos é continuado pela seqüência de passos do planeja-

mento estratégico: definição/revisão da missão, visão, valores e políticas; análi-

se/atualização de cenários relativos à educação superior, para definição das escolhas
estratégicas; construção das opções e dos objetivos estratégicos; definição de indica-

dores, metas e recursos; elaboração de planos de ação alinhados às escolhas e s-

tratégicas; comunicação às partes interessadas; e implementação, acompanh a-
mento e avaliação de projetos.

Os critérios objetivos e conceituais e as dimensões qualitativas que integram

a metodologia visam a orientar um diagnóstico das capacidades potenciais e sobre
as deficiências das universidades, numa dinâmica interativa com desdobramento,

partindo do aspecto mais amplo de análise, até atingir o menor detalhe relevante. A

intenção do desdobramento é produzir um modelo de detalhamento e de comunica-
ção das estratégias e, ao mesmo tempo, ser um recurso que permita constatar pos-

síveis níveis nas relações de causa-e-efeito entre as dimensões.

As dimensões correspondem às grandes abordagens escolhidas para a análise
institucional interna, que devem considerar as características gerais mais adequadas à

concepção de universidade desejada, isso com maior ou menor detalhamento, em fun-

ção do projeto de cada instituição. As dimensões compreendem uma seqüência de
desdobramentos, em categorias de análise, em indicadores, quantitativos ou qua-

litativos, que remetem a aspectos a serem avaliados, conforme esquema apre-

sentado na Figura 3.

As categorias de análise compõem o primeiro nível de detalhamento. Repre-

sentam o foco dos atributos gerais mais pertinentes em relação às perspectivas evi-

denciadas nas dimensões. Os indicadores, representando o detalhamentos de cada
categoria de análise, devem ser organizados em função da sua proximidade ou in-

terdependência com a característica avaliada na categoria.

Cada indicador, por sua vez, estará relacionado a um conjunto de aspectos
ou atributos a serem avaliados e que contribuem para compor o seu conceito. Esses

aspectos representam informações, quantitativas ou qualitativas, que contribuem para

dimensionar cada um dos indicadores. A natureza quantitativa está relacionada a me-
didas e marcadores ou aos critérios de mérito em relação a valores, expressando-se

em séries históricas, passíveis de comparação e de acompanhamento. As informa-

ções qualitativas consideram os atributos e suas relevância e pertinência, referindo-se
às contribuições da universidade no contexto do indic ador.

Essa seqüência de desdobramentos, dimensões, categorias de análise, indica-
dores e aspectos considerados contribuem também para a visibilidade de uma estrutura
de causa e efeito, no ciclo inverso (aspectos considerados, indicadores, categorias de

análise e dimensões), procurando explicar o elemento desdobrado na seqüência.



184

Figura 3: Desdobramento das dimensões de avaliação

          Fonte: Própria

As dimensões serão elaboradas considerando a exigência interna de compo-

sição de diagnósticos adequados aos referenciais estratégicos de cada instituição,
às demandas externas de avaliação e à adoção de outros modelos de avaliação,

visando a expressar uma estrutura de análise.

Procurando adequar a visão das dimensões às perspectivas referidas por K a-
plan & Norton (1997, 2001, 2004), é possível uma análise, como segue.

A análise da perspectiva institucional busca verificar o esforço interno da insti-

tuição para o aprendizado e o desenvolvimento. Isto se dá mediante as condições de
planejamento e de efetividade das iniciativas, das competências dos colaboradores,

de sua gestão, da contínua avaliação de desempenho dos procedimentos normativos

e da estrutura geral. A análise da perspectiva acadêmica verifica a capacidade de
desenvolvimento dos processos principais relacionados ao ensino, à pesquisa e à

extensão e de promoção da inovação, considerando, também, os processos de apoio.

A perspectiva financeira verifica as condições de viabilidade do projeto institucional,
considerando as fontes de financiamento e de captação de recursos para projetos e

iniciativas da instituição. O foco no cliente-aluno e no cliente-sociedade considera a

atenção aos alunos, atuais, potenciais e egressos, e o relacionamento com parceiros
e o mercado de trabalho. Considerando que as instituições de ensino são organiza-

ções, na sua maioria, sem fins lucrativos, há uma diferenciação entre elas que deve

ser considerada. Trata-se da perspectiva da missão, que verifica o conjunto de ele-
mentos que integram a visão, os valores e crenças institucionais sobre os quais se

apóiam os projetos de cada IES. Isso representa aspectos amplos, porém pertinentes

e comuns a qualquer organização, que reúne e integra as dimensões, numa versão
sistêmica dos modelos de avaliação e de gestão estratégica da universidade.
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Antes da implementação de um processo de avaliação é necessário entender

suas finalidades. Se não houver compromisso com relação aos seus resultados, não

ocorrerá a mudança. Assim, cada instituição deve estabelecer uma sistemática pró-
pria para o processo de auto-avaliação, desde que resultem em fortalecimento insti-

tucional e em melhoria dos processos acadêmicos e administrativos.

São propostas dez abrangentes dimensões relacionadas às finalidades de
atuação de uma instituição de educação superior, para compor um sistema objetivo

de análise do desempenho que ampare a gestão e o processo de planejamento da

melhoria contínua da instituição: missão e visão; alunos; atenção ao aluno e à soc i-
edade; captação de recursos financeiros; programas acadêmicos; estrutura de
apoio; gestão de pessoas; procedimentos normativos; capacidade física; e planeja-
mento e efetividade.

6.3.2  DESCRIÇÃO GERAL DAS DIMENSÕES

A dimensão missão e visão verifica os princípios e valores próprios da institui-
ção, os fundamentos que servem de guia e orientação para o desenvolvimento dos

projetos acadêmicos e para atender às finalidades da educação superior. A declar a-

ção da missão e dos valores e princípios demonstram o foco de atuação e a conduta
da instituição nos seus relacionamentos e compromissos com a sociedade, por meio

das metas que esperam alcançar. Precisam estar documentados, registrados e expli-

citados para toda a comunidade interna e externa, devendo surgir de um processo
participativo na comunidade interna, para a busca de soluções das necessidades da

sociedade, sem descuidar de requerimentos e orientações dos órgãos reguladores. A

missão e os princípios de cada instituição devem estar relacionados a sua história e
aos processos de revisão e atualização dos seus objetivos institucionais. A análise da

missão e dos valores considera se eles são conhecidos pelos públicos e percebidos

nas diversas formas de relacionamento e cooperação celebrados com outras institui-
ções, educacionais ou não.

A dimensão alunos expressa o foco de atuação e o comprometimento da ins-

tituição com o cliente-aluno. A avaliação dessa dimensão considera o conhecimento
das necessidades e expectativas dos alunos e sua coerência com os propósitos ins-

titucionais e com os requerimentos do mundo do trabalho e demandas da sociedade.

Verifica como a instituição considera a relevância do valor requerido pelos alunos
aos seus produtos e serviços. Considera as políticas de seleção, o raio de abran-

gência do recrutamento e o grau de homogeneidade da clientela, como forma de

gerar informações para qualificar as estratégias de gerenciamento de espaços, ins-
talações, e para orientar as estratégias relativas à oferta e compra de produtos e

serviços. Descreve o tamanho, o perfil do alunado e a capacidade de mobilidade dos

estudantes.



186

A dimensão atenção ao aluno e à sociedade  compreende o conjunto de diretri-

zes, estruturas, meios e recursos destinados a facilitar a formação plena dos estu-

dantes. Considera a estrutura instalada para atender às necessidades especiais dos
estudantes. Verifica as condições favoráveis ao desenvolvimento integral, os progra-

mas culturais, extracurriculares, sociais, esportivos, de prática profissional e de inter-

câmbios, que contribuem para a integração estudantil dentro da instituição e com a
sociedade e o mundo do trabalho.

Considera as formas como são implementados os mecanismos de relaciona-

mento com alunos, atuais, potenciais e egressos, e com a sociedade. Examina as
formas de participação dos alunos e da sociedade na revisão e proposição de pro-

gramas acadêmicos e na sua avaliação. Assim, devem ser conhecidos os serviços

oferecidos, os valores que agregam aos seus beneficiários, seus objetivos, metas,
bem como devem estar definidos os processos de acompanhamento e de avaliação e

os responsáveis por desenvolvê-los.

A dimensão captação de recursos financeiros refere-se à projeção desses
recursos de forma a suportar a operacionalização das estratégias e a execução dos

processos, envolvendo formas de captação, alocação e gestão dos recursos econô-

mico-financeiros. Verifica as condições para garantir a eficiência dos processos para
a sua otimização.

Considera as diretrizes de formação de preços e os procedimentos de plane-

jamento, avaliação e revisão destas diretrizes. Analisa a distribuição equilibrada de
recursos financeiros para a concretização da missão e para a garantia da qualidade

dos programas acadêmicos, com a agilidade adequada ao cumprimento das metas

definidas e sustentadas no plano orçamentário, minimizando os riscos assumidos.

A dimensão programas acadêmicos considera o conjunto de produtos e servi-

ços desenvolvidos por uma IES: o ensino, em suas modalidades, presencial ou a dis-

tância, de graduação e de pós-graduação; a pesquisa aplicada ou científica; e a ex-
tensão, os cursos, os programas e as atividades assistenciais junto à comun idade.

A avaliação do ensino, nas suas diferentes modalidades, verifica: a coerência

entre os objetivos dos programas e a missão institucional; as formas e requerimentos
de seleção, de admissão, de promoção e de diplomação dos estudantes; os serviços

colocados à disposição dos mesmos; a estrutura dos currículos e as formas de atual i-

zação dos programas; os métodos de ensino e os recursos para a sua operacionaliza-
ção; os processos de aprendizagem; as linhas de pesquisa para a melhoria do ensino.

A modalidade de ensino a distância considera: critérios de admissão, estrutura de

apoio ao docente, estrutura e serviços de apoio ao estudante a distância, compromis-
sos dos alunos e a avaliação da aprendizagem. A avaliação do ensino verifica o

quanto a universidade agrega valor aos seus produtos de ensino e se percebe criativa

e inovadora neste enfoque.
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A análise da pesquisa verifica: a existência de linhas de pesquisa coerentes

com a missão institucional e com as orientações dos programas de ensino; a progra-

mação de atividades; a especificação de recursos e de condições de operacionaliza-
ção; as publicações, patentes e outras formas de divulgação. Verifica como a vocação

para a pesquisa se revela, através do planejamento, desenvolvimento, avaliação e

melhoria dos programas e projetos de pesquisa. Envolve as políticas de incentivo e
suporte, a qualidade da produção, os processos de seleção e a composição de linhas

de pesquisa. Considera os procedimentos para estímulo à produção científica e às

bolsas de pesquisa. Busca demonstrar o quanto a universidade se percebe criativa e
inovadora no âmbito da pesquisa.

A avaliação da extensão e das atividades sociais e assistenciais considera as

formas como a instituição fortalece o relacionamento com a comunidade externa e
como o ambiente externo percebe o comprometimento da instituição com o desen-

volvimento da sociedade. Verifica os métodos utilizados para avaliar e melhorar as

práticas de extensão. Considera a participação de alunos egressos, parceiros, forne-
cedores e de outros interessados na elaboração e implementação de programas,

projetos e serviços que contribuam com o desenvolvimento regional.

A dimensão estrutura de apoio refere-se aos aspectos relacionados ao desen-
volvimento de programas, cursos, currículos e aos serviços de apoio acadêmico ao

ensino, envolvendo os processos de seleção, de ingresso e de movimentação dos

alunos nos currículos. Considera os procedimentos para estímulo à produção acad ê-
mica, às bolsas de pesquisa e de monitoria e aos convênios de intercâmbio estudantil.

Verifica a gestão dos recursos de apoio aos processos principais vinculados às

atividades-fim, incluindo: as instalações e o acervo da biblioteca; as novas tecnologias
educacionais, os recursos tecnológicos, os serviços informatizados e o sistema de

informações. Verifica como as necessidades dos usuários desses serviços são identi-

ficadas e atendidas, considerando as políticas de planejamento, avaliação, gerencia-
mento e utilização da capacidade instalada e as diretrizes de manutenção e de ex-

pansão da estrutura disponível.

A dimensão gestão de pessoas analisa os colaboradores: o pessoal docente,
permanente e visitantes, e os funcionários, pessoal de serviços técnicos e o de apoio

administrativo. Examina as políticas de recrutamento, seleção, desenvolvimento,

manutenção e incentivo profissional, numa perspectiva de elas agregarem valor aos
produtos e serviços oferecidos. Considera os esforços para criar um ambiente propí-

cio à melhoria do desempenho, à efetiva participação das pessoas em projetos e

processos relevantes para a instituição, à qualificação de professores e funcionários,
ao desenvolvimento de novas competências e à capacitação para o uso de novos

métodos e recursos tecnológicos.
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Com relação aos docentes, considera o perfil de docente mais adequado

para os diferentes programas e cursos: sua titulação, formação, experiência profissi-

onal e a produção acadêmica, resultante de atividades de pesquisa. Verifica os re-
sultados da avaliação docente, especialmente o desempenho em relação aos méto-

dos utilizados e ao cumprimento dos objetivos dos programas.

A dimensão procedimentos normativos considera a definição da estrutura or-
ganizacional e as atribuições, competências gerenciais, níveis e responsabilidades

pelas decisões. Verifica a existência e os conteúdos dos documentos normativos que

descrevem os procedimentos que orientam o funcionamento da instituição. Esses do-
cumentos devem descrever a personalidade jurídica, a estrutura, o sistema de gover-

nança e de gestão, bem como a regulamentação de todas as funções, acadêmicas e

administrativas e de seus diferentes colegiados.

A estrutura organizacional considera os sistemas de liderança e de trabalho,

que devem estar claramente definidos e serem do conhecimento da comunidade aca-

dêmica. É constituída pelo conjunto de níveis de decisão e de métodos destinados à
utilização, aplicação e distribuição de recursos para o cumprimento das funções es-

senciais e dos objetivos institucionais. A dimensão considera as formas de avaliação e

de atualização das normas que contribuam para a revisão da estrutura, tendo em vista
a melhoria do desempenho da universidade.

A dimensão capacidade física examina o ambiente físico: salas de aula, labo-

ratórios, salas especiais e os equipamentos que garantem a realização dos programas
acadêmicos em condições de qualidade, segurança e de conservação do ambiente.

Verifica os espaços de convivência estudantil e de interação com a comunidade em

geral. Verifica as políticas de planejamento, avaliação, gerenciamento e de utilização
da capacidade física instalada, bem como a existência de um plano de expansão e de

desenvolvimento do espaço físico, para garantir um crescimento ordenado que contri-

bua para o desenvolvimento da instituição.

Finalmente, a dimensão planejamento e efetividade reúne os vários aspectos

relacionados ao processo de transformação das intenções e planos da universidade

em realidade concreta. Verifica o processo de planejamento da instituição e sua re-
lação com mudança alinhada à visão de futuro estabelecida pelos objetivos de longo

prazo. Analisa os métodos utilizados para identificar os seus pontos fortes e as

oportunidades de melhoria, para estabelecer diretrizes organizacionais e desenvo l-
ver os processos estratégicos e seus desdobramentos. Considera a capacidade in-

terna de avaliar a contribuição que a universidade oferece ao sistema de ensino su-

perior da região e do País.

Os objetivos institucionais explicitam a forma como a instituição espera des-

envolver sua missão, devendo o planejamento, por esse motivo, ser complementado

por procedimentos que permitam verificar o grau de consecução dos objetivos. Con-
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sidera os meios usados para avaliar em que medida e de que forma a instituição

está cumprindo seus propósitos e alcançando seus resultados.

A efetividade institucional é observada pelos impactos da atuação da univer-
sidade na sociedade, podendo decorrer dos resultados de medições sistemáticas da

eficiência organizacional, de coletas periódicas de percepção dos resultados da ins-

tituição, comparativamente aos de outras instituições de mesma natureza, ou por
estudos de acompanhamento dos egressos.

6.3.3  DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

A partir da definição das dimensões propostas, a Figura 4 apresenta um es-

quema das etapas e procedimentos de avaliação institucional tendo em vista o pro-

cesso de tomada de decisão estratégica. Essa visão simplificada do processo reúne
os elementos essenciais para atender às exigências externas de avaliação e int e-

gram o processo ao plano de desenvolvimento institucional.

As ações propostas, para que se concretize o projeto, correspondem a cinco
etapas, com duração variável de acordo com as especificidades de cada uma: des-

dobramento das dimensões; formalização de grupos-tarefa; elaboração do diagnós-

tico; realização da avaliação interna; e realização da avaliação externa.

6.3.3.1  DESDOBRAMENTO DAS DIMENSÕES

O desdobramento das dimensões, em categorias de análise e indicadores,

tem sua origem na análise dos documentos legais e em outros considerados refe-
renciais para a construção do modelo de avaliação mais amplo. O conjunto destas

dimensões, categorias e indicadores deverá ser completado e validado, com a parti-

cipação das partes interessadas em seus resultados. Após este procedimento, será
possível construir o mapa, o mais abrangente possível, das necessidades de dados

balizadores de decisões.

Para orientar o desdobramento das dimensões, na perspectiva da gestão,
deve-se partir dos objetivos estratégicos e formular perguntas-chave, em relação às

dimensões estabelecidas: a dimensão está relacionada a algum objetivo estratégi-
co? Quais são as categorias (duas ou três) que ajudam a explicar a dimensão do
ponto de vista estratégico e que, portanto, deveriam ser acompanhadas pela alta

direção? Quais são os indicadores (um ou dois) que contribuem para medir ou expli-
car as categorias de análise? Existe algum aspecto estritamente qualitativo a ser
considerado na explicitação dos indicadores?

Esse esforço deve ser repetido para cada uma das dimensões. Considerando a

matemática das possibilidades de multiplicações em termos de quantidade de indica-
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dores, é provável que os gestores tenham que acompanhar e definir metas de de-

sempenho para uns quarenta a sessenta indicadores. A proposta, cabe lembrar, está

associada a um processo analítico voltado às escolhas estr atégicas de cada IES.

Figura 4: Etapas da avaliação institucional articulada à gestão estrat égica

       Fonte: Própria

QUANTITATIVO

QUALITATIVO
INDICADORES

DESDOBRAMENTOS

DIMENSÕES

INSTITUIÇÃO
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• Alunos
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• Estrutura de Apoio
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• Procedimento Normativos
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• Liderança
• Propósito Comum
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• DEFINIÇÃO DAS ESCOLHAS ESTRATÉGICAS.
• SELEÇÃO DOS FOCOS ESTRATÉGICOS.
• PROPOSIÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS.

• COMUNICAÇÃO ÀS PARTES INTERESSADAS.
• ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO

APRENDIZADO ORGANIZACIONAL
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6.3.3.2  FORMALIZAÇÃO DE GRUPOS-TAREFA

Para desenvolver a proposta, devem ser criados núcleos de avaliação estra-

tégica, sob a coordenação e orientação geral de um comitê de Avaliação Institucio-
nal, integrado por representantes das principais partes interessadas e por especialis-

tas em análise e medição de desempenho organizacional. Esse comitê terá, também,

responsabilidade de articular e integrar análises, proceder sistematizações, consolidar
resultados e socializá-los. Os núcleos serão pontos de apoio e referência para o pro-

cesso e estarão relacionados às dimensões definidas, mas articulados entre si e

apoiados por uma estrutura comum. Terão responsabilidade de desenvolver o dia-
gnóstico e a avaliação interna de cada uma das dimensões. Para sua composição é

necessário entender como serão avaliadas as dimensões, sobre o que é esperado

em termos de resultados e sobre o tempo destinado à sua execução.

A seguir deve-se identificar o perfil, em termos de conhecimentos, de legitimi-

dade e de aceitação, dos integrantes dos grupos a serem constituídos. O comitê coor-

denador deve ser o guardião da visão estratégica. No entanto, todos os integrantes
dos grupos necessitam desenvolver e manter o pensamento estratégico durante o

processo de avaliação das dimensões. A intenção é criar para a IES e para todos os

seus integrantes a consciência sobre a necessidade de apropriação de um novo
modelo de avaliação de desempenho, com indicadores, metas e resultados. É es-

sencial a capacitação das pessoas para atuarem no processo ou até para multiplica-

rem os procedimentos. Assim, um programa de capacitação servirá não só para
uniformizar os conceitos, como também para promover discussões, compartilhar

soluções e comunicar os resultados esperados.

6.3.3.3  ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

A elaboração do diagnóstico deve ser orientada pelos indicadores estabeleci-

dos e por processos de coletas de dados, alguns realizados por meio de pesquisas e

consultas às partes interessadas. Conforme já mencionado, a participação da com u-
nidade universitária é indispensável para o planejamento de longo prazo. Coletas de

informações junto a alunos, professores, funcionários e demais membros da comuni-

dade ajudam a identificar elementos para a melhoria da IES.

A elaboração do diagnóstico exige planejamento, consultas, coletas de percep-

ções, e avaliação de seus resultados. Os resultados do diagnóstico devem refletir as

condições da instituição em relação ao seu desempenho e funcionamento, revelando
as competências e fraquezas da IES, a partir dos resultados das consultas a bancos

de informações ou resultantes das pesquisas. O diagnóstico deve ser consubstancia-

do com séries históricas, reveladoras das tendências de performance da IES, para
apoiar a análise necessária à etapa de avaliação interna. Deve ser completado com

resultados de pesquisas junto às demais IES para possibilitar uma visão comparativa.
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6.3.3.4  REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO INTERNA

A avaliação interna envolve a comparação entre a realidade desejada, pelos

resultados dos indicadores associados aos objetivos e às metas estratégicas, e a o b-
servada, procurando compreender a IES a partir do diagnóstico e da análise crítica de

seus resultados. Sua realização é responsabilidade do comitê constituído, mas pres-

supõe a participação de toda a comunidade, que deve discutir seus resultados, por
meio de seminários temáticos ou comunicações em relatórios. Também é necessário

que os resultados de avaliação sejam usados no processo de planejamento, para que

a instituição tenha condições de sustentar, reformular ou eliminar programas estabe-
lecidos. Essas decisões devem ser conseqüência de um processo seguro de avalia-

ção, como função do processo de gestão da instituição.

Os objetivos estratégicos, estabelecendo o foco de atuação da universidade,
estão associados a programas considerados prioritários e representam as escolhas

que a universidade definiu para seu desenvolvimento. Portanto, para qualificar a

avaliação interna, esses objetivos devem ser conhecidos pela comunidade acadêmi-
ca e pelos públicos que a IES pretende atingir. As instituições precisam também as-

segurar-se de que eles sejam coerentes com suas finalidades, valores e as ativida-

des acadêmicas. A evolução do desempenho da IES deve refletir a capacidade para a
operacionalização de seus programas e para captação de recursos complementares e

de apoio aos projetos estratégicos.

6.3.3.5   REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA

A avaliação externa será desenvolvida por uma comissão externa à institu i-

ção, a partir dos documentos, relatórios avaliativos e diagnósticos, além das obser-

vações feitas durante as visitas à IES. Seu resultado deve demonstrar conhecimento
da realidade interna e compreensão dos resultados gerados pela instituição. Pode

envolver consultas a especialistas em gestão universitária e a setores da sociedade,

com o objetivo de verificar como a instituição é percebida, aceita e valorizada, tanto na
condição de instituição de ensino superior quanto na condição de organização inte-

grante da sociedade.

A avaliação externa deve ser implementada por meio de políticas, diretrizes e
procedimentos conhecidos pela comunidade interna. Sustentada por um processo

analítico, a partir de modelos de garantia, avaliação e melhoria da qualidade, deve
produzir subsídios que ajudem a instituição a definir planos, a revisar suas escolhas

estratégicas e a assumir compromissos com a melhoria contínua. Deve ser realizada

por meio de pressupostos de resultados de qualidade e por métodos que permitam cer-
tificar que a qualidade foi alcançada, considerando os procedimentos internos, a melho-

ria dos processos e sua articulação com objetivos estratégicos e seus planos de ação.
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6.4  AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL

A necessidade de tomar decisões com rapidez e de analisar os efeitos destas

decisões são justificativas para a medição do desempenho de qualquer organização.
Na universidade não é diferente. As exigências por qualidade vêm impondo a ela a

necessidade de definição de estratégias focadas nas demandas da sociedade e dos

alunos. Requer que proceda à inovação de seus produtos e serviços e que esteja
voltada a resultados objetivos e associados a indicadores que são acompanhados de

forma sistemática.

O processo de avaliação de uma IES deve estar apoiado num sistema de me-
dição de resultados que permita acompanhar o desenvolvimento das ações decor-

rentes das estratégias. A transparência desse sistema, por meio da relação entre seus

objetivos e indicadores, e a comunicação sistemática de seus resultados estimulam as
pessoas a buscarem, permanentemente, as melhores soluções para os problemas

internos. Atualmente, como exemplo dessa mudança de atitude em relação a indica-

dores de desempenho, as instituições, mesmo sem fins lucrativos, estão considerando
os efeitos dos impactos do desempenho financeiro como questão de sobrevivência do

projeto de universidade expresso na missão de cada uma.

O desempenho esperado pelas IES coloca ênfase não só na realização das
estratégias, como no conjunto de valores agregados aos seus produtos e que devem

ser percebidos pelos clientes alunos, pela sociedade, e também pelos professores,

funcionários, parceiros e mantenedores.

Um adequado sistema de medição de desempenho deve mostrar que os efei-

tos procurados mediante as estratégias foram alcançados de forma equilibrada. Por

isso, os indicadores devem estar vinculados a metas e ser trazidos, periodicamente, à
atenção dos gestores para análise do alcance das metas. Os indicadores estratégicos

e gerenciais tendem a ser resultantes da consolidação de dados, gerando informa-

ções efetivas para a tomada de decisão. A necessidade de se adotar mecanismos de
alinhamento dos objetivos às estratégias e de associá-los a indicadores é indispens á-

vel para garantir que o desdobramento em todos os níveis preserve o alinhamento.

O diagrama de desdobramento das estratégias inclui os principais desafios,
obstáculos ou restrições ao alcance dos objetivos e que afetam o desenvolvimento

dos planos e iniciativas. Esses desafios ou restrições, geralmente denominados de

fatores críticos de sucesso, devem também ser considerados no desdobramento das
estratégias.

Os indicadores, funcionando como medidores ou como indutores de compor-

tamentos desejados, fornecem o direcionamento de que os gestores precisam para
atingir os objetivos ajustados e alinhados às estratégias. Devem ser, preferencia l-

mente, quantificáveis e medidos de maneira periódica e contínua. Para selecionar os
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indicadores, deve-se atentar à sua capacidade de ser comparável e à possibilidade de

serem obtidos dados similares de referenciais externos.

Segundo Kaplan & Norton (1997, 2001, 2004), o desdobramento das estraté-
gias em objetivos ajuda a instituição a comunicar as estratégias e a definir os planos

de ação para alcançá-las. Para traduzir e comunicar as estratégias, em termos sim-

ples, de modo que todas as pessoas possam entendê-las, é utilizada uma ferramenta
denominada mapa estratégico, que apresenta os objetivos em relação às perspectivas

de análise estabelecidas. O mapa de Kaplan e Norton é um instrumento de alinha-

mento da estratégia que tornam claros os principais objetivos que a instituição deseja
alcançar, apresentando-os relacionados entre si, numa estrutura de causa e efeito

Os objetivos estratégicos definidos, seus indicadores, metas e projetos as-

sociados, e seus resultados, como partes do sistema de avaliação, podem ser agru-
pados e resumidos em perspectivas que consideram: a capacidade institucional de

orientar ou direcionar o esforço para a mudança; os processos internos, de desen-

volvimento das finalidades das IES e de seus principais processos de apoio ao ensi-
no, à pesquisa e à extensão; as condições financeiras, as fontes de financiamento e

as formas de captação de recursos; os destinatários das ações da instituição, colo-

cando atenção nos alunos e na sociedade; e a perspectiva da missão, adequada às
organizações sem fins lucrativos.

As perspectivas representam os mais amplos e abrangentes enfoques de

análise estratégica. O mapa deve ser construído e interpretado partir da perspectiva
última mais importante, colocada no nível superior, em direção às perspectivas sit u-

adas nos níveis imediatamente abaixo, mas deve ter as ações implementadas da

perspectiva inferior para cima.

A Figura 5 contém um esquema possível de relação entre as dimensões

estabelecidas nessa proposta de avaliação, considerando as perspectivas de análise

estratégica, o Balanced Scorecard, de Kaplan e Norton (1999, 2001, 2004). Os obje-
tivos estratégicos definidos, considerando essas perspectivas, poderão, ao mesmo

tempo, contribuir para comunicar as estratégias a todas as partes interessadas, bem

como manter o foco de atuação durante o período definido para a validade do plano.

A perspectiva da Missão explicita os grandes resultados que as IES querem

atingir para demonstrar o cumprimento de seu papel junto à sociedade. Essa perspe c-

tiva, adequada às organizações sem fins lucrativos, como o são as organizações p ú-
blicas e as universidades comunitárias, considera as especificidades da missão e dos

valores e princípios que orientam a atuação de cada uma e as formas de relaciona-

mento com as demais organizações. A perspectiva dos clientes traduz os desafios das
universidades nas suas relações com os alunos e com a sociedade. Deve expressar,

com clareza, o foco de atuação da IES em relação aos destinatários de suas finalida-

des: os alunos, atuais, potenciais e egressos, e a sociedade, em suas diferentes for-
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mas de relacionamento com organizações parceiras e o mercado de trabalho. A pers-
pectiva financeira considera as condições econômico-financeiras, as fontes de finan-

ciamento e as formas de captação de recursos, que permitem a consecução dos obje-
tivos e do projeto institucional. Para garantir que os atributos associados às perspect i-

vas dos clientes e financeira sejam alcançados, permitindo que cada IES cumpra sua

missão, é preciso atuar sobre os processos internos. A perspectiva dos processos
internos é aglutinadora de dimensões de análise relacionadas ao desenvolvimento

das finalidades de ensino, pesquisa e extensão, nas suas diferentes formas de oferta

e de formatos, além da estrutura de apoio necessária à sua consecução. Na base da
estrutura do mapa está a perspectiva de desenvolvimento e crescimento, que repre-

sentam os alicerces das opções estratégicas. As pessoas que trabalham nas universi-

dades: professores, pesquisadores, gestores e funcionários devem ter as competên-
cias (conhecimentos, habilidades e atitudes) requeridas para o alcance dos objetivos

estratégicos. Por isso a importância da gestão de pessoas e da análise das compe-

tências existentes e necessárias. A capacidade de direcionar o esforço para a mudan-
ça e para a inovação deve ser analisada por meio do aprendizado que contribui para o

desenvolvimento, e, por isso, envolve decisões relacionadas aos procedimentos nor-

mativos, à gestão da rotina e à estrutura instalada, física e tecnológica. Para serem
reconhecidas por estas competências, as universidades devem dispor de processos

de planejamento sistemáticos e com efetivos impactos sobre a sociedade.

Figura 5: Dimensões de análise da proposta de avaliação institucional e suas relações com

as perspectivas do Balanced Scorecard

     Fonte: Própria
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6.5  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO ESTRATÉGICA

Esta proposta de avaliação institucional pretende situá-la no centro do pro-

cesso de gestão estratégica, o que requer sua efetiva articulação com o planejamento
estratégico. Por meio do planejamento estratégico a instituição universitária terá con-

dições de implementar um processo continuado de análise crítica de seu desempe-

nho, podendo com essa prática reformular ou confirmar suas escolhas de longo prazo.
A Figura 6 apresenta as inter-relações da avaliação institucional que justificam sua

localização no contexto da gestão estratégica.

As eficiência e eficácia da análise crítica dependerão da qualidade do conjunto
de indicadores associados aos objetivos estratégicos, das condições internas das IES,

em termos de processos e de recursos (humanos, tecnológicos e de estrutura), e das

competências gerenciais para estabelecer metas audaciosas e exeqüíveis, detalhar
planos, medir resultados e avaliar os avanços indicativos de desenvolvimento.

Então, a localização central da avaliação decorre de seu papel integrador, por

um lado, entre o contexto externo, tanto regulador como crítico, dos processos prati-
cados e dos resultados alcançados pelas IES, e o contexto interno, considerado nos

planos estratégicos, a partir da visão de futuro que cada universidade definiu para si.

Figura 6: Inter-relações da avaliação institucional no processo de gestão

       Fonte: Própria
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Por outro ângulo, o papel integrador manifesta-se nos relacionamentos decor-

rentes do atendimento ao princípio da gestão focada no cliente, que faz com que a

IES tenha interação com seus públicos, internos e externos, em especial os alunos e a
sociedade. Esse relacionamento é indispensável para que as universidades identifi-

quem as necessidades e expectativas de seus públicos, atribuam valor aos seus pro-

dutos e serviços, em função dessas necessidades, e avaliem se esses valores agre-
gados são percebidos por eles.

Além dessas inter-relações, a própria avaliação se confunde com um modelo

de gestão. Seu planejamento requer domínio das finalidades e funcionalidades da
IES; sua execução depende da capacidade instalada, em termos de tecnologias e de

sistemas integrados de informações, das competências gerenciais e da aceitação,

pela comunidade, de um sistema de indicadores de desempenho; seus resultados
dependem da percepção dos envolvidos, responsáveis pelos processos internos, além

dos alunos e demais partes interessadas; e, para completar o ciclo PDCA, o processo

precisa ser questionado continuamente e aperfeiçoado. Esse requisito não só garante
a melhoria da qualidade do processo de avaliação institucional, como também acres-

centa subsídios à gestão para a melhoria da un iversidade.



7   CONCLUSÕES

Entre os aspectos que diferenciam as IES de outras organizações, destaca-se
a lógica que regula as atividades dos seus membros, professores, pesquisadores e

funcionários, e a forma como ocorre o relacionamento da organização universitária

com seus clientes, alunos e sociedade. Numa instituição de ensino está presente,
além das normas de funcionamento, um sistema peculiar de relacionamento, basea-

do nos valores que reforçam a identidade institucional e no compromisso de seus

membros com a preservação dessa identidade.

A avaliação da universidade, instituída pela LDB, tem levado essas institui-

ções a uma reflexão acerca do modelo que as orientou por décadas. As necessida-

des de revisão de seus objetivos e redefinição de rumos, junto com a necessidade
de demonstração das eficiência e eficácia de seu desempenho, são, atualmente, as

principais preocupações dos dirigentes das IES. Esses comentários, freqüentemente

presentes em congressos e painéis sobre gestão universitária, aliam-se aos aspec-
tos identificados na realização deste estudo, para contribuir com a etapa de conclu-

são de seus resultados.

Durante a realização das entrevistas, nas várias oportunidades em que foram
esclarecidas algumas situações, detalhados conceitos ou redirecionadas perguntas

para novos enfoques surgidos, as análise e interpretação foram iniciadas. A inter-

pretação também se manifestou durante as etapas de descrição dos dados, em que
as análises para explorar os conteúdos depoimentos dos entrevistados suscitavam

questionamentos e comentários interpretativos ou conclusivos.

Pretende-se apresentar, neste capítulo, aspectos conclusivos finais, decor-
rentes do aprofundamento da interpretação e das análises já consideradas, procu-

rando ultrapassar os significados extraídos ou percebidos diretamente das entrevis-

tas, com o apoio do referencial teórico ou dos conceitos formais adequados ao ob-
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jeto de estudo, para agrupar impressões acerca dos processos de avaliação e de

gestão e para orientar os comentários e as conclusões.

As conclusões aqui expostas podem extrapolar as informações contidas nas
entrevistas, o que poderá vir a servir como contribuição a outros estudos qualitativos,

cujas ênfases sejam os elementos considerados necessários à compreensão da ge s-

tão apoiada na avaliação e no planejamento estratégico em instituições de ensino.

7.1  ASPECTOS INDISPENSÁVEIS PARA A GESTÃO ESTRAT ÉGICA

A dinâmica inicial para implementar o planejamento estratégico em IES e orientar

a adesão ao seu desenvolvimento como novo modelo de gestão requer um prévio en-

tendimento sobre os papéis dos envolvidos no processo. Nas IES estudadas, constata-
se que os procedimentos da etapa inicial foram semelhantes: estiveram assentados

em discussões, em grandes grupos, na sistematização e síntese, em grupos me-

nores, e na validação da síntese novamente em grandes grupos. No entanto,
essa prática, comum em fases de implantação de processos de mudança, deveria

ter sido superada na execução das etapas de definição dos planos e seus desdo-

bramentos, o que não ocorreu. Permanece quase que uma exigência de discus-
são e aprovação coletiva, precedendo a formulação de qualquer decisão. O con-

texto da prática de discussão muitas vezes dificulta ou inviabiliza o avanço de pla-

nos, especialmente aqueles que têm por objetivo responder a uma necessidade es-
pecífica e que requer agilidade. Discutir todas as decisões não oferece garantia do

entendimento do que é pretendido nem da aceitação dos rumos definidos; em geral,

impede a criação de espaços para fazer prosperar a inovação.

Foram disponibilizados pelas IES inúmeros relatórios contendo quantidades de

informações, reunindo as sínteses dos estudos realizados e o conjunto dos objetivos

estratégicos de cada uma. Nesse ponto, é inegável o aprendizado organizacional em
termos de conhecimento demonstrado pelas lideranças e suas equipes. No entanto, a

falta de planejamento dos processos como um todo e de um cronograma de execu-

ção que viesse a orientar a mudança, de forma coesa e integrada, gerou uma visão
fragmentada do processo, pelas pró-reitorias e unidades, comprometendo a definição

de objetivos e indicadores para avaliar os resultados de desempenho institucional.

A participação nos encontros de análise de desempenho institucional e de de-
cisão deve respeitar os níveis de responsabilidade pelos processos que integram as

atividades críticas e ação dos gestores que diretamente respondem pelos resultados

dessas iniciativas. As necessidades de eficiência, eficácia e efetividade organizacio-
nais exigem diferentes formas de atuação e diferentes resultados. Chegou-se a uma
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conclusão sobre o que parece ser uma prática adequada às IES: que a alta adm i-

nistração deva se reunir para estabelecer diretrizes orientadoras da ação, definir re-

gras de decisão e propor metas, e que aos gestores, inspirados pelas diretrizes,
cabe propor e desenvolver projetos e operacionalizar planos adequados de ações.

O desenvolvimento da gestão estratégica depende da capacidade de lideran-

ça integrada e do comprometimento da alta direção das universidades, reitor, vice-
reitor e pró-reitores, em implementar um modelo de gestão, alinhado às estratégicas,

e coerente com os valores institucionais. Esse modelo de gestão deve orientar os

responsáveis pelas funções gerenciais e as demais pessoas a um propósito comum,
estimulando a proposição de projetos e iniciativas e contribuindo nos momentos de

decisões. Todos os gestores devem ter clareza sobre as escolhas da IES e suas justi-

ficativas, conhecer objetivos, indicadores, metas e os recursos disponíveis, e sobre
como serão avaliados os processos desenvolvidos e os resultados alcançados.

Os gestores parecem querer diretrizes de ação, transparência das decisões,

recursos ou autonomia para captá-los e liberdade para criar grupos de projetos e
para desenvolver produtos e serviços inovadores. O atributo a ser considerado, do

ponto de vista da gestão estratégica, é a necessidade de um esforço coletivo para

manter o alinhamento de todas as iniciativas às orientações e escolhas estratégicas.

As lideranças estão entendendo que a capacidade institucional de atender às

necessidades dos clientes, sejam eles alunos, organizações ou mesmo a sociedade,

é condição para o alcance de resultados satisfatórios. Assim, estas necessidades
devem ser entendidas e utilizadas para os produtos possam ser desenvolvidos, crian-

do valor para conquistar e reter alunos e organizações clientes e para satisfazer as

necessidades das comunidades com as quais a universidade interage.

Constata-se que a escassez de indicadores que, em conjunto, permitiriam o

gerenciamento da execução do planejamento estratégico e da operacionalização

dos objetivos institucionais, prejudicou a obtenção de uma síntese dos estágios em
que as instituições se encontravam em relação aos seus planos. Cabe notar que

objetivos deveriam estar associados aos indicadores de desempenho e às metas

estabelecidas pela alta direção. No entanto, parece que um desafio para as unive r-
sidades é construir um sistema de indicadores essenciais que articulem visão de

futuro, capacidade para mudança e relacionamento com a sociedade, sem perder de

vista a missão e os valores de cada IES.

Para que o processo de tomada de decisão seja eficaz e a introdução de me-

lhorias se apresente com maior rapidez, a IES deve dispor de estruturas organizacio-

nais mais enxutas que permitam a redução das distâncias entre os níveis de execução
dos projetos e os níveis de decisão. Uma estrutura organizacional eficaz facilita o

gerenciamento dos processos e a análise de desempenho da organização. Assim, a



201

estrutura deve considerar as inter-relações entre os processos e ajudar as pessoas a

entenderem seus papéis em cada um em que estejam envolvidas.

O desempenho de uma instituição depende do conhecimento, habilidades e
motivação das pessoas que formam seus quadros. Em geral, numa universidade a

valorização das pessoas se expressa pelo atendimento às suas aspirações de cap a-

citação e desenvolvimento e pela participação em projetos inovadores ou em mo-
mentos de decisões coletivas. Na perspectiva da gestão estratégica, no entanto, a

valorização deve estar associada às competências necessárias ao desenvolvimento

de projetos estratégicos, sendo indispensável, por isso, identificar as competências
existentes e desenvolver ou contratar aquelas que são indispensáveis à impleme n-

tação de projetos dessa natureza.

A gestão estratégica é um processo progressivo que possibilita às IES colocar
foco nas atividades gerenciais, estabelecer prioridades nos resultados, integrar pro-

cedimentos e análises, desenvolver um sistema de medição de desempenho, para

com isso melhor atuar sobre as necessidades apontadas pelas escolhas estratégias.
Ao definir um conjunto de indicadores, a instituição estará, indiretamente, definindo a

base de seu modelo da gestão, promovendo a estrutura de acompanhamento e de

melhoria das atividades e orientando todas as lideranças para o desenvolvimento de
um projeto único.

O ritmo acelerado das mudanças observadas na sociedade e no mundo do

trabalho aumentou a necessidade por sistemas de avaliação do desempenho que
produzam as condições de acompanhamento e de controle de resultados para que

as IES possam enfrentar eventuais desafios e aproveitar as oportunidades ofereci-

das por esse ambiente em mudança contínua.

O enfoque do modelo de gestão está sendo modificado nas universidades

estudadas, em decorrência desse contexto de mudanças aceleradas procurando

colocar ênfase na valorização das necessidades e até exigências dos clientes. Para
as universidades essa ênfase está provocando a revisão das tradicionais estruturas

funcionais, por formas de organização com menor número de níveis decisórios, para

facilitar a atuação dos gestores mais próximos da execução das atividades-fim. Estas
mudanças de atribuição de responsabilidade próxima à base operacional têm impl i-

cações na gestão.

Uma vez que os principais interessados nos produtos e serviços oferecidos
são os alunos, o mercado e a sociedade, suas expectativas e necessidades desem-

penham um papel fundamental para a definição das estratégias e de suas medições.

Processos internos devem ser desenvolvidos para que a universidade possa entre-
gar valor que satisfaça às exigências desses clientes. As necessidades dos clientes

apontam para os atributos a serem considerados pelas IES nos seus produtos e ser-

viços. Se a instituição os perceber como valor agregado aos produtos, então eles
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devem ser monitorados para que se possa medir ou assegurar sua percepção, por

parte dos beneficiários. Isso deve orientar o desenvolvimento da proposta de indica-

dores de desempenho, como requisito à implementação da avaliação institucional
integrada à gestão estr atégica.

O sistema de gestão estratégica permite um alinhamento sistemático e direto

entre os objetivos estratégicos e os fatores críticos para a sua consecução, e tam-
bém com indicadores e metas, requerendo a definição de recursos e o detalhamento

dos processos principais. Exige um esforço continuado de comunicação desses ob-

jetivos e indicadores para que cada colaborador compreenda os resultados que a
instituição espera alcançar e possam propor iniciativas de alcance dos objetivos para

atender às necessidades dos interess ados.

Para desenvolver e implementar um sistema de indicadores que apóie a ges-
tão, é essencial destacar as fases de concepção do projeto e de seu detalhamento. A

primeira, de criação ou de preparação para o sistema de medição, deve atentar para

a cultura da instituição: como a IES atua e como pretende atuar no futuro, verifican-
do se há uma visão compartilhada da perspectiva futura. Nesta fase, a IES procura

desenvolver o consenso em relação à avaliação das lacunas entre os momentos e

formas de atuação atuais e desejados no futuro. A concepção do projeto compreen-
de atividades que visam a assegurar o envolvimento da liderança e sensibilizar a

comunidade para a adoção de um sistema de avaliação de desempenho. Para isso,

é importante identificar uma equipe responsável pela preparação dessas etapas. Os
integrantes dessa equipe devem compreender as estratégias e os objetivos da insti-

tuição para terem condições de conceber um projeto que considere os fatores críti-

cos para o desempenho eficaz dos objetivos, associando-os a indicadores e metas
de resultados.

A segunda, do detalhamento do projeto, inclui os esforços para especificar a

arquitetura e a metodologia de construção e de desenvolvimento do sistema, incluin-
do a capacitação das lideranças e dos gestores e de uma equipe de acompanha-

mento do projeto e de facilitação para o seu desdobramento. Entre as atividades

executadas é conveniente a inclusão de exercícios de simulação ou a implementa-
ção de projetos-piloto que possibilite modificações na versão final.

É imprescindível que todos os colaboradores sintam-se envolvidos ou repre-

sentados em cada fase da construção do processo. Professores, pesquisadores e
funcionários compreendem melhor os elementos que impactam nas suas áreas de

atuação, podendo propor soluções ou verificar se os projetos, propostas e iniciativas

estão sendo desenvolvidos com eficiência e eficácia. A participação das pessoas
aliada a um qualificado sistema de comunicação aumenta a garantia de consistência

das avaliações de desempenho e de disseminação de seus resultados, em toda a

instituição. Isso também contribui para ampliar o entendimento da comunidade aca-
dêmica sobre o significado das medições e sobre o seu uso.
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O primeiro requisito para a etapa de concepção do projeto é existir uma decla-

ração de visão de futuro. A expressão da visão funda um conceito ou promessa de

criação de valores que os clientes possam perceber e que contribui para a concreti-
zação daquilo que eles esperam. Para ser eficaz, a visão deve auxiliar a IES a obter

o engajamento dos professores, funcionários e pesquisadores para a realização das

metas estratégicas, e, também, representar realisticamente algo que seja possível
atingir. A visão deve expressar o espírito que anima a excelência na universidade,

comunicando, rápida e precisamente, o que a IES espera fornecer em termos de

valor aos alunos e à sociedade. Conquistar a visão requer uma boa elaboração da
missão da universidade, realmente orientadora das escolhas estratégicas.

No cerne da gestão estratégica está um conjunto claro e preciso de objetivos

que moldam ações e resultados futuros. Estes objetivos devem refletir os fatores críti-
cos para o desempenho esperado, ao lado das perspectivas essenciais relacionadas

(1) à missão e à visão da instituição, (2) aos clientes e suas necessidades, (3) aos

processos internos para que a IES possa atender às necessidades dos clientes, (4) ao
desempenho financeiro e (5) aos requisitos de estrutura científica, física e tecnológica.

Cada um dos objetivos estratégicos deve orientar a atuação dos gestores,

professores e funcionários para diferentes dimensões dos projetos de ensino, pes-
quisa e extensão, estabelecendo os meios para a melhoria do desempenho. Agru-

pados de maneira consistente, os objetivos promovem a integração das distintas

atividades da instituição em torno da visão, permitindo um processo de análise e de
melhoria continuada de desempenho. Muitas das informações necessárias para

desenvolver a análise e ajudar na definição/revisão da missão ou da visão de futuro

podem ser oriundas de questionários ou de informações dos sistemas internos ou
bancos de dados.

Tendo assegurado que medições lógicas são executáveis e estão presentes

para cada fator crítico, a equipe de projeto deve dirigir sua atenção para a integração
dos objetivos e informações. O modelo delineado deve ser revisado sempre que ne-

cessário para que reflita os fatores prioritários para a IES atingir seus objetivos. A

integração deve, especificamente, fazer face às diferentes análises necessárias para
dar suporte ao controle e à análise gerenc iais.

Uma vez selecionados os principais indicadores, um quadro de resultados

deve expor as informações relacionadas aos indicadores estratégicos de desempe-
nho, demonstrando sua integração de forma facilmente interpretável. O quadro de

resultados estimula a gestão participativa uma vez que os resultados devem ser dis-

seminados em toda a instituição e incentiva o trabalho em equipe, por meio do des-
taque de alcance das metas e realizações dos grupos. O quadro de resultados tam-

bém contribui para disseminar reconhecimentos positivos, especialmente os decor-

rentes de iniciativas cujos resultados superaram as expectativas.
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Para acompanhar o processo de implementação há necessidade de planos

de ações detalhados. Estes planos  precisam as tarefas, o cronograma de execução

e as competências necessárias dos envolvidos, proporcionando a base para a esti-
mativa dos custos das ações, do prazo de entrega e do esforço para realizá-las. Re-

sultados esperados trazem incertezas e, freqüentemente, se deparam com resistên-

cias. Para superar ou minimizar esses potenciais problemas, é preciso garantir que
toda a comunidade esteja informada quanto aos resultados do processo de avalia-

ção. A equipe responsável pela análise crítica deve garantir a comunicação com agi-

lidade e integridade a todos os interessados.

A partir da comunicação dos resultados da análise de desempenho da insti-

tuição, deve ser gerado um espaço de discussão com vistas à construção de um

entendimento de consenso sobre as conclusões para que surja a oportunidade de
retomada ou de revisão das intenções estratégicas da universidade.

Ao se pensar sobre a execução da gestão estratégica, do ponto de vista de

decisão e de operacionalização, vê-se que o processo admite uma direção única
que é dada pelo alinhamento dos planos e iniciativas às estratégias. Porém, essa

direção acolhe, confortavelmente, dois sentidos, que dão consistência e coerência à

avaliação de desempenho e ao atingimento dos objetivos estratégicos: o movimento
de desdobramento de cima para baixo, que se origina das orientações corporativas

emanadas da alta direção da universidade e, de baixo para cima, o movimento de

execução dos planos e iniciativas, por meio dos quais a instituição concretiza suas
estratégias.

Por isso, um sistema eficaz de avaliação do desempenho de uma instituição

universitária deve ser percebido como um canal transparente de comunicação entre
os professores, os alunos, os funcionários, os gestores, as equipes e todas as ins-

tâncias de decisão internas. Também deve atingir as demais partes interessadas nos

resultados da universidade, como os órgãos reguladores e a sociedade de modo
geral. A Figura 7 procura simplificar a visão geral do processo de gestão estratégica,

apontando nos destaques (hachura ou retícula) os momentos em que a avaliação

institucional se faz presente como elemento integrante da gestão alinhada ao pla-
nejamento estratégico.

A adoção por universidades de uma metodologia, que originalmente foi apli-

cada a empresas, com a finalidade de apoiar a mudança ou o desenvolvimento des-
sas IES, conforme observado nas que foram estudadas, ainda encontra obstáculos.

As experiências em que se baseou o presente estudo revelaram que profissionais

que pesquisam e aplicam o conhecimento válido para fundamentar e consolidar o
desenvolvimento de empreendimentos essenciais no mercado, têm dificuldades de

obter o crédito de seus pares, na comunidade acadêmica, para aplicar esse mesmo

conhecimento nas atividades e projetos em desenvolvimento na universidade.
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Figura 7: Estrutura geral da gestão estratégica e o papel da avaliação institucional

            Fonte: Própria

Por outro lado, a comunidade utiliza uma complicada prática dialógica: em al-

guns ambientes, a validade do que é dito depende de quem profere a palavra ou de

seu comprometimento; já em outros grupos, a palavra é o que importa, mas ela pre-
cisa ser testada e explicada até ser entendida e aceita. Há ainda o grupo dos que

apenas se sensibilizam com as idéias efetivamente convertidas em ação.

Considerando esses aspectos, a tendência indica que os esforços para se
adotar a gestão estratégica como orientação dos processos decisórios nas universi-

dades ainda têm risco de insucesso. Esses riscos podem, entretanto, ser reduzidos se

a IES contar com a colaboração de seus docentes para um processo programado de
mudança institucional. Observou-se, nas declarações dos gestores, conhecimento

sobre gestão estratégica e compromisso com o desenvolvimento das universidades.

Ora, esses são requisitos indispensáveis à mudança. Outros elementos essenciais
para o êxito de um processo de transformação, além da liderança comprometida, são

a transparência dos processos e a garantia de seu entendimento pelas partes envolvi-

das, bem como a existência de um conjunto de diretrizes claras para posicionar a ins-
tituição no futuro. No entanto, há duas condições especiais que merecem ser desta-

cadas: a primeira está relacionada à atitude das pessoas que integram a comunidade

acadêmica. Se as pessoas da comunidade aceitarem aprender, compartilhar e inte-
grar os saberes que não dominam, estarão contribuindo para a concretização da ex-

pectativa de acerto coletivo. A segunda condição está associada ao aprendizado or-
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ganizacional e à necessidade de prazo para que ele aconteça, sendo que parece ser

indispensável a constituição de grupos de discussão para animar essa dinâmica.

Finalmente, buscando resgatar o objetivo geral desse trabalho, vêm expres-
sos alguns aspectos que foram identificados como mecanismos que colaboram para

a implementação da gestão estratégica em IES, considerando as práticas de avalia-

ção institucional e de planejamento estratégico, antecedendo a proposta de um mo-
delo de análise e de avaliação institucional e estratégica. Esses aspectos, possivel-

mente comuns aos processos de mudança de organizações de natureza diversa das

universidades, vêm enunciados porque, nestas instituições, ainda são observadas
dificuldades significativas para superá-los.

§ O sucesso do desenvolvimento da gestão estratégica está baseado na

capacidade e no comprometimento da alta direção e dos gestores em desenvolver
um sistema de decisão focado nas escolhas estratégicas, que estimule o desempe-

nho organizacional a um propósito comum e demonstre os critérios de avaliação

desse desempenho esperado por meio de um quadro equilibrado de indicadores,
associados aos objetivos institucionais de longo prazo. Toda a comunidade deve ter

conhecimento dos objetivos e de suas justificativas, e também sobre os recursos dis-

poníveis para desdobrar os objetivos em projetos.

§ A insistência na manifestação dos objetivos estratégicos e da visão de

futuro da instituição busca sensibilizar a comunidade acadêmica e orientá-la na ação

e no discernimento indispensável aos momentos de decisão. Se o propósito comum
da instituição está associado à qualidade de desempenho, é necessário que esta

seja julgada pelas partes interessadas. O conhecimento das necessidades atuais e

das expectativas futuras proporcionará à IES as condições para perseguir suas e s-
tratégias, definir indicadores e metas e comparar resultados. Nesse sentido, a objeti-

vidade na formulação do propósito comum é essencial.

§ Quem mais se beneficia com as práticas durante o processo de desdo-
bramento do plano institucional é a própria universidade. Os procedimentos utiliza-

dos, as discussões, os mecanismos de avaliação do desempenho, partes integran-

tes do sistema de gestão, contribuem para o aprendizado institucional. A incorpora-
ção de experiências reconhecidas, mesmo praticadas por outros tipos de organiza-

ções, podem contribuir para o aperfeiçoamento ou a inovação dos processos, ou

para a motivação dos envolvidos. O reconhecimento e a internalização de bons
exemplos colaboram para o alcance de resultados mais significativos. Assim, deve-se

favorecer o compartilhamento de experiências e incentivar a constituição de equipes

de desenvolvimento de projetos, de preferência multifuncionais e interdisciplinares.

§ O conhecimento de uma instituição está relacionado às competências

dos gestores e das pessoas que compõem as equipes de trabalho da instituição. As

pessoas motivadas, com habilidades, conhecimentos e experiências diferentes,
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quando participam de atividades em conjunto, formam equipes com melhor desem-

penho. A motivação individual incentivará a do grupo se os seus integrantes perce-

berem que dispõem de autonomia para alcançar os objetivos definidos e que as ex-
pectativas individuais poderão ser diferentes. Em outras palavras, para prosperar o

trabalho em equipe é necessário que todos entendam quais são as expectativas da

IES em relação ao grupo.

§ A gestão estratégica pressupõe o domínio dos principais processos da

organização. Nas IES, a identificação desses processos tende a recair exclusivamente

sobre as finalidades ensino, pesquisa e extensão. Parece essencial, para se imple-
mentar a mudança, que a instituição concentre a atenção no conjunto de processos

relacionados às suas escolhas estratégicas. Ou seja, é preciso fazer escolhas e traçar

objetivos para as finalidades que consigam diferenciar uma IES das demais. Para
acompanhar esses processos especiais as universidades precisam dispor de sistemas

de informações que reflitam as necessidades dos públicos atuais e potenciais.

7.2  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese, assentada em pesquisa qualitativa, buscou identificar os aspectos
que colaboram para a implementação da gestão estratégica nas IES, considerando

as práticas de avaliação institucional e de planejamento, para apresentar uma pro-

posta de avaliação estratégica como modelo a ser praticado nessas instituições.

A base das conclusões a que se chegou se funda na análise de quatro expe-

riências. A justificativa dessa opção já foi apresentada; porém, ao lembrá-la, resgata-

se, a princípio, as limitações das conclusões e considerações finais. A síntese analí-
tico-interpretativa resultante possibilitou formular algumas respostas e suscitou ou-

tras perguntas, além de propor alternativas de ação ou desdobramentos.

O presente estudo considerou o tema gestão estratégica em universidades,
perseguindo, como objetivo principal, identificar os principais mecanismos que cola-
boram para a implementação desse modelo de gestão nas IES, considerando suas
experiências de avaliação institucional e de planejamento estratégico. Como objeti-
vos secundários, buscou-se verificar a importância atribuída à avaliação institucional

no processo de gestão das universidades e analisar os elementos institucionais que

dificultam ou facilitam o desenvolvimento das atividades gerenciais.

Integram o trabalho revisões bibliográficas sobre as bases teóricas que sus-

tentam as metodologias examinadas e os conceitos aplicados. As fontes teóricas

sobre avaliação institucional e sobre planejamento estratégico permitiram concluir
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que é possível articular os dois processos no desenvolvimento da gestão voltada ao

alcance de objetivos de longo prazo e detalhados em metas e resultados esperados.

A abordagem da metodologia, correspondente à pesquisa qualitativa, apr e-
sentou vantagens justificadas pelo aprofundamento de questões baseadas e decor-

rentes de trinta e duas entrevistas, em quatro universidades, realizadas junto aos

pró-reitores e lideranças, ou suas equipes, responsáveis pelos processos de avalia-
ção institucional ou de planejamento estratégico. O estudo foi detalhado e está apre-

sentado em três etapas: descrição, análise e interpretação das informações.

A descrição considerou, de forma ampla, o planejamento das entrevistas, as
condições em que elas ocorreram e os seus conteúdos. Essa etapa permitiu explorar

as relações dentro do ambiente acadêmico das instituições, as atribuições e respon-

sabilidades em relação aos processos de avaliação e de planejamento, os compro-
missos com a gestão e as diferenças entre o discurso e a realidade. Por meio da

descrição, foi possível atingir outro dos objetivos secundários: apresentar as caracte-

rísticas peculiares das organizações universitárias e suas limitações para desenvol-
ver a avaliação, de fato institucional, e o planejamento estratégico.

As análise e interpretação identificaram que os segmentos vinculados à atu a-

ção gerencial e aos processos de avaliação e de planejamento dominam conceitos e
procedimentos relacionados aos processos. Foi possível destacar fatores vinculados

à motivação e ao comprometimento de unidades gerenciais e de pessoas, mostra n-

do evidências de acompanhamento de planos de ação.

A interpretação permitiu apontar alguns aspectos a serem considerados: (1) o

processo de gestão estratégica deve ser liderado pela reitoria, por representar a alta

direção da instituição; (2) as estratégias estabelecidas têm por objetivo a consecução
de um propósito comum que expressa a visão de futuro desejada pela instituição; (3)

a formulação do propósito comum deve ser clara e conhecida por toda a comunidade;

(4) os processos principais, necessários ao alcance da visão de futuro, devem estar
associados a um sistema de objetivos estratégicos; (5) os objetivos estratégicos de-

vem estar traduzidos em indicadores e em resultados esperados; (6) a prática de

análise crítica de desempenho, periódica, a partir dos indicadores é fonte de apren-
dizado organizacional e de ajustes de metas; e (7) o compartilhamento e a transpa-

rência da gestão servem como motivação ao comprometimento da comunidade.

A partir dos resultados desse estudo qualitativo, há possibilidade de estender
as conclusões a outras IES, uma vez que foram estudadas duas instituições federais

e duas particulares. Os obstáculos à extensão parecem ser reduzidos, estando e s-

pecialmente relacionados às especificidades da missão de cada uma das demais
instituições, considerando as finalidades comuns das universidades. A identificação

de métodos de gestão aplicáveis a elas e aceitos por seus integrantes, ou experiên-
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cias externas bem-sucedidas, pode ser iniciativa útil e valorizada por um conjunto

amplo de universidades.

7.3  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Parece adequado caracterizar as considerações finais com a proposição de

estudos conseqüentes e complementares. Pesquisas para detalhar respostas a
questões relacionadas a modelos e práticas de gestão que atendem às necessidades

das instituições universitárias poderiam surgir por iniciativas espontâneas individuais,

ou poderiam integrar as linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação em
gestão universitária. De modo geral, as sugestões vêm a seguir listadas:

Aprofundamento de estudos e análises relacionados a temas específicos da

gestão universitária, que busquem respostas ou soluções para as questões: Qual a
finalidade da gestão estratégica numa instituição de ensino? Como devem se arti-
cular os processos de avaliação institucional e de gestão estratégica, tendo em vista
as eficiência e eficácia do desempenho das IES?

Planejamento de projetos institucionais que articulem a gestão estratégica a

modelos de auditoria da qualidade e aos processos de avaliação institucional, que

demonstrem ser possível desenvolver, na universidade, um ambiente participativo e
transparente de gestão.

Desenvolvimento de estudos qualitativos indispensáveis e preliminares ao

que foi proposto supra relacionados a: identificação de indicadores necessários à
análise da qualidade da instituição universitária; articulação dos indicadores da ava-
liação institucional com as perspectivas de análise da gestão estratégica; elaboração
de um mapa estratégico apoiado nos indicadores da avaliação institucional para dar
visibilidade ao desdobramento do plano, em todas as unidades gerenciais.

Associada especificamente ao desdobramento da gestão estratégica, uma

outra proposta de estudos seria sobre indicadores adequados aos diferentes níveis
de decisão e responsabilidade numa IES. Parece evidente propor que junto a esse

estudo se desenvolva um modelo para os processos de análise e de tomada de de-

cisões. Acredita-se que uma proposta de análise e de decisão consolidaria um dife-
rencial na gestão da instituição, com a criação de competências gerenciais para

identificar soluções para as questões críticas, definir planos de ações, com medido-

res de desempenho, metas e recursos estabelecidos, favorecendo o desenvolvi-
mento de uma cultura de gestão voltada a resultados.

Por fim, a sugestão de estudos complementares para validação desse traba-

lho qualitativo ou para ampliar as conclusões produzidas.
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