
"Ajustar as especificações de tolerância devido a uma baixa capabilidade do processo em
uma planta de produção é tão insignificante quanto aumentar a nota de aprovação dos
testes escolares de 60% a 70% só porque os estudantes não aprendem corretamente"
(Genichi Taguchi1)

qualidade na educação é algo di-
fícil de ser medido. Embora o en-
sino superior rastreie resultados
tais como taxa de reprovação de
calouros ou notas dos exames dos

registros de graduação, é difícil relacionar estes
indicadores a processos específicos. A avaliação
feita internamente nos cursos geralmente está li-
gada a características do curso, e não do progra-
ma global, e os membros da faculdade normal-
mente não têm certeza de como os estudantes
da graduação podem fornecer feedback a fim de
melhorar o processo educacional.

Há diversas razões para o modo experimental
adotado pela educação para a medição da quali-
dade. Primeiramente, os professores relutaram ao
definir resultados em termos precisos, pois o co-
nhecimento é tido como algo dinâmico e irrestrito.
Os membros das faculdades estão certos ao re-
sistirem contra as tentativas de analisar suas dis-
ciplinas por motivos econômicos ou outros. Mas o
crescimento saudável dos campos acadêmicos
pode existir lado a lado de definições práticas so-
bre o que os graduandos desejam saber para se
tornarem cidadãos eficientes, contribuírem para
a economia ou ingressas em programas de gra-
duação.
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Além disso, o processo educacional difere da manufa-
tura em alguns aspectos intrínsecos. Os estudantes inte-
ragem com os processos educacionais de formas pelas
quais os automóveis e televisores não interagem com os
processos de manufatura - eles se tornam produtores de
seu aprendizado. Os estudantes são tanto cliente como
produto. Tais diferenças impossibilitam a importação em
larga escala dos métodos da qualidade para a educação,
mas os acadêmicos acreditam que podem distinguir os
níveis de qualidade entre os estudantes, o que promete
que os resultados do aprendizado podem ser utilizados
para melhorar o ensino.

Embora os dois primeiros motivos pelos quais o ensino
superior tenha respondido lentamente aos indicadores da
qualidade do aprendizado sejam importantes, pretendemos
descrever como a faculdade de odontologia da Universida-
de do Pacífico tratou do terceiro motivo. Os membros do
corpo docente não avaliam os estudantes da mesma ma-
neira como os trabalhadores ou inspetores avaliam os pro-
dutos da manufatura ou a qualidade das interações no ce-
nário dos serviços.

A classificação pode significar escolher entre várias

categorias com base na conveniência para diversos usos
futuros, ou pode significar organizar em ordem com base
em algumas características. A classificação também pode
ser utilizada como forma de descrever quão precisamen-
te o resultado se iguala aos padrões típicos do processo
ou, alternativamente, com que proximidade o resultado
supre as necessidades do cliente ou os requisitos de
entrada para o próximo processo em seqüência. As no-
tas do ensino superior tendem a descrever os resultados
de experiências.

Os membros do corpo docente às vezes mudam seu
modo de ensinar, com base no desempenho do estudante
durante um curso (podem oferecer auxílio de recuperação,
por exemplo), mas coletar informações de avaliação para
este propósito raramente consiste em uma prioridade. Ain-
da mais comumente, os membros do corpo docente des-
crevem o desempenho do estudante para que outros pos-
sam tomar decisões. Por exemplo, a admissão de um estu-
dante em cursos avançados pode ser baseada em seu de-
sempenho em cursos que são pré-requisitos.

A maioria das decisões para estudantes do ensino su-
perior é baseada em dados agregados do corpo docente ou
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em médias das notas. Algumas distinções de notas, tais
como C ou B, quase nunca são importantes em casos indi-
viduais. Um curso não é tido como ineficiente porque al-
guns estudantes recebem notas baixas. Alguns cursos são
reverenciados justamente por terem a reputação de repro-
varem muitos estudantes.

As notas dos cursos são geralmente baseadas em al-
gum padrão para o conteúdo da disciplina ou material apre-
sentado. Isto é conhecido como falácia2 do ensino e envolve
avaliação com base na quantidade de material que os estu-
dantes dominam com relação ao material ensinado em vez
do material necessário para passar para as próximas expe-
riências educacionais ou para graduação. Onde os resulta-
dos dos estudantes forem vistos como reflexo do curso,
normalmente é uma questão de melhorar o ensino em vez
de melhorar o aprendizado.

Os indicadores de resultado do aprendizado podem ser
utilizados para melhorar os processos educacionais caso
eles possam ser mapeados em decisões que aumentem a
capacidade dos processos para produzirem estudantes com
características desejáveis3. Um passo importante para a in-
trodução da qualidade no ensino superior é desenvolver
maneiras de conectar a avaliação às decisões de melhoria
do processo. A faculdade de odontologia da universidade
do Pacífico desenvolveu um mapa de avaliação/decisão/
melhoria do processo, a fim de que seu corpo docente pu-
desse rastrear os rendimentos e os índices de capabilidade
do processo.

Mapeando descrições como decisões
A faculdade de odontologia do Pacífico utiliza uma abor-

dagem para a educação baseada na competência, a qual
supõe que os estudantes aprendem através de etapas de
aprendizado, de aprendiz a iniciante até a competência,
enquanto estiverem na escola, e auto-aprendizagem contí-
nua através de níveis de proficiência e especialização após
a educação formal4. O currículo é o conjunto de processos
planejados em que isto ocorre.

Este modelo difere da visão tradicional de que os estu-
dantes acumulam créditos por terem completado diversas
experiências. Há cinco anos, exigia-se que os estudantes

passassem em todos os cursos e realizassem um número
pré-determinado de procedimentos dentários na clínica. Isto
era conhecido como modelo do checklist. Agora, espera-se
que os estudantes demonstrem sua capacidade (desempe-
nho, entendimento e valores) para começarem a prática in-
dependente da odontologia.

Foram desenvolvidas e aprovadas pela faculdade cinqüen-
ta e nove competências e suas relações com os marcos nas
carreiras acadêmicas dos estudantes. A graduação ou não
de um estudante baseia-se em um julgamento global, em
analogia à certificação de um produto para envio, na manufa-
tura. Esta avaliação é obtida com o uso de provas e notas
tradicionais do curso, exercícios de simulação, classificações
do corpo docente e casos de teste em que os estudantes
realizam, independentemente, procedimentos nos pacientes.

A mesma lógica é aplicada no nível de cursos individu-
ais. Para experiências educacionais constitutivas, a ques-
tão operacional passa a ser: "O estudante é qualificado para
começar o próximo conjunto de experiências do processo
para se tornar um dentista?".

Pelo fato de a educação odontológica ser um proces-
so complexo, com diversas etapas, é necessário identifi-
car estudantes que não deveriam ser dentistas, logo no
início do processo. Também é necessário identificar es-
tudantes que precisam de "intervenção de reparo" durante
o processo. Estas duas últimas categorias correlacionam-
se, aproximadamente, às categorias de retrabalho e re-
jeição da manufatura, e normalmente relacionam-se às
notas D e F.

Embora a escola de odontologia do pacífico mante-
nha um sistema de pontuação tradicional, incompleto e
de créditos, indo de A até F, gerenciamos o currículo e a
participação do estudante utilizando quatro categorias
(ver Tabela 1):

1. Quando um estudante é qualificado, ele ou ela tem
recebido o benefício essencial da experiência acadêmica
atual e qualifica-se para o próximo conjunto de experiên-
cias. A ação associada a esta categoria é descontinuar a
experiência ou aumentá-la e enriquecê-la, caso os estu-
dantes precisem ser mantidos até o final do curso, por
motivos logísticos.
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2. Quando um estudante está se tornando qualifi-
cado, a experiência é continuada, antecipando que uma
maior experiência conduzirá à qualificação dentro do
tempo esperado.

3. A trajetória do aprendizado para estudantes que não
estão se tornando qualificados sinaliza que as experiências
atuais não têm probabilidade de levar à qualificação. Nesta
categoria de auxílio, os membros do corpo docente inter-
vém para diagnosticar a natureza da dificuldade e prover
experiências alternativas, na esperança de que os estudan-
tes retornem ao fluxo principal.

4. Estudantes da categoria de não-qualificados não se
beneficiaram do auxílio ou, por algum outro motivo dramáti-
co, são considerados improváveis de tornarem-se qualifica-
dos, mesmo com apoio extensivo. Estes estudantes são
expulsos ou exige-se que eles repitam o ano.

Cada conjunto de experiências de aprendizado possui
especificações de projeto ou metas de resultados, tam-
bém chamados de objetivos educacionais. Os estudantes
são qualificados quando alcançam ou excedem as espe-
cificações de projeto e, em seguida, passam para o con-
junto seguinte de experiências do processo. O mesmo sis-
tema de avaliação de quatro categorias é utilizado ao lon-
go do currículo, em palestras, seminários, laboratórios téc-
nicos e clínicas.

Há uma correspondência aproximada entre as notas e
o sistema de avaliação baseado na competência. Notas
de A até C = qualificado, D = não está se tornando qualifi-
cado e F = não qualificado. A categoria dos que estão se
tornando qualificados é sinalizada por uma nota provisó-
ria. O resultado cumulativo destas experiências seqüenci-
ais é a competência ou prontidão para a prática indepen-
dente da odontologia. A capacidade do estudante para
funcionar no próximo conjunto de processos acadêmicos
é a lógica que controla o sistema.

A educação baseada em competência agora é reque-
rida em todas as escolas de odontologia pela Comissão
de Certificação Odontológica5'6, e tendências similares
estão emergindo em programas empresariais. No mode-
lo da competência, exige-se que os estudantes demons-
trem características de profissionais capacitados, com-
preensivos e com valores, em cenários realistas, antes
de sua graduação.

Esta abordagem é uma extensão dos conceitos de no-
tas baseadas em critérios e aprendizado de especializa-
ção. No sistema de notas baseadas em padrões, os es-
tudantes recebem notas altas ou baixas dependendo de
seu desempenho em relação a outros estudantes. Por
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exemplo, os primeiros 8% podem receber As. Na pontu-
ação baseada em critérios, as notas são baseadas em
padrões externos, tais como uma proporção de respos-
tas corretas determinada por um painel de especialistas,
e a proporção de estudantes que recebem cada nota não
é pré-determinada.

No aprendizado de especialização, os estudantes conti-
nuam a trabalhar em tarefas até atingirem um nível de de-
sempenho pré-determinado. A competência vai além des-
tes conceitos ao ancorar os níveis de desempenho em cri-
térios externos e diferenciar formalmente estudantes que
dominaram as competências, estudantes que necessitam
de um ambiente de aprendizado diferenciado e aqueles que
não serão autorizados a seguir em frente, A diferença entre
esta abordagem e a pontuação baseada em critérios e
aprendizado de especialização é o foco da educação, ba-
seado em competência, ao mapear o desempenho do estu-
dante como decisões a respeito do processo educacional,
ao contrário de dar nota aos estudantes.

Uma vez que as categorias de avaliação do desempe-
nho dos estudantes estiverem mapeadas no processo edu-
cacional como pontos de decisão, o corpo docente pode
medir a qualidade do processo. Os processos de qualidade
são aqueles com uma capabilidade documentada para pre-
parar consistentemente os estudantes para passarem aos
próximos estágios de sua educação ou começarem a práti-
ca profissional.

O corpo docente da escola de odontologia do Pacífico
resolveu o problema de responsabilidade conjunta da facul-
dade e dos estudantes, decidindo que a faculdade é res-
ponsável por tudo em sua esfera de influência. O desempe-
nho do estudante é um indicador da qualidade dos proces-
sos projetados pelo corpo docente - uma visão que W.
Edwards Deming provavelmente aprovaria.

tudante sua primeira tentativa no exame prático de licencia-
tura, após a graduação.

A Universidade do Pacífico é a única faculdade de odon-
tologia, nos Estados Unidos e Canadá, em que os estudan-
tes completam o programa em três anos. As outras 64 facul-
dades levam quatro anos ou mais. Entretanto, a Universida-
de tem o currículo típico das faculdades de odontologia dos
EUA e Canadá, com relação ao número de horas e assun-
tos cobertos. Os motivos para o reduzido tempo total ne-
cessário são eficiência na programação e redução da recu-
peração.

Os estudantes são subtraídos do numerador do rendi-
mento, caso repitam um curso, sejam expulsos da faculda-
de, repitam nos dois exames escritos nacionais de licencia-
tura ou falharem na primeira tentativa no exame prático de
licenciatura, tiverem sua graduação adiada por não terem
atingido competência no período de três anos ou abando-
narem o curso por motivos pessoais. O rendimento de três
anos calculado primeiramente em 1993 foi de 56%. O rendi-
mento de quatro anos, usado para comparação com outras
faculdades de odontologia, foi de 86%.

Diversos comitês da faculdade foram atribuídos com a
responsabilidade de atender às diferenças da qualidade
identificadas no rendimento global. A Figura 1 mostra o pro-
gresso feito na melhoria de nosso rendimento. Em 2000, o
rendimento em três anos na Universidade do Pacífico foi de
87% e o rendimento em quatro anos foi de 98%. Não é co-
mum as faculdades de odontologia calcularem ou partilha-
rem tais informações, mas os dados agregados mostram
que a média de rendimento em quatro anos, entre as facul-
dades dos EUA, não pode ultrapassar os 75%.

É possível calcular rendimentos para experiências edu-
cacionais individuais ou combiná-las usando um rolled throu-
ghput yield normalizado, para dar uma imagem mais deta-

Medindo resultados como ren-
dimentos

Nossos primeiros esforços para medir a
qualidade do processo no programa educaci-
onal tinham o foco no rendimento. O rendimen-
to global do programa foi calculado pela pri-
meira vez em 1993, como a proporção de es-
tudantes matriculados que obtiveram um di-
ploma DDS e passaram em todos os exames
externos de licenciatura em um período de 38
meses. O programa educacional da Universi-
dade do Pacífico tem duração de 36 meses,
com dois meses extras que permitem ao es-
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Ihada da eficácia global do programa. O rendimento, em
cada estágio, é a proporção dos estudantes matriculados
os quais obtêm uma nota de aprovação. O rendimento da
média geométrica ao longo de todos os cursos, nos últimos
anos, está entre 0,992 e 0,999.

Medindo resultados como capabilidade
do processo

A formação odontológica é um empreendimento de alto
risco para os estudantes. A dívida média dos estudantes
dispensados no primeiro ano pode ser de até $50.000. Igual-
mente, os tempos de ciclo da formação odontológica são
longos, com alguns cursos estendendo-se por um ano. Os
rendimentos da Universidade do Pacífico estão aproximan-
do-se do máximo e o tamanho da classe (número de opor-

tunidades para erros) é de apenas 150.
Sob tais circunstâncias, começamos a uti-

lizar os índices de capabilidade do processo
para medir os resultados. Tais índices:

Usam a variância abaixo da especifi-
cação do projeto porém acima da tolerância
como parte do cálculo da capacidade do pro-
cesso.

Mostram que nosso processo educa-
cional é visto por ter capabilidade mensurável
e melhorável para graduar dentistas compe-
tentes.

Utilizam a variação entre a especifica-
ção do projeto e a tolerância em vez de serem

limitados a contagens de resultados abaixo da tolerância.
Calculamos Cp usando a fórmula [(média - tolerância) /

(3x desvio-padrão)] para o processo. Este é um indicador
unilateral pois não estamos preocupados com os estudan-
tes que excedem significativamente a média. A tolerância é
definida por dois pontos de decisão: Cp - D e C - F. C - D
é calculando usando o padrão para intervenção educacio-
nal (não está se tornando competente); C - F é calculado
usando o padrão para expulsão (não competente). Veja o
texto "Calculando Cp- D e Cp- F".

As Figuras 2 e 3 mostram indicadores de Cp dos resulta-
dos educacionais para a faculdade de odontologia do Pací-
fico. A Figura 2 representa o desempenho nos testes nacio-
nais padronizados de conhecimento das ciências biomédi-
cas (parte um) e de conhecimento clínico (parte dois) dos
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exames do Conselho Nacional de Odontologia. Estes resul-
tados correspondem a uma taxa de aprovação na amplitu-
de dos 90%.

A Figura 3 mostra as notas de competência compreen-
didas pelo corpo docente durante o último ano do estudan-
te no programa. Este sistema de avaliação é usado para
identificar os estudantes cujas habilidades clínicas os qua-

lificam para a graduação. Há duas curvas pois monitoramos
duas decisões: Os estudantes necessitam de intervenção
auxiliar ou maior tempo no programa, além da data nominal

de graduação (Cp- D)? e Os estudantes devem ser removi-
dos do programa (Cp- F)?

Por convenção, considera-se que as pontuações de C
acima de 1,25 para um processo unilateral tenham capabi-
lídade suficientemente alta de uso regular7. A Figura 3 mos-
tra que nosso programa educacional clínico possui a capa-
cidade de produzir estudantes que estão se tornando com-
petentes ou que são competentes. Também mostra que o

sistema produz poucos estudantes que necessitam de au-
xílio de recuperação e quase nenhum que deva ser dispen-
sado por não poder se tornar um dentista competente. A
capabilidade do programa clínico melhorou muito ao longo
dos últimos cinco anos.

Aplicabilidade no ensino superior
Tanto os indicadores de rendimento como de capabili-

dade provaram ser ferramentas úteis para relatar e melho-
rar a qualidade dos resultados educacionais em uma única
faculdade de odontologia, mas até onde estas abordagens
podem ser generalizadas ao longo do ensino superior é uma

questão aberta. Acredita-se que é necessário algum siste-

ma de mapeamento da pontuação do corpo docente em
decisões educacionais, para converter indicadores de re-
sultados educacionais em informações para melhorar a ha-

bilidade do processo em atingir suas metas.
No entanto, esta não é uma condição sufici-

ente. O processo educacional do ensino pro-
fissionalizante assemelha-se mais de perto à
manufatura ou ao serviço do que o processo

educacional no ensino superior.
Primeiramente, há um grau geral de con-

senso com relação a como deve se parecer

um profissional formado por uma escola pro-
fissionalizante. Este consenso se expressa por
definições de competência em odontologia e

um crescente número de outras áreas. Há,
também, agências externas de testes, as quais
examinam com relação a padrões comuns às

escolas. Algumas faculdades e universidades começaram a
experimentar com competências em instrução, conscienti-

zação social, pensamento analítico e gerenciamento da in-
formação. Tais conjuntos de competências podem, finalmen-
te, fornecer um contexto que ultrapassa o conteúdo do cur-
so o qual orientaria o desenvolvimento do programa.

Em seguida, é possível referir-se ao currículo de forma-
ção odontológica como um processo. O caminho que os
estudantes percorrem no aprendizado é bem estreito, pre-

visível e comum entre os estudantes. As transferências en-
tre os cursos do processo são bem articuladas, portanto faz
sentido falar em termos de "qualificações para a próxima
experiência" como parte dos objetivos do curso.

Quando o processo não puder ser definido, também não
poderá ser medido e, conseqüentemente, não poderá ser
gerenciado. Sob tais circunstâncias, muitos acadêmicos

sentem-se mais confortáveis em focar no processo educa-
cional dentro de seus cursos em vez de focar no território
político de fazer o processo educacional funcionar entre os
cursos. Este pode não ser um problema passível de resolu-
ção para a satisfação de todos, mas é um em que ainda
podem ser feitos mais progressos.

Na medida em que o ensino superior puder concordar
com um conjunto geral de resultados, identificar um cami-

nho comum ou diversos caminhos ao longo da experiência
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Na faculdade de odontologia da Universidade do Pacífico, os es-
tudantes são classificados por sua competência em diversas dis-
ciplinas, a cada trimestre. Os membros do corpo docente utilizam
um sistema em que notas 1 e 2, em uma escala de 1 a 10, sinali-
zam que se deve considerar a expulsão do estudante e notas 3 e
4 significam que é necessária intervenção reparadora. Uma nota
de 8 ou 9 determina que um estudante está pronto para a gradua-
ção. A maioria das notas varia entre 5 e 7, e representa os estu-
dantes que estão progredindo satisfatoriamente.
Para calcular Cp, considere 25 estudantes classificados em uma
única disciplina. Embora, na verdade, utilizemos a média das no-
tas de todos os membros do corpo docente, para este exemplo
iremos supor que eles são inteiros, como segue: um estudante
recebe uma nota média de 5, 20 recebem nota média de 6 e qua-
tro recebem uma média 7.
Isto significa que a média das notas entre todos os estudantes é de
6,12. A diferença entre a nota média e a tolerância para uma nota D
é de 1,62, ou 6,12 - 4,50 (o ponto médio entre a intervenção e as
categorias de progresso satisfatório). A diferença entre a nota mé-
dia e a tolerância para uma nota F é de 3,62, ou 6,12 - 2,5.
O C - D é calculado dividindo a diferença entre a nota média e a
tolerância de intervenção por três vezes o desvio-padrão. Neste
exemplo, o desvio-padrão de 25 notas é 1,32. Isto significa que Cp

- D é 1,32. Para calcular Cp - F, utiliza-se o mesmo desvio-padrão,
mas o numerados é a diferença entre a nota média e a tolerância
para expulsão, ou (6,12 - 2,50) / (3x1,32) = 2,74.

educacional e mapear as avaliações do corpo docente em
decisões sobre estes caminhos, os indicadores de resulta-
do baseados em rendimentos ou índices de capabilidade
do processo podem ser adjuntos valiosos para a melhoria
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