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Nova política de avaliação para o ensino superior propõe mudanças sobre a postura e papel das 
IES.  
 
Considerando a importância do tema e o impacto que este traz à gestão das instituições de 
educação superior no Brasil, torna-se necessário retomar a discussão sobre o novo sistema de 
avaliação e compartilhar algumas reflexões sobre um dos processos que compõem este sistema. 
Cabe ressaltar que o texto aqui apresentado não tem a pretensão de esgotar o assunto a que se 
dedica, mas convida o leitor para lançar um novo olhar nas proposições que pretendem promover 
ajustes no cenário da educação superior no Brasil. Nesse contexto, é importante apontar que o 
SINAES constitui-se, numa política de Estado para a Educação. 
 
Tendo previamente abordado as questões teóricas e conceituais acerca do SINAES ( Ensino 
Superior Ano 8, No. 87)  trataremos neste editorial de um dos processos que compõe o sistema 
proposto. 
 
Embora instituído de forma integrada por três processos distintos, articulados e de igual 
relevância, por sua natureza inovadora, o processo de avaliação externa chama especial atenção, 
ao convidar as IES para participar integralmente desta fase ao ter como ponto de partida os 
relatórios das CPA´s. Dessa maneira, o SINAES não propõe uma ação impositiva de um processo 
avaliativo, mas se constitui numa ferramenta orientadora, que possibilita momentos de reflexão e 
re-conhecimento da própria instituição, levando-a a rever seu planejamento e metas em um 
procedimento semelhante ao PDCA (sigla do inglês para Plan, Do, Correct and Act) de 
planejamento e re-planejamento em decorrência da avaliação.  
 
Para alcançar seu objetivo o SINAES propõe um modelo que abrange dez dimensões abordando, 
além das atividades fim da educação, que consideramos ser a formação pessoal e profissional do 
estudante e a responsabilidade social da IES (sendo esta dimensão fruto das resoluções da 
Conferência Mundial de Educação Superior - Paris 1998), atividades que dão suporte para que as 
atividades fim sejam alcançadas como proposto nos documentos de planejamento da instituição, 
PDI e PPI.  As dez dimensões propostas no SINAES são: 
 
1 - Missão e PDI; 
2 - Perspectiva científica e pedagógica formadora: políticas, normas e estímulos para o ensino, a 
pesquisa e a extensão;  
3 - Responsabilidade Social da IES; 
4 - Comunicação com a sociedade; 
5 - Política de pessoal, carreira, aperfeiçoamento, condições de trabalho; 
6- Organização e gestão da Instituição; 
7 - Infra-estrutura física e apoio;  
8 - Planejamento e avaliação;  
9 - Política de atendimento aos estudantes;  
10 - Sustentabilidade financeira. 
 
Ao verificar o conjunto das dez dimensões que formam o instrumento de avaliação externa, torna-
se quase intuitivo associá-las ao que foi apresentado pela OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Developement)em 1987 como as dez principais funções da Universidade e que foi 
posteriormente utilizado por Baoventura de Souza Santos (Pela Mão de Alice - 1994)  para 
justificar as crises pelas quais passa a Universidade desde o final do Séc. XX.  
 
Embora não haja uma relação direta, linear e biunívoca entre os dez elementos destes dois 
conjuntos, pode-se afirmar que ambos refletem o grau de complexidade das IES contemporâneas. 
Conseqüentemente, enquanto a classificação apresentada pela OECD reflete o aumento nas 



funções das IES decorrentes de uma maior cobrança da sociedade sobre estas instituições, as dez 
dimensões do instrumento de avaliação refletem a complexidade e desafios da gestão 
institucional. 
 
Ainda que as dimensões diretamente relacionadas com a atividade fim da IES (2, 3, 5, 7 e 9), 
possam ser consideradas as mais relevantes para o processo avaliativo, acreditamos ser um 
salutar sinal de mudança empreendido por esta nova proposta a inclusão de dimensões que 
tratem de questões como a comunicação com a sociedade, a organização e a gestão, a avaliação 
institucional e a sustentabilidade financeira no processo de avaliação integrada da IES. 
Certamente, há uma declarada necessidade de se abordar esses assuntos para que se estabeleça 
a transparência no relacionamento entre as IES e a sociedade brasileira. 
 
Dentre as dimensões avaliadas pelo novo sistema julgamos a responsabilidade social e a 
sustentabilidade financeira mereceram atenção.  
 
Por conta da atenção especialmente dedicada ao papel social das instituições de ensino superior 
nos últimos anos, corremos o risco de perder credibilidade perante a sociedade caso as ações 
entendidas e praticadas como responsabilidade social não forem pautadas por considerações 
conceituais fundamentadas no conhecimento científico. 
 
Houve um grande avanço nas discussões sobre o compromisso social de uma IES e as sobre as 
ações decorrentes deste compromisso que são pertinentes ao fazer acadêmico. Não cabe mais, 
por conta da respeitabilidade conquistada pelo segmento, a utilização de um discurso 
descontextualizado e puramente demagógico. Podemos e devemos ser avaliados pelo trabalho 
socio-pedagógico realizado na construção de uma sociedade mais igualitária, além do trabalho 
qualitativo na formação de profissionais socialmente conscientes e comprometidos com a 
realidade de seu país. 
 
Quanto à dimensão que avalia a sustentabilidade financeira das IES, acreditamos na necessidade 
de um crescimento responsável do segmento, que não onere nem o estado nem a sociedade por 
conta de critérios irrealizáveis ou operações financeiras arriscadas. Devemos lembrar que, quando 
não há um planejamento sólido, adequado à realidade da IES, quem em última análise acaba 
sendo prejudicado, por perda de tempo e, em alguns casos, dinheiro, é o estudante, razão e 
motivo de nosso trabalho. 
 
Considerando, então, a extrema riqueza, o volume e a complexidade das informações contidas 
nos relatórios de avaliação externa, com todas as dimensões e os itens que compõem estas 
dimensões, podemos afirmar que este conjunto de dados forma, no âmbito da matemática, um 
hiperplano que deverá descrever, em algum espaço e por meio de alguma métrica, a qualidade da 
IES. Seria lamentável se toda esta complexidade fosse perdida.  
 
Sabemos que uma base canônica (*) é constituída por elementos independentes entre si que, se 
combinados de alguma forma descreverão todos os componentes sistema.  
 
Se adotarmos uma base canônica para classificar administrativamente os diversos elementos do 
sistema de educação superior brasileiro (faculdades, institutos de educação superior, centros 
universitários, universidades e os demais atores), deveremos adotar critérios coerentes com a 
dimensão da base para termos uma classificação coerente. Uma mera comparação numérica dos 
elementos de alguma matrix formada pelos diversos indicadores relacionados aos itens 
considerados na avaliação reduziria este complexo sistema a uma verificação de itens isolados, 
desconsiderando, dessa maneira, a natureza sistêmica de avaliação que não é meramente 
quantitativa, mas se propõe a ser quantitativa e qualitativa. 
 
 



Devemos, todavia, manter a esperança de que conseguiremos responder, com a qualidade 
desejada, ao complexo papel que a Universidade é desafiada a desempenhar na sociedade 
contemporânea. Contudo, precisamos atentar, como ressaltado no próprio documento de 
concepção do SINAES, para que a diversidade e a história das IES brasileiras seja respeitada 
pelos processos de avaliação, pois é esta mesma diversidade e história que fortalecem o sistema 
de educação superior no país e tem permitido, ao longo destes últimos 40 anos que mais 
brasileiros realizem o sonho de uma vida profissional conquistada por meio de obtenção de 
formação superior. 
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