
educacional: teoria - planejamento - mode
los) descreve que a avaliação surgiu com o 
próprio homem, que observa, julga, e assim 
avalia. Pedro Demo, no livro Avaliação sob o 
olhar propedêutico, discorre que a avaliação 
também provoca reações negativas, já que se 
tem por desconfortável a posição do avalia
do (...). Comparar significa, inevitavelmente, 
confrontar as pessoas, tendo por referência 
padrões considerados desejáveis. A avaliação 
pode ser mesmo entendida como uma con
duta, uma incessante seleção de referências 
que nos permite uma existência mais segura 
seja no plano pessoal, seja no coletivo.

A avaliação nas instituições de ensino 
superior é de responsabilidade da Comis

são Própria de Avaliação 
(CPA) criada por meio da 
Lei n° 10.861, de 14 de abril 
de 2004, a qual estabelece 
que toda instituição deve 
constituir uma CPA, que 
terá entre as suas atribui
ções conduzir os processos 
de avaliação internos, bem 
como sistematizar e prestar
as intormaçoes necessanas ao processo.

Destaca-se aqui a importância dos resulta
dos avaliativos para as instituições de ensino, 
no intuito de identificar, implementar, geren
ciar e melhorar continuamente a eficácia e as 
interações dos processos para o alcance dos 
objetivos educacionais: a qualidade no ensino.

e aperfeiçoamento de seus processos.
No livro Gestão da Qualidade, Marshall 

Junior descreve qualidade como um conceito 
espontâneo e intrínseco a qualquer situação 
de uso de algo tangível, a relacionamentos 
envolvidos na prestação de um serviço ou a 
percepções associadas a produtos de nature-

Qualidade esta que, neste momento, procede 
da essência do “jogo da aprendizagem”, nas 
suas diferenças específicas, nos seus atributos 
existenciais que são os da formação de um ser 
livre, de uma nação independente. Mas como 
um sistema de gestão da qualidade, com fer
ramentas e métricas, pode auxiliar as CPAs no 
alcance da excelência no ensino superior?

Em síntese, a instituição de ensino, por 
meio das avaliações da CPA, buscará a ex
celência no atendimento aos clientes inter
nos e externos, em todas as suas extensões 
e alcances. A CPA avaliará se os objetivos 
da qualidade estão sendo alcançados, tais 
como: atender aos compromissos assumi
dos com os clientes/alunos; prevenir ocor
rência de pjip conformidades; melhorar 
continuamente os processos e assegurar a 
habilidade dos funcionários para execução
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za intelectual, artística, emocional e vivencial. 
Assim, gestão da qualidade pode ser inter
pretada como a gestão para a excelência por 
meio da melhoria contínua, ou seja, transição 
e mudança para melhor, aquele ou aquilo que 
é preferível, que tem melhor qualidade.

A gestão da qualidade evoluiu ao longo do 
século 20, passando por quatro estágios mar
cantes: a inspeção do produto, o controle do 
processo, os sistemas de garantia da qualidade 
e a gestão da qualidade total. Assim, a trajetó
ria de valoração da palavra qualidade não po
deria excluí-la como “termo-chave” na gestão 
das instituições, como meio de sobrevivência 
e crescimento neste mundo competitivo.

Portanto, como forma de se garantirem 
no cenário educacional, os dirigentes estão, 
cada vez mais, adotando técnicas e métodos 
de gerenciamento, isto é, filosofias que os 
auxiliem na administração acadêmica e que 
demonstrem os resultados alcançados.

Os objetivos da qualidade são importan
tes instrumentos de estímulo para a tomada 
de ação, que propiciam a gestão estratégica 
da instituição de ensino de forma planejada 
e não em resposta imediatista e sintomática 
aos obstáculos comerciais. Dessa maneira, 
os processos internos avaliarão se os obje
tivos da qualidade estão sendo alcançados, 
tais como: atender aos compromissos assu
midos com a comunidade acadêmica e com 
a sociedade em geral; prevenir ocorrência 
de não conformidades; melhorar continua
mente os processos e com direcionamento 
em seu aperfeiçoamento.

Nesse contexto, justifica-se a utilização

das normas ISO 9000 nas CPAs, pois na nova 
sociedade, em que o capital intelectual se 
tornou a mola propulsora das organizações, 
é indispensável o gerenciamento da qualida
de nos processos de ensino e aprendizagem, 
bem como na infraestrutura das instituições 
de ensino superior privadas no Brasil. Tal nor
ma é baseada em princípios de gestão, que ga
rantem a melhoria contínua e benefícios para 
as instituições, como tomadas de decisões ge
renciais mais objetivas e efetivas; melhoria da 
comunicação interna entre os diferentes níveis 
da empresa; redução de custos e de tempo na 
execução de tarefas e em especial a obtenção 
de resultados satisfatórios.

A gestão da qualidade torna-se então um 
instrumento aliado às CPAs, que poderão por 
meio dele gerenciar todos os elementos en
volvidos, em busca de resultados eficientes e 
de diferenciais inovadores que, seguramente, 
promoverão uma educação com qualidade e 
uma instituição em ininterrupta evolução. ■
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 15, n. 173, p. 42-43, fev. 2013.




