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RESUMO

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) determina que as instituições de ensino superior brasileiras realizem 
autoavaliações institucionais periódicas. O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade da autoavaliação realizada no âmbito do Sinaes por 
uma universidade particular do Estado do Rio de Janeiro, tanto à luz do papel dessa autoavaliação nos processos regulatórios de 
recredenciamento institucional e de renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, quanto perante padrões internacionais de qualidade 
de avaliação. Foi elaborado um instrumento avaliativo, validado por especialista, com critérios de análise que foram extraídos diretamente dos 
instrumentos avaliativos do Sinaes e dos padrões de qualidade de avaliação propostos por uma comissão interdisciplinar de grande alcance, a 
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, formada por organizações e associações canadenses e dos EUA. Sem fins lucrativos, 
esta comissão além de estabelecer padrões de avaliação para uso em uma variedade de contextos educacionais, também revisa e atualiza esses 
padroes, os quais identificam e definem qualidade da avaliação e guiam os avaliadores e usuários a perseguir essa qualidade. Especificamente, 
optou-se por uma abordagem somativa de meta-avaliação, utilizando critérios de três fontes: os indicadores relativos à dimensão intitulada 
"planejamento e avaliação" do instrumento de avaliação institucional externa do Sinais  (especialmente em relação aos processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação institucional); o indicador "ações  decorrentes dos processos de avaliação do curso" do instrumento de avaliação de 
curso de graduação, também do Sinaes; e os padrões do Joint Committee.  Na aplicação do instrumento, foram realizados cotejamento e a 
análise documental. Para o primeiro indicador --coerência do planejamento e da avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação institucional com o estabelecido em documentos oficiais--, o ponto de partida foi buscar evidências que comprovassem 
a realização daquilo estabelecido no PDI. As evidências foram encontradas no conjunto formados pelos PDI, Relatório de Acompanhamento de 
Realização dos Objetivos e Metas do PDI, Atas da CPA, Relatórios de Autoavaliação Institucional, Instrumentos para a Autoavaliação, cartazes e 
panfletos de divulgação, e site da Avaliação Institucional da universidade. O levantamento foi realizado por dois auditores e deu-se sem 
divergências. Trabalho semelhante foi realizado em relação aos demais indicadores das primeiras duas partes do instrumento de meta-avaliação e 
as conclusões dos auditores permitiram o preenchimento dos campos assinalando o nível de atendimento desses indicadores. Na terceira parte 
do instrumento de meta-avaliação, os padrões foram organizados em quadros, de acordo com as categorias definidas pelo Joint Committee: 
utilidade, exequibilidade, adequação, precisão e responsabilização (esta no sentido de imputabilidade). As descrições dos padrões foram criadas 
para avaliação de programas e para uma realidade diversa, e nem sempre são adequadas à situação de uma IES brasileira. Assim, neste estudo, o 
padrão foi considerado atendido sempre que foi encontrada evidência de que seu "espírito" estava devidamente contemplado. A verificação do 
atendimento dos padrões teve por base fundamentalmente, mas não exclusivamente, os relatórios de autoavaliação institucional. Para cada 
padrão, foi consignado um breve comentário relativo aos achados da análise realizada a partir dos relatórios consultados, corroborando a decisão 
registrada em relação ao atendimento do padrão. A análise retratada nos quadros, juntamente com os resultados das outras partes do 
instrumento de meta-avaliação, permitiu concluir:  a meta-avaliação revelou uma autoavaliação institucional coerente com os preceitos do Sinaes 
e bem situada perante padrões internacionais de qualidade de avaliação.
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