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RESUMO 

 

Este estudo analisa a avaliação externa e seus desdobramentos na gestão dos cursos de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), conduzida pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Teve como objetivo 

investigar quais foram as percepções de coordenadores sobre a relevância dos processos de 

avaliação externa, para fins de reconhecimento de curso, sobre a gestão das licenciaturas em 

Matemática do IFSP. Desse objeto de investigação derivaram as seguintes questões específicas: 

quais foram as dificuldades durante o processo de reconhecimento e as contribuições para a 

melhoria das licenciaturas em Matemática do IFSP, do ponto de vista dos coordenadores de 

curso? Após a avaliação in loco, como foram utilizadas as informações dos resultados dos 

indicadores de avaliação para fins de reconhecimento na gestão do curso? Como foi o 

envolvimento da comunidade acadêmica antes e durante o processo de reconhecimento e nas 

ações que julgaram necessárias após os resultados da avaliação? Neste estudo, partiu-se da 

hipótese de que a avaliação externa produz uma grande mobilização institucional no sentido de 

priorizar o atendimento das questões operacionais, relegando ao segundo plano elementos que 

poderiam viabilizar o aprimoramento das licenciaturas em Matemática do IFSP em uma 

perspectiva crítica e de ação coletiva. Nesse sentido, apresentou-se a relação entre avaliação e 

regulação na educação superior implementada pela Política Nacional de Avaliação da Educação 

Superior no Brasil. O trabalho de natureza qualitativa, ancorou-se no conceito de racionalidade 

tecnológica com referência nos autores da Teoria Crítica da Sociedade, em especial Herbert 

Marcuse. Ademais, utilizou como fontes para análise os relatos de seis coordenadores de curso 

de Licenciatura em Matemática ofertados pelo IFSP, por meio da aplicação de um questionário, 

os relatórios de avaliação de curso e os documentos de orientações internas do instituto. Como 

resultados, obteve-se que, a partir da nova configuração da instituição, que inclui a ampliação 

da oferta de cursos de licenciatura, os procedimentos internos para abertura de vagas no IFSP 

foram adaptados com base na lógica adotada pela avaliação externa. Os coordenadores 

investigados apontaram em seus relatos que as atividades antes e durante os processos de 

reconhecimento de curso demandaram ações predominantemente burocráticas. Por fim, 

atestaram que o relatório de avaliação fomentou poucas ou nenhuma contribuição efetiva nos 

debates sobre as possíveis melhorias do curso. 

 

Palavras-chave: Avaliação de cursos de graduação. Racionalidade tecnológica. IFSP. 

Licenciatura em Matemática. Coordenação de curso  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the external evaluation and its consequences in the management of 

Licentiate Degree in Mathematics courses at the Federal Institute of São Paulo (IFSP), 

conducted by the National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep). 

It aimed to investigate the perceptions of coordinators about the relevance of external evaluation 

processes, for the purpose of course recognition, on the management of IFSP degrees in 

Mathematics. From this object of investigation, the following specific questions were derived: 

what were the difficulties during the recognition process and the contributions to the 

improvement of the degrees in Mathematics at the IFSP, from the point of view of the course 

coordinators? After the on-site evaluation, how was the information from the results of the 

evaluation indicators used for recognition purposes in the course management? How was the 

involvement of the academic community before and during the recognition process and in the 

actions they deemed necessary after the assessment results? In this study, we started from the 

hypothesis that external evaluation produces a great institutional mobilization in order to 

prioritize the attention of operational issues, relegating to the background elements that could 

enable the improvement of IFSP degrees in Mathematics from a critical perspective and 

collective action. In this sense, the relationship between evaluation and regulation in higher 

education implemented by the National Policy for the Evaluation of Higher Education in Brazil 

was presented. The qualitative work was anchored in the concept of technological rationality 

with reference to the authors of the Critical Theory of Society, especially Herbert Marcuse. 

Furthermore, it used as sources for analysis the reports of six coordinators of the Licentiate 

Degree in Mathematics offered by the IFSP, through the application of a questionnaire, the 

course evaluation reports and the institute's internal guidance documents. As a result, it was 

found that, from the institution's new configuration, which includes the expansion of the offer 

of undergraduate courses, the internal procedures for opening vacancies at the IFSP were 

adapted based on the logic adopted by the external evaluation. The investigated coordinators 

pointed out in their reports that the activities before and during the course recognition processes 

demanded predominantly bureaucratic actions. Finally, they attested that the evaluation report 

promoted little or no effective contribution to the debates on possible improvements to the 

course. 

 

Keywords: Undergraduate course evaluation. Technological rationality. IFSP. Degree in 

Mathematics. Course coordination. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação superior no Brasil tem sua trajetória marcada pelas intervenções do Estado 

e direcionadas pelas perspectivas de governo, pelas ações dos envolvidos na comunidade 

acadêmica e pelo mercado. Entre avanços e retrocessos, há a expansão das instituições de ensino 

superior e, consequentemente, o aumento da oferta de cursos de graduação no Brasil. Esse 

incremento exigiu a organização de uma política de avaliação dos cursos, a qual culminou no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

Criado pela Lei n.° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sinaes estabelece a política de 

avaliação da educação superior no Brasil e tem, entre seus objetivos, induzir a melhoria da 

qualidade das Instituições de Ensino Superior (IESs) das redes federal e privada. Para tanto, 

ancora-se nos seguintes pilares: autoavaliação da Instituição de Ensino Superior, caracterizada 

como avaliação interna; Avaliação Institucional (AI), que diz respeito ao credenciamento e 

recredenciamento da Instituição de Ensino Superior; avaliação dos cursos de graduação, para 

fins de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento; e Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade), caracterizado como avaliação externa. 

Conforme os documentos do Sinaes, os resultados dos processos de avaliação externa 

dos cursos constituem subsídios para a produção de indicadores de qualidade que orientam a 

elaboração das políticas educacionais para o ensino superior. Nesse sentido, Dias Sobrinho 

(2003) destaca que a continuidade da avaliação deve instaurar-se como cultura, sendo assim, 

 
A avaliação contínua pode vir a ser uma fonte permanente de conhecimentos, 

informações e juízos qualificados sobre o funcionamento, os resultados, os 

impactos sociais das atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão, serviço 

em geral, aspirações da comunidade e assim por diante (DIAS SOBRINHO, 

2003, p. 46). 
 

 

O escopo do presente estudo é a avaliação dos cursos de Licenciatura em Matemática 

do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), sobretudo o processo de reconhecimento desses 

cursos. Tal processo inicia-se com o fluxo processual de documentação inserida no sistema 

federal de ensino denominado e-MEC1.  

                                                 
1 De acordo com o sítio do Ministério da Educação, o “e-MEC foi criado para fazer a tramitação eletrônica dos 

processos de regulamentação. Em funcionamento desde janeiro de 2007, o sistema permite a abertura e o 

acompanhamento dos processos pelas instituições de forma simplificada e transparente”. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/e-mec-sp-257584288 Acesso em: 28/08/2020. 

http://portal.mec.gov.br/e-mec-sp-257584288
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Após a etapa documental, e quando a primeira turma de ingressantes atinge a segunda 

metade do curso, a instituição recebe uma comissão externa de avaliação in loco, designada 

pelo Inep, a fim de verificar o cumprimento do que foi proposto na documentação encaminhada 

na primeira etapa. Nessa visita, são consideradas três dimensões para avaliação do curso de 

graduação, a saber: organização didático-pedagógica; corpo docente e tutorial; e infraestrutura 

e seus respectivos indicadores. Esses parâmetros constam nos instrumentos de avaliação2 e 

norteiam os procedimentos avaliativos dos cursos pela comissão, junto ao Ministério da 

Educação (MEC). Todas as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) e as IESs privadas 

são submetidas a esse sistema de avaliação, incluindo os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFs).  

Os IFs, criados pela Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, assumem novos 

objetivos. No desenvolvimento de sua ação acadêmica, devem garantir:  

a) o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender a educação 

profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do Ensino Fundamental e para o público da Educação de Jovens e Adultos (EJA);  

b) o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para os cursos de licenciatura, bem 

como programas especiais de formação pedagógica, para a capacitação de professores da 

educação básica, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática, e para a educação profissional; 

c) que as demais vagas compreendam a oferta dos cursos superiores em Tecnologia; 

Engenharia; bacharelado; pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização; pós-

graduação stricto sensu de mestrado e doutorado; e cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização 

de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e 

tecnológica. 

Nos termos da referida lei, “para efeito da incidência das disposições que regem a 

regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os 

Institutos Federais são equiparados às universidades federais” (BRASIL, 2008). 

A criação dos IFs teve por base o Plano de Expansão da Rede Federal, criado em 2005, 

no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC propôs a ampliação da rede federal de educação 

profissional em todo o país (Lei n.º 11.195/2005). A primeira fase do plano começou em 2006, 

com a criação de escolas em estados desprovidos de instituições federais profissionais, em 

                                                 
2 O instrumento de avaliação para fins de reconhecimento dos cursos de graduação está disponível para consulta 

em: http://inep.gov.br/instrumentos Acesso em 28/08/2020. 

http://inep.gov.br/instrumentos
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periferias de centros urbanos e municípios do interior. A segunda fase, iniciada em 2007, 

perdurou por quatro anos, destinada a estabelecer 150 novas unidades em municípios de todo o 

país. A última fase, entre 2011 e 2014, projetou mais 208, com foco na redução das 

desigualdades regionais, viabilizando condições de acesso a cursos de formação profissional e 

tecnológica. Depois dos três ciclos de expansão, a rede federal passou a ser constituída, em 

2018, por 38 IFs, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), 23 escolas técnicas 

vinculadas às universidades federais, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) e pelo Colégio Pedro II3. 

O documento Concepções e diretrizes dos Institutos Federais (BRASIL, 2008b) salienta 

o potencial das instituições públicas profissionais para assumirem a formação de docentes, em 

virtude da infraestrutura disponível, como laboratórios e bibliotecas, e dos recursos humanos 

qualificados nas áreas de Ciências Naturais e Matemática. Na perspectiva de reorganizarem a 

rede federal profissional tecnológica, os IFs ampliaram a sua ação e assumiram uma nova 

responsabilidade: a oferta de 20% de suas vagas em cursos de licenciatura para a formação de 

professores para a educação básica e profissional. Essa nova função dos institutos tem sido 

justificada pelo diagnóstico de carência, reiterado em quase todo o país, de professores 

graduados nas áreas de Ciências e Matemática para a educação básica. 

O estudo Escassez de professores no Ensino Médio: propostas estruturais e 

emergenciais parte do diagnóstico de que o “déficit de professores no Ensino Médio tenderá a 

ampliar-se nos próximos anos, diante da necessidade de universalização das matrículas nessa 

etapa da educação, exigindo ações emergenciais e de caráter estrutural” (BRASIL, CNE-CEB, 

2007, p.2). Apresenta, ainda, um panorama dos docentes da educação básica e, em razão da 

demanda hipotética para o Ensino Médio, calcula um déficit para o preenchimento de mais de 

246 mil postos de trabalho. Para fazer frente a tal situação, o relatório indica a valorização de 

todos os profissionais da educação básica – por meio de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) –, as medidas emergenciais contra a escassez de professores em Ciências da Natureza 

e Matemática e a atuação de todas as Ifes na formação inicial e continuada de educadores como 

ações políticas prioritárias.  

Dilvo Ristoff, diretor de educação básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) entre 2008 e 2009, também apontou a escassez de 

docentes no Brasil, principalmente em algumas áreas. Em suas palavras: “não há uma única 

                                                 
3 Informações disponíveis no sítio do MEC, em http://portal.mec.gov.br/setec-programas-e-acoes/expansao-da-

rede-federal. Acesso em: 30/03/2021. 

http://portal.mec.gov.br/setec-programas-e-acoes/expansao-da-rede-federal
http://portal.mec.gov.br/setec-programas-e-acoes/expansao-da-rede-federal
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disciplina em que o número de professores com formação específica (por exemplo, professor 

de matemática formado em Matemática) seja igual ou superior à demanda” (2012, p. 01). 

Ciavatta (2006), por sua vez, contribuiu para o debate sobre a ampliação da oferta de 

cursos de formação de professores de nível superior nos IFs apontando algumas hipóteses. Entre 

elas a “[...] necessidade de formar professores para as disciplinas técnicas, considerando-se o 

número insuficiente formado pelas universidades nas suas licenciaturas plenas para suprir as 

necessidades do ensino médio técnico” (CIAVATTA, 2006, p. 914).  

Nesse sentido, a política de oferta de cursos de licenciatura pelos IFs foi e tem sido 

tratada eminentemente como uma iniciativa para diminuir a carência de professores diante da 

demanda latente para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, em especial 

nas áreas de Ciências e Matemática. Sendo assim, busca atender a um dos objetivos da Política 

Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, que é 

 

[...] identificar, com base em planejamento estratégico nacional, e suprir, em 

regime de colaboração, a necessidade das redes e dos sistemas de ensino por 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica, de forma 

a assegurar a oferta em quantidade e nas localidades necessárias (BRASIL, 

2016). 

   

Diante dos argumentos apresentados, coloca-se a necessidade de uma reflexão crítica 

sobre os limites e as potencialidades para formação de docentes nas áreas de Ciências Naturais 

e Matemática nos IFs. Mesmo com os argumentos apresentados, cabe apontar a contradição da 

obrigatoriedade da oferta dos cursos de licenciatura em uma instituição tradicionalmente 

voltada para formação de mão de obra técnica de nível médio qualificada para o mercado de 

trabalho. Nessa perspectiva, é preciso analisar se a lógica subjacente à ampliação das funções 

dos IFs permite a realização de sua promessa, considerando a possibilidade de investimento na 

expansão das universidades, as quais exerceram, no país, a função de formação de professores 

para a educação básica. 

 Outro ponto relevante é verificar se a proposição do aumento de vagas sustentada como 

argumento para a criação dos IFs tem contribuído efetivamente para diminuir a escassez de 

professores das áreas de Ciências e Matemática no Brasil. A expansão acelerada de vagas para 

esses cursos em diversos campi em todo o país parece indicar o atendimento a essa demanda. 

No entanto, há que se observar e realizar estudos de acompanhamento do número de concluintes 

e, assim, constatar o efetivo cumprimento do que foi proposto.  

Além do quantitativo de formandos em licenciatura, faz-se necessário compreender o 

sentido desses cursos nos IFs. Outro questionamento que se coloca é se as propostas curriculares 
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refletem os interesses de formação de docentes qualificados para atuarem como formadores na 

educação básica ou se são atravessadas por uma lógica extrínseca à do ensino básico, mais 

próxima da formação técnico-profissional. Esse apontamento é um convite para reflexão sobre 

a utilização do conhecimento científico para subsidiar as tomadas de decisões voltadas a 

direcionamento, controle e padronização dos comportamentos dos indivíduos no sentido de 

atender os interesses econômicos da sociedade. 

 

Problema da pesquisa, hipótese e objetivos 

 

 Esta dissertação examina a avaliação externa dos cursos de graduação junto ao 

MEC/Inep, propondo a análise da relevância dessa avaliação para a gestão das licenciaturas no 

novo lócus de formação – os IFs –, privilegiando o ponto vista dos coordenadores de curso. 

A fim de acompanharem os processos regulatórios de avaliação da Instituição de Ensino 

Superior, dos cursos de graduação e do desempenho dos estudantes, a Secretaria de Regulação 

e Supervisão da Educação Superior (Seres) e o Inep solicitam às organizações a indicação de 

um responsável para efetuar a interlocução com o MEC. O profissional que ocupa esse cargo é 

conhecido como Pesquisador Institucional (PI) e/ou Procurador Educacional Institucional 

(PEI). 

No caso do IFSP, a autora desta pesquisa, que atua como pedagoga na Reitoria, ocupou 

a função de PI pelo período de dois anos.  Em seu cotidiano laboral, teve despertado o interesse 

de investigar os efeitos da avaliação externa na tomada de decisões da gestão, os usos dos 

resultados dos indicadores de avaliação e os direcionamentos para a melhoria do curso, em 

especial, os de Licenciatura em Matemática ofertados pelo IFSP. 

Nesse sentido, buscar-se-á identificar a percepção de coordenadores de curso que 

passaram por procedimentos de avaliação externa para fins de reconhecimento de curso e se os 

resultados dos indicadores produzidos por esses processos foram utilizados na gestão das 

licenciaturas em Matemática ofertadas pelo IFSP. Tal levantamento visa responder a esta 

pergunta: quais foram as percepções de coordenadores de curso sobre a relevância dos 

processos de avaliação externa, para fins de reconhecimento de curso, sobre a gestão das 

licenciaturas em Matemática do IFSP? 

Dessa questão principal decorreram as seguintes perguntas específicas: quais foram as 

dificuldades durante o processo de reconhecimento e as contribuições desse processo para a 

melhoria das licenciaturas em Matemática do IFSP, do ponto de vista dos coordenadores de 

curso? Após a avaliação in loco, como foram utilizadas as informações dos resultados dos 
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indicadores de avaliação para fins de reconhecimento na gestão do curso? Como foi o 

envolvimento da comunidade acadêmica antes e durante o processo de reconhecimento e nas 

ações que julgaram necessárias após os resultados da avaliação?  

Assume-se a hipótese de que a avaliação externa produz uma grande mobilização 

institucional no sentido de priorizar o atendimento dos aspectos operacionais, deixando em 

segundo plano elementos que poderiam viabilizar o aprimoramento das licenciaturas em 

Matemática do IFSP em uma perspectiva crítica e de ação coletiva. Nesse esteio, os 

instrumentos de avaliação configuram-se uma tecnologia de padronização e controle das 

graduações e induzem o coordenador a priorizar o cumprimento de exigências postas por 

indicadores de qualidade previamente definidos. A partir de estudos e reflexões de Adorno 

(2000 e 1993) sobre a educação e a formação na sociedade contemporânea, considera-se que 

tal racionalidade transforma os indivíduos em executores de tarefas previamente definidas, 

impedindo o pensamento crítico ou o posicionamento contrário àquilo que lhes for determinado. 

 O objetivo principal da pesquisa é, portanto, examinar as percepções de coordenadores 

de curso sobre a relevância dos processos de avaliação externa, para fins de reconhecimento de 

curso, sobre a gestão das licenciaturas em Matemática do IFSP. 

Nessa senda, os objetivos específicos são: analisar as dificuldades no processo de 

reconhecimento de curso e as contribuições desse processo para a melhoria das licenciaturas 

em Matemática do IFSP, do ponto de vista de seus coordenadores; verificar se houve o 

envolvimento da comunidade acadêmica antes e durante o processo; verificar a relevância dos 

resultados dos indicadores de avaliação para fins de reconhecimento do curso e como foram 

utilizados pela coordenação para possíveis melhorias no curso e se houve envolvimento da 

comunidade acadêmica nas ações que julgaram necessárias após a avaliação in loco. 

Vale ressaltar que esta investigação não tem como proposta definir um modelo de 

referência de qualidade ideal para os cursos. Sua intenção é refletir criticamente sobre as 

percepções de coordenadores de curso no que toca à relevância dos processos de avaliação 

externa e aos usos que fazem dos resultados nas ações de coordenação dos cursos de 

Licenciatura em Matemática ofertados pelo IFSP. As análises serão fundamentadas em estudos 

de autores da Teoria Crítica da Sociedade, sobretudo aqueles que tratam do conceito de 

racionalidade tecnológica, como Herbert Marcuse. 
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1  PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa, de abordagem qualitativa, investigou a avaliação externa dos 

cursos de graduação realizada em uma IES pública, localizada no estado de São Paulo. A fim 

de aprofundar o conhecimento sobre a temática e a contribuição desta dissertação para o campo 

de estudos, efetuou-se inicialmente um levantamento bibliográfico de teses e dissertações 

acerca da avaliação externa na perspectiva do coordenador do curso na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no portal de teses da Capes. Em seguida, 

observaram-se estudos de autores consagrados na área, como Dias Sobrinho (2003), Afonso 

(2005), Ristoff (2006), Verhine (2015; 2018) e Belloni et al., (2003), para compreensão dos 

conceitos de avaliação e regulação subjacentes ao funcionamento do Sinaes. No que se refere à 

descrição do funcionamento do Sinaes, a pesquisa apoiou-se nas legislações disponibilizadas 

em acervos virtuais públicos e no sítio eletrônico dos órgãos governamentais responsáveis, 

como MEC, Inep e Seres.  

Em relação ao panorama da expansão das licenciaturas nos IFs, foi realizada a pesquisa 

documental para o levantamento dos dispositivos legais que nortearam a referida ampliação. 

Segundo Gil (2008, p. 51), esses documentos “valem-se de materiais que não receberam ainda 

tratamento de análise ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa”.  

Assim, utilizaram-se documentos legais que nortearam a expansão das licenciaturas nos 

IFs, tais como o Decreto Federal n.º 6.095, de 24 de abril de 2007, que estabelece diretrizes 

para o processo de integração de instituições federais de educação tecnológica para fins de 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e a Lei Federal n.º 

11.982, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Convém destacar que, nesta última normativa, consta, entre outros objetivos, a oferta pelos IFs 

de cursos de licenciatura, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática (BRASIL,2008). Tal 

objetivo motivou a escolha pelo curso de Licenciatura em Matemática para ser analisado neste 

trabalho. 

 Tendo em vista as múltiplas formas possíveis de tratamento do problema da relevância 

da avaliação externa dos cursos de graduação, optou-se pelo foco nos coordenadores de curso, 

em razão de suas responsabilidades na gestão das licenciaturas. Ele, entre outras funções 

acadêmicas, administrativas e políticas, possui o compromisso de preparar e organizar os 

documentos para os processos de avaliação, acompanhar e dar suporte aos inspetores na 
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avaliação in loco, juntamente com o corpo docente, discente e administrativo, e, após a 

divulgação dos resultados dos indicadores da avaliação, articular os desdobramentos que julgar 

necessários em conjunto com a comunidade acadêmica. 

Os relatos das experiências dos coordenadores de curso de Licenciatura em Matemática 

do IFSP foram coletados por meio da aplicação de questionários (vide Apêndice A), 

estruturados com questões fechadas e abertas. Utilizou-se, para tanto, formulário eletrônico da 

plataforma virtual Google, denominado Google forms, e enviado por correio eletrônico para 

seis coordenadores de curso de Licenciatura em Matemática, dentre os 13 campi do IFSP que 

ofertam o referido curso no estado de São Paulo, listados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Total de campi do IFSP que ofertam o curso de Licenciatura em Matemática 

CAMPUS DOCUMENTO AUTORIZATIVO 

São Paulo Resolução n.º 253, de 04/09/2007 

Guarulhos Resolução n.º 334, de 18/04/2008 

Bragança Paulista  Resolução n.º 188, de 19/11/2010 

Caraguatatuba Resolução n.º 187, de 19/11/2010 

Birigui Resolução n.º 189, de 19/11/2010 

Araraquara Resolução n.º 190, de 02/02/2011 

Campos do Jordão Resolução n.º 460, de 07/10/2011 

São José dos Campos Resolução n.º 3.414, de 17/09/2015 

Cubatão Resolução n.º 88, de 29/09/2015 

Itapetininga Resolução n.º 101, de 04/11/2015 

Hortolândia  Resolução n.º 71, de 06/09/2016 

Itaquaquecetuba Resolução n.º 120, de 31/10/2017 

Salto Resolução n.º 86, de 02/10/2018 

Fonte: Relatório dos cursos de graduação – Sistema e-MEC e sítio eletrônico do IFSP 

 

Durante o mapeamento das licenciaturas em Matemática que foram submetidas ao 

processo de reconhecimento de curso no IFSP, identificou-se que três tinham sido examinadas 

com a versão de 2017 do instrumento avaliativo, vigente no período desta pesquisa. As demais 

foram julgadas na versão anterior. Após enviar o convite para participação na pesquisa aos 

coordenadores dos cursos de Licenciatura em Matemática do IFSP, optou-se por organizar as 

respostas em: três coordenadores que participaram da avaliação com a versão de 2017 do 
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instrumento de avaliação e três coordenadores que integraram a avaliação com o instrumento 

anterior.  

O questionário foi escolhido como ferramenta de coleta de dados porque nele tem-se 

como objetivo “(...) o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.” (Gil, 2008, p.121) sobre determinada experiência. Uma das 

vantagens desse instrumento, conforme o autor, é a possibilidade de os participantes 

responderem quando lhes for mais oportuno e, ainda, minimiza a influência ou o 

direcionamento nas opiniões e no aspecto pessoal do entrevistado com a presença da 

pesquisadora.  

O formulário foi organizado em quatro eixos, a saber: processo de avaliação externa e 

as contribuições para a melhoria do curso; dificuldades do processo de reconhecimento de curso 

e gestão do curso; usos dos resultados dos indicadores da gestão do curso; e envolvimento da 

comunidade acadêmica. 

Os critérios para escolha dos coordenadores versaram sobre os três primeiros cursos de 

Licenciatura em Matemática ofertados desde a criação do IFSP, portanto submetidos aos 

instrumentos de avaliação anteriores à versão vigente, aprovada no ano 2017, assim como os 

três cursos de Licenciatura em Matemática que concluíram os processos de reconhecimento nos 

anos de 2018 e 2019, submetidos, pois, aos instrumentos de avaliação vigentes. 

Ressalta-se que os coordenadores envolvidos na pesquisa atestaram sua participação de 

forma voluntária, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aplicado 

e preenchido de forma on-line, no formato Google forms e enviado por e-mail.  

No referido documento constava a seguinte orientação: “Ao assinalar a opção 

“Concordo”, a seguir, você atesta que concordou com a participação como voluntário(a) de 

pesquisa. Que foi devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, 

que leu os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de sua participação e esclareceu todas as suas dúvidas. Foi garantida a sua 

possibilidade de recusar a participar e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que 

isso te cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Consideramos que você 

autorizou a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua identidade. 

Enviaremos uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o seu e-mail." 

Em síntese, após tomarem ciência do objetivo da investigação, dos procedimentos nela 

envolvidos e dos possíveis riscos e benefícios decorrentes de sua participação e esclarecerem 

todas as dúvidas, autorizaram a divulgação dos dados obtidos neste estudo. Por fim, foi 

encaminhada uma via do referido termo para o e-mail do participante.  
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O projeto referente a esta pesquisa foi submetido e aprovado, sob número 

39432720.5.0000.5505, pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp) e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), lócus investigado, e, portanto, 

nos termos do sistema Plataforma Brasil, instituição coparticipante. 

Para fins de redação deste trabalho, os integrantes da pesquisa serão identificados de 

acordo com o Quadro 2. 

Quadro 2 – Participantes da pesquisa 

a) Primeiros cursos de Licenciatura em 

Matemática – Versão dos instrumentos 

de avaliação anterior ao ano de 2017 

b) Cursos de Licenciatura em Matemática 

que foram implantados e avaliados nos 

anos de 2018 e 2019 – Versão dos 

instrumentos de avaliação de 2017 

(vigente) 

Coordenador A.1 Coordenador B.1 

Coordenador A.2 Coordenador B.2 

Coordenador A.3 Coordenador B.3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A dificuldade encontrada na aplicação dos questionários centrou-se nos pedidos de 

prorrogação do prazo proposto para preenchimento. Isso em razão do excesso de trabalho dos 

participantes por conta das adequações do calendário e da repentina mudança de formato dos 

cursos presenciais, que se fez necessária em situação de pandemia.  

Na busca de refletir sobre os usos dos resultados da avaliação externa na gestão dos 

cursos de Licenciatura em Matemática ofertados pelo IFSP e verificar a racionalidade 

subjacente às tomadas de decisões, este trabalho tem como referencial a Teoria Crítica da 

Sociedade. Tal perspectiva teórica traz ponderações acerca das transformações tecnológicas na 

estrutura da sociedade contemporânea e no indivíduo. Sendo assim, o conceito de racionalidade 

tecnológica, tratado nas obras de Herbert Marcuse, contribuiu para o debate sobre a relação 

entre avaliação educacional e indicadores de qualidade sistematizado pelo MEC e INEP como 

tecnologia de ajustamento de instituições e indivíduos à lógica do capital. 

No item a seguir, será apresentada a revisão dos trabalhos realizados sobre a avaliação 

dos cursos superiores no Brasil. 
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1.1 Revisão de dissertações e teses sobre a temática 

 

No que respeita ao levantamento de pesquisas sobre a temática na BDTD, optou-se por 

abranger o período de 2013 a 2019, visto que aquele foi o ano subsequente à conclusão das 

primeiras turmas de licenciatura ofertadas pelos IFs. Em consonância com os objetivos desta 

pesquisa, a qual, repise-se, envolve a avaliação para fins de reconhecimento de curso 

organizado pelo Sinaes e a percepção sobre a relevância desse processo no trabalho do 

coordenador de curso, foi utilizada a palavra-chave “Sinaes”, que identificou 226 trabalhos. Ao 

serem associadas as expressões “Sinaes” e “coordenador de curso”, a nova busca resultou em 

33 estudos. Nesse registro, observou-se que cinco trabalhos constituíam a avaliação de cursos 

como objeto de análise. 

Os mesmos critérios de consulta foram utilizados no sítio Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes. Na plataforma, encontraram-se 284 registros no referido recorte 

temporal sobre a temática, e houve então uma ampliação. Os trabalhos estavam distribuídos em 

diversas áreas do conhecimento, quais sejam: Administração (58), Administração de Empresas 

(3), Administração de Unidades Educativas (3), Administração Pública (14), Ciência da 

Computação (1), Ciência Política (2), Ciências Ambientais (3), Ciências Contábeis (6), 

Comunicação (1), Desenho Industrial (1), Direito (4), Educação (176), Enfermagem (4), 

Engenharia de Produção (13), Engenharia de Software (1), Engenharia Mecânica (1), 

Engenharia/Tecnologia/Gestão (16), Ensino de Ciências e Matemática (2), Ensino 

Profissionalizante (2), Ensino-aprendizagem (1), Geografia (1), História (1), Linguística (1), 

Linguística Aplicada (1), Meio Ambiente e Agrárias (2), Pesquisa Operacional (1), 

Planejamento Educacional (4), Planejamento Urbano e Regional (2), Políticas Públicas (1) e 

Psicologia (2). 

Entre os estudos encontrados, constatou-se o interesse dos pesquisadores de diversas 

áreas de conhecimento na Política de Avaliação da Educação Superior no Brasil e, por 

conseguinte, no Sinaes. Em linhas gerais, organizaram-se os 284 trabalhos que utilizaram o 

sistema como objeto de análise sob perspectiva de diversas temáticas, conforme apresentado no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Distribuição das pesquisas por temáticas 

Temática Quantidade 

Trabalhos que abordaram tangencialmente o Sinaes, a fim de colaborarem para 

outros estudos – Enem, Saresp, Prouni, modalidade EAD, políticas de inclusão, 

políticas de cotas, ética e avaliação externa e sustentabilidade financeira 

59 

Avaliação Institucional 58 

Enade e seus impactos 36 

Autoavaliação 32 

Perfil/saberes/competências do coordenador de curso de graduação 24 

Políticas de avaliação da educação superior brasileira 22 

Sinaes e o trabalho docente 17 

Avaliação de cursos e a perspectiva do coordenador 13 

Aprimoramentos sistematizados para aplicação do instrumento de avaliação de 

curso 

8 

Sinaes e o trabalho da biblioteca 7 

Sinaes e a perspectiva dos discente 3 

Avaliação externa e atuação de avaliadores  2 

Análises a partir do relatório de avaliação – Indicadores  2 

Procurador Educacional Institucional – Fundamentos e experiências 1 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

Diante desse panorama de trabalhos agrupados por temáticas semelhantes, foi possível 

perceber a concentração nos assuntos sobre AI, Enade e autoavaliação. Destes e com os 

resultados da BDTD, elegeram-se cinco estudos sobre a avaliação de cursos e o uso de seus 

resultados na atuação do coordenador de curso de diferentes áreas de conhecimento, a saber: 

Pimenta, (2013), Bernhardt (2015), Silva (2016), Pontes (2016) e Viana (2017). No Quadro 4 

são apresentados os títulos das pesquisas. 
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Quadro 4 – Levantamento de pesquisas sobre a temática 

Ano Título Autor Tipo Resultados Instituição 

2013 Os instrumentos de avaliação 

do SINAES: gestão e 

qualidade na perspectiva dos 

coordenadores de curso 

 

Fernanda 

de Cássia 

Rodrigues 

Pimenta 

Dissertação Apesar de não considerarem os instrumentos de 

avaliação capazes de aferir a qualidade real do curso, 

os coordenadores utilizaram os instrumentos de 

avaliação de cursos do Sinaes como ferramenta de 

gestão para planejamento e implementação de ações de 

melhoria em cumprimento às exigências do MEC. A 

avaliação foi capaz de instituir estilos de gestão e de 

desencadear processos de mudança dentro das próprias 

instituições, bem como subsidiar os estabelecimentos 

de padrões de qualidade a serem atingidos. 

Universidade 

Cidade de São 

Paulo – Unicid   

2015 Implicações do Sistema 

Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) 

na qualidade dos cursos de 

graduação de uma instituição 

privada 

Cristiane 

Otilia 

Colossi 

Bernhardt 

Dissertação Os resultados demonstraram que a qualidade dos 

cursos, tratada pelo Sinaes, tem o foco no produto final, 

e não no processo do cotidiano acadêmico. Para os 

sujeitos da pesquisa, indicadores de qualidade não dão 

conta da avaliação, considerando o cotidiano das IESs. 

Para tanto, sinalizaram a necessidade de criar e 

implantar indicadores de processo para avaliar a 

qualidade dos cursos de graduação.  

Universidade 

Estadual do Mato 

Grosso – Unemat  

2016  Os efeitos do Sinaes no 

curso de turismo da PUC - 

Campinas: percepção dos 

gestores, professores e 

egressos 

Marina 

Piason 

Breglio 

Pontes 

Dissertação O estudo analisou as percepções de gestores, 

professores e egressos sobre os Sinaes e constatou que 

produz efeitos no Curso de Turismo da PUC-Campinas, 

ainda que não seja considerado o único mobilizador de 

ações do curso. Entre esses efeitos, destacam-se o 

incentivo à capacitação docente, as melhorias na 

infraestrutura, a alteração no formato de provas, a 

reformulação do currículo e a discussão do Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC). Evidenciou-se, ainda, que 

gestores, docentes e corpo técnico-administrativo 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Campinas – PUC-

Campinas 
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precisam estar conscientes de seu papel na formação de 

profissionais e cidadãos, para além dos resultados 

expressos pelos sistemas avaliativos, no sentido de 

caminharem para uma formação integral e ética. 

2016 O Sinaes e os coordenadores 

de cursos de Administração 

do setor privado: implicações 

de uma política de avaliação 

Roberto 

Araújo da 

Silva 

Dissertação O trabalho aponta como principais resultados a 

perspectiva de que o Sinaes, mesmo após as mudanças 

ocorridas ao longo dos anos, mantém-se, nos 

depoimentos dos coordenadores de cursos 

entrevistados, como um processo educativo. Para eles, 

o sistema atua como um guia para a coordenação, 

como instrumento para a organização do curso, 

funcionando como um manual para leigos em gestão 

educacional. 

Universidade 

Católica de Santos 

– Unisantos 

2017 Repercussões do Sinaes no 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará  

Márcia de 

Negreiros 

Viana 

 

Tese 

 

 

 

Essa pesquisa partiu do levantamento, da 

sistematização e da análise dos documentos do Sinaes 

e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE) que se relacionavam com 

a política de avaliação em larga escala, bem como de 

entrevistas semiestruturadas com os integrantes da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) do campus 

Fortaleza do IFCE. A avaliação institucional junto ao 

Sinaes foi realizada de 2008 a 2014 e consistiu em 

mostrar que o sistema, imposto legalmente pelo 

governo para o controle e a fiscalização do IFCE, não é 

apropriado para analisar a qualidade a educação 

ofertada nessa instituição, pois considerou a sua 

identidade e sua diversidade de maneira fragmentada. 

Isso promove uma fragilização de sua identidade nas 

ações de tomada de decisão e na atuação dos atores da 

comunidade acadêmica. 

 Universidade 

Estadual Paulista – 

Unesp 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em relação aos trabalhos listados no Quadro 4, os quais foram realizados 

predominantemente em instituições privadas, Pimenta (2013) e Silva (2016) apontaram que os 

coordenadores de curso compreendem que os instrumentos de avaliação não são capazes de 

aferir a qualidade do curso. No entanto, foram utilizados como referência para o planejamento 

e o gerenciamento das atividades do curso.  

Os resultados dos estudos de Bernhardt (2015) sobre a percepção dos coordenadores 

acerca dos indicadores de avaliação apontaram que os parâmetros que constam nos 

instrumentos de avaliação não dão conta de mensurar a qualidade dos cursos de graduação, não 

considerando as diversidades locais e regionais. A autora observou, do mesmo modo, a 

necessidade de maior conhecimento das políticas de avaliação pelos docentes, uma vez que 

estes são integrantes do processo de avaliação.  

Na pesquisa de Viana (2017), analisou-se se o Sinaes contribuiu para traçar um perfil 

dos institutos federais, cujo foco principal é o ensino técnico. Como resultados, identificou-se 

que a avaliação institucional, imposta legalmente pelo governo para controle e fiscalização do 

IFCE, não era apropriada para analisar a qualidade da educação ofertada por essa instituição, 

pois considerou sua identidade e sua diversidade de maneira fragmentada. 

Perante o exposto, a contribuição desta pesquisa para o campo de estudo da avaliação 

da educação superior será a análise sobre a relevância da avaliação externa na perspectiva dos 

coordenadores dos cursos de Licenciatura em Matemática oferecidos pelo IFSP e se os 

resultados dos indicadores de qualidade promoveram a reflexão crítica para a melhoria dos 

cursos de graduação, tal como difundido nos documentos do Sinaes. As reflexões tiveram como 

base o conceito de racionalidade tecnológica, desenvolvido por Herbert Marcuse. Esse conceito 

que será apresentado no item a seguir. 

 

 

1.2 Procedimentos de análise 

 

 Os dados foram examinados de acordo com a Teoria Crítica da Sociedade. Essa 

abordagem, contrapondo-se à Teoria Tradicional, constitui-se na investigação das contradições 

presentes na sociedade industrial do capitalismo tardio, com o intuito não de apenas identificar 

essas contradições, mas de buscar possibilidades de transformação da realidade. Consideraram-

se, para tanto, as contribuições de Herbert Marcuse sobre a organização da sociedade industrial, 

o seu processo histórico e os efeitos do avanço tecnológico como mecanismos de controle e 

ajustamento dos indivíduos. 
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 Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de meios de dominação da natureza, 

promovidos pelo capitalismo industrial, voltaram-se para o atendimento de interesses 

particulares, e não para as necessidades da população. Nesse esteio, o uso da tecnologia 

viabilizada pelo progresso da ciência tem permitido o domínio não só da natureza, mas também 

o controle da sociedade e de seus indivíduos. 

  Essa tendência do uso da tecnologia para o controle social e a padronização de 

comportamentos foi esmiuçada nos estudos de Herbert Marcuse. Suas análises sobre o 

funcionamento das sociedades industriais avançadas apontaram que o indivíduo teve que se 

adaptar às exigências do novo modo de produção, no qual o trabalho humano tornou-se 

secundário ao da máquina. De acordo com Marcuse (1973), 

 

Nessa sociedade, o aparato produtivo tende a tornar-se totalitário no quanto 

determina não apenas as oscilações, habilidades e atitudes socialmente 

necessárias, mas também as necessidades individuais e sociais. A tecnologia 

serve para instituir formas novas, mais eficazes e mais agradáveis de controle 

social. (MARCUSE, 1973 p. 18) 

 

 As relações entre os homens estão cada vez mais mediadas pelo aparato técnico, 

ultrapassando o campo das indústrias e difundindo-se para a ordem social, ajustando os 

indivíduos dentro e fora do mundo do trabalho. Dessa forma, os avanços tecnológicos foram 

estruturados e utilizados para sustentarem um padrão de pensamento e comportamento no 

universo econômico, político e cultural da sociedade capitalista. Cabe ressaltar que esse padrão 

de pensamento, sujeito aos ditames das ideologias dominantes, é conceituado por Marcuse 

(1973) como pensamento unidimensional e “é sistematicamente promovido pelos elaboradores 

da política e seus provisionadores de informação em massa” (MARCUSE, p. 34, 1973). 

Entende-se por unidimensionalidade um único modo de pensar e agir existente, 

resultado da junção sólida e coesa entre razão e realidade. O pensamento perdeu sua capacidade 

de negação e encontra-se limitado à realidade social a qual é incapaz de ultrapassar. Segundo 

Marcuse (1973), 

 

A livre escolha entre ampla variedade de mercadorias e serviços não significa 

liberdade se esses serviços e mercadorias sustêm os controles sociais sobre 

uma vida de labuta e temor – isto é, se sustêm alienação. E a reprodução 

espontânea, pelo indivíduo, de necessidades super impostas não estabelece 

autonomia; apenas testemunha a eficácia dos controles. (MARCUSE, p. 28, 

1973). 

 

Assim, a racionalidade tecnológica surge como meio de controle e de ajuste dessa 

ordem. Em outras palavras, a tecnologia, por intermédio de uma lógica preestabelecida, 
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reorganiza o conceito de verdade, que não necessariamente corresponde à realidade. Para 

Marcuse, é uma racionalidade que se consolidou ao longo da história e nas sociedades 

contemporâneas e fundamenta o estado de submissão e controle.  

 No contexto da educação, os processos de avaliação assumem caráter de controle do 

aparato quando apresentam propostas denominadas modernas e participativas para avaliarem a 

educação, suas instituições, seus profissionais e seus estudantes. Contudo, como tendência, 

acabam por induzi-los aos padrões de qualidade e eficiência definidos exogenamente e voltados 

mais para a adaptação às necessidades de reprodução e funcionamento do capitalismo do que 

para a autonomia e a emancipação dos indivíduos, o que seria de se esperar do sistema 

educacional. 

Com o crescimento do quantitativo de IESs e, por consequência, da oferta de cursos de 

graduação no país, na organização do Sinaes, os instrumentos de avaliação podem ser 

considerados tecnologias aplicadas para reprodução dos padrões de qualidade definidos 

previamente. Dessa forma, sob o domínio do princípio de desempenho, os sujeitos envolvidos 

nos processos avaliativos exercem suas atividades no intuito de alcançarem os resultados 

predeterminados nas ferramentas avaliativas. Marcuse (1999a), em seus estudos, denomina  

 

O princípio de desempenho, que é o de uma sociedade aquisitiva e antagônica 

no processo de constante expansão, pressupõe um longo desenvolvimento 

durante o qual a dominação foi crescentemente racionalizada: o controle sobre 

o trabalho social reproduz agora a sociedade numa escala ampliada e sob 

condições progressivas. (MARCUSE, p.58, 1999a). 

 

 No contexto do Sinaes, os avaliadores, designados pelo Inep para realizarem as visitas 

in loco, são orientados a limitarem-se à verificação de documentos e evidências de ações para 

confirmar (ou não) que o curso segue o genérico padrão de qualidade apontado nos instrumentos 

de avaliação voltados aos mais variados cursos de graduação do país. Por conseguinte, essa 

racionalidade adaptativa a um padrão fixo genérico se difunde e tende a ser incorporada, 

inclusive, nas práticas desses sujeitos e na relação com os seus pares quando retornam à 

Instituição de Ensino Superior (IES) na qual trabalham. Isso, por sua credencial de avaliador 

externo do Inep, tende igualmente a se difundir pelas diferentes IESs do país. 

 As instituições de educação superior, a fim de garantirem a oferta do curso junto aos 

órgãos de regulação, passam a se organizar para atender os critérios que são estruturados pela 

Política Nacional da Avaliação da Educação Superior. Da mesma forma, criam fluxos e 

documentos os quais orientam os procedimentos que precisam ser realizados a fim de garantir 

o dito melhor conceito de eficiência. Consequentemente, na gestão do curso de graduação, o 
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coordenador tende a organizar suas ações de maneira a atingir um determinado padrão de 

qualidade direcionado pelo instrumento de avaliação de curso. As práticas do indivíduo, 

portanto, assumem esse modelo como seu próprio interesse. 

Essa adaptação sem reservas das instituições de ensino resulta em cumprimento das 

exigências dos padrões de qualidade estabelecidos pelos processos de avaliação. Para Marcuse, 

na sociedade unidimensional, esse comportamento adaptativo converte o sujeito em “bem-

sucedido”: 

Aquele que seguir as instruções será mais bem-sucedido, subordinando 

sua espontaneidade à sabedoria anônima que ordenou tudo para ele [...]. 

Ao manipular a máquina, o homem aprende que a obediência às 

instruções é o único meio de se obter resultados desejados. Ser bem-

sucedido é o mesmo que adaptar-se ao aparato. Não há lugar para a 

autonomia. A racionalidade individualista viu-se transformada em 

eficiente submissão à sequência predeterminada de meios e fins. 

(MARCUSE, 1999, p. 80) 

 

A perda da autonomia do indivíduo em face da tecnologia mostra o quanto o princípio 

de desempenho o manipula, utilizando as instruções operacionais dos processos de avaliação 

que obedeçam à racionalidade dominante. 

 No capítulo a seguir, serão trazidas algumas reflexões acerca da relação entre avaliação 

e regulação presente nos discursos e na operacionalização da Política Nacional de Avaliação da 

Educação Superior no Brasil. Embora dissemine um discurso emancipatório, ela institui um 

instrumento de controle quantitativo que pode resultar no aumento da exclusão e da competição, 

reforçando a lógica da eficiência e da produtividade. 

 

 

2 AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO: DUAS FACES DA MESMA MOEDA  

 

Os debates acadêmicos e as políticas públicas sobre avaliação na educação superior têm 

por base diversas concepções de avaliação. Pesquisadores como Dias Sobrinho (2000), Afonso 

(2005), Ristoff (2006), Verhine (2000; 2018), Belloni (1999) e Belloni et al. (2003) tratam 

dessa temática no Brasil e no exterior.  Eles apontam duas principais tendências: a primeira, de 

regulação e controle pelo Estado, e, a segunda, de avaliação, caracterizada como um processo 

formativo e democrático protagonizado pela transformação crítica. 

De acordo com Belloni (1999), a avaliação, na perspectiva de regulação, é resultado de 

uma concepção meritocrática e da lógica de mercado, voltada para atender requisitos e normas. 

Essa tendência busca selecionar as “melhores” IESs, que terão seus desempenhos divulgados e 
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organizados por padrões de excelência, em forma de ranques. Ainda segundo a autora, no que 

tange ao processo formativo e democrático voltada para a transformação da sociedade, a 

avaliação busca melhorias com foco no desenvolvimento social por meio da educação. Nessa 

concepção, Belloni (1999, p. 37) afirma que “a avaliação é uma atividade que se caracteriza por 

traduzir um compromisso de ordem filosófica, social e política”. 

Nessa perspectiva, Sobrinho (2000) observa que o predomínio da regulação, ou seja, o 

controle do Estado sobre a IES e sobre suas ações coletivas e reflexivas para o desenvolvimento 

do trabalho tende a ser abandonado. Todavia, o autor reforça a ideia de que os órgãos 

governamentais deveriam utilizar a avaliação com objetivo de nortear o trabalho das IESs para  

 

[...] o conhecimento, a interpretação, a tomada de decisões e a transformação 

da realidade. Não se trata de uma fotografia pontual e estática, que apenas 

estaria fornecendo elementos fragmentados de conhecimento. Sendo 

pedagógica, social, organizada e intencionalmente orientada para a 

transformação, ela mesma é um mecanismo de construção e elevação da 

qualidade. Os ajustes podem ser feitos ao longo do processo [...]. Por isso, 

muitas vezes os mais importantes resultados dessa avaliação não estão 

obrigatoriamente nos seus relatórios finais, nem são muito facilmente 

percebidos e descritíveis, e sim podem estar nos efeitos de caráter educativo e 

político que o próprio processo engendra, notadamente no fortalecimento da 

consciência pedagógica e de envolvimento institucional (SOBRINHO, 2000, 

p. 195). 

 

Verhine (2000), por sua vez, pontua que há um crescente interesse pela avaliação 

institucional em virtude da concentração de fatores como “a globalização e as consequentes 

crises internacionais de eficiência e desempenho”. Isso porque toma-se a avaliação institucional 

como parte ativa das estratégias de reestruturação das ações administrativas. O mesmo ocorre 

nas instituições de educação superior do país, quando se estrutura um sistema de avaliação 

organizado por técnicas, fórmulas e cálculos para definição de padrões de qualidade, aos quais 

são submetidas para atenderem as demandas imediatas postas pela ordem econômica de 

abrangência global. Para Sobrinho (2000, p. 92), isso significa que “problemas complexos da 

vida humana são vistos e tratados como se fossem apenas técnicos, cuja solução bastaria então 

o incremento de mais e melhores técnicas”.   

A prioridade dos órgãos governamentais no aprimoramento das técnicas para suprir a 

lógica do mercado evidencia uma das faces da racionalidade tecnológica. Marcuse (1973, p. 

19) destaca que “o potencial de produtividade e crescimento desse sistema estabiliza a 

sociedade e contém o progresso técnico dentro da estrutura de dominação. A racionalidade 

tecnológica ter-se-á tornado racionalidade política”. Em outras palavras, essa racionalidade se 
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estrutura para determinar ou modificar os padrões mentais e comportamentais demandados pela 

sociedade industrial contemporânea. 

De acordo com Sass e Minhoto (2011, p. 234), a avaliação pode ser compreendida como 

tecnologia quando se utiliza a “aplicação de conhecimentos científicos para promover o 

ajustamento e adaptação dos indivíduos e das instituições escolares às exigências do sistema 

social”. Ou seja, as propostas de avaliação do ensino superior tidas como inovadoras são, na 

verdade, outras formas de controle que induzem ao ajustamento do pensamento dominante que 

permeia os processos internos nas IESs. 

Nesse sentido, sem considerar as diferentes realidades, são elaborados novos critérios, 

associados a resultados numéricos, fórmulas e cálculos, que definem padrões a serem atingidos 

como parâmetros de qualidade da educação. O intuito é fornecer informações produzidas pela 

avaliação de forma coerente. Entretanto, camufla-se a lógica de controle subjacente à avaliação, 

como se a utilização dessas técnicas pudesse eximir os interesses políticos. Marcuse (1973), em 

suas análises da sociedade industrial, afirma que “em face das particularidades totalitárias dessa 

sociedade, a noção tradicional de ‘neutralidade’ da tecnologia não mais pode ser sustentada. A 

tecnologia não pode, como tal, ser isolada do uso que lhe é dado; a sociedade tecnológica é um 

sistema de dominação que já opera no conceito e na elaboração das técnicas” (MARCUSE, 

1973, p. 19). 

Para além dos dados e dos resultados quantificáveis, os processos avaliativos deveriam 

envolver o debate e as reflexões que viabilizem a análise crítica dos processos pedagógicos. 

Porém os mecanismos tendem a favorecer a classificação. “O problema é que tais visões não se 

articulam, tem-se uma justaposição entre contrários” (ROTHEN, SANTANA, E BORGES, p. 

1446, 2018). 

Ante o exposto, pôde-se compreender que as mudanças no modus operandi da política 

de avaliação são consequências da transformação de ordem política, conceitual e 

mercadológica. Dessa forma, ainda que se utilize a nomenclatura “avaliação”, refere-se a 

finalidades diferentes. No caso dos procedimentos avaliativos externos à instituição, o princípio 

da avaliação já foi alterado. Um exemplo é o processo para fins de reconhecimento de curso 

realizado pelo MEC/Inep. Caso, ao fim dos procedimentos, for atribuída nota quatro para um 

determinado curso, ele é considerado melhor que um curso nota três e pior que um nota cinco. 

Não há menção sobre a relevância e os avanços que o curso ou a IES trouxeram para a 

comunidade, muito menos sobre as dificuldades enfrentadas que resultaram em tal situação do 

curso ou da instituição.  
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Dessa forma, pensar que a avaliação da educação superior nos moldes atuais pode 

promover o debate crítico é uma tendência ideológica. 

O discurso sobre a avaliação propaga a ideia de que ela é um instrumento para 

alcançar a qualidade da educação e, por isso, tem se tornado recorrente e 

originado diversas propostas de avaliação, muitas destas ligadas à ideia de 

controle, embora façam uso de um discurso aparentemente emancipatório, 

criando diversas armadilhas aos seus destinatários. Tais armadilhas aparecem 

sob diferentes formas: conceituais, estatísticas, discursivas, entre outras que 

integram o universo da avaliação. Para quebrar tais armadilhas, é preciso 

conhecê-las, sem isso, corremos o risco de defender propostas avaliativas ditas 

emancipatórias, mas que não condizem, de fato, com uma proposta de 

educação reflexiva. (ROTHEN, SANTANA E BORGES, p. 1429, 2018, 

p.1, 2018) 
 

A fim de compreender essa lógica subjacente aos processos avaliativos dos cursos de 

graduação, no próximo capítulo será descrito um breve histórico da Política Nacional de 

Avaliação da Educação Superior no Brasil e o funcionamento do Sinaes. 

 

 

3  POLÍTICA NACIONAL DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

Durante o governo de João Goulart (1961-1964) ocorreram diversas propostas de 

reformulação do ensino superior de caráter democrático-populistas e de mobilização da 

sociedade civil. Tais propostas foram resultado do aumento da demanda por educação 

universitária, sobretudo entre os jovens de classe média urbana por conta das transformações 

econômicas e do processo de urbanização no país nas décadas de 1950 e 1960 (CUNHA, 1982). 

Os procedimentos e a estruturação dessas mudanças, por meio de dispositivos legais, 

“foram pautados por situações avaliativas, no sentido de requererem reflexão de segmentos da 

sociedade e do Estado sobre a concepção, a função e o modelo a ser instituído para a Educação 

Superior” (ZANDAVALLI, 2009, p. 98). 

Com o golpe militar de 1964, as propostas discutidas durante o governo de Goulart 

foram alteradas para que se adequassem aos princípios que norteariam o regime militar. Com 

base na Doutrina de Segurança Nacional (DSN), teoria elaborada nos Estados Unidos e 

adaptada para o contexto brasileiro pela Escola Superior de Guerra (ESG), a ditadura enfatizava 

os aspectos de segurança interna, com o objetivo de reprimir toda e qualquer oposição ao 

governo.  

O mesmo propósito era aplicado no âmbito educacional, o que culminou na perseguição 

política dentro de estabelecimentos de ensino. Dessa forma, a educação assumiu a função de 

promover o desenvolvimento nacional e contribuir para o crescimento econômico de acordo 
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com o projeto de governo ditatorial. A reformulação da universidade, então, passou a ser 

considerada uma necessidade para resolver um problema técnico e econômico, não mais uma 

questão social, como era compreendido antes do golpe militar (CUNHA, 2007).  

A política externa adotada pelo regime militar, alinhada com os Estados Unidos, 

culminou na assinatura de convênios de cooperação técnica e financeira entre as duas nações.  

Naquele cenário, os programas de ajuda externa promovidos pela United States Agency for 

International Development, ou Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID), tinham como objetivo promover e garantir o alinhamento ideológico 

dos países assistidos pelos Estados Unidos. Para isso, os programas não se limitaram a 

empréstimos financeiros e doação de equipamentos. Consistiam, também, no assessoramento 

dos órgãos federais de educação do país e no planejamento do ensino superior. 

Esses acordos firmados entre os governos brasileiro e norte-americano, através do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC e da USAID, ficaram conhecidos como os “acordos 

MEC-USAID”. Nesse esteio, Rudolph Atcon, a convite da Diretoria do Ensino Superior (DES) 

do MEC, no período de junho a setembro de 1965, realizou um estudo para a reformulação da 

estrutura das universidades brasileiras, conhecido como o Plano Atcon.  

 

O Plano Atcon carrega grande importância para a área da avaliação, pois se 

constitui em um dos primeiros processos avaliativos oficiais da estrutura da 

universidade brasileira. E a aplicação de suas sugestões também pressupõe 

processos avaliativos, na medida em que busca controlar a utilização de 

recursos e gerar uma correspondência entre investimentos e resultados. 

(ZANDAVALLI, 2009, p. 104) 

 

Os princípios para mercantilização, responsabilização e privatização da educação 

superior foram contemplados no Plano Atcon, bem como a necessidade da existência de 

informações que viabilizassem o máximo controle às IESs. A assessoria anunciada por Atcon 

continuava sendo desenvolvida pelo Banco Mundial, via Estratégia de Apoio ao País (EAP).  

No ano de 1968, as pressões de estudantes e professores universitários exigiram 

soluções e respostas do governo militar aos problemas das universidades. Tais reivindicações 

resultaram na elaboração dos relatórios pela Comissão Meira Mattos e pelo Grupo de Trabalho 

da Reforma Universitária, o que culminou na publicação da Lei n.º 5.540, de 28 de novembro 

de 1968.  

A Reforma Universitária de 1968 representou mudanças na organização e na estrutura 

das universidades brasileiras. Entre elas, Bomeny (1994) destaca: 

 

1) o desaparecimento das cátedras ou cadeiras como unidades básicas do 

ensino e da pesquisa, substituídas pelos departamentos, que aglutinariam os 
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docentes pertencentes às disciplinas afins; 2) a integração das várias áreas que 

desenvolviam ensino e pesquisa comum; 3) a criação dos assim chamados 

cursos básicos (primeiro ciclo) e profissionais (segundo ciclo); 4) o 

estabelecimento das matrículas por disciplina, em substituição às tradicionais 

matrículas por série; e 5) a extinção das Faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras.  

 

Entretanto, a reforma universitária não conseguiu ampliar a oferta de vagas públicas de 

tal forma que correspondesse aproximadamente à procura. Com isso, ocorreu uma expansão na 

abertura de oportunidades no setor privado nos níveis de graduação e pós-graduação.  

Segundo Zandavalli (2009), a gradativa operacionalização das modificações para o 

ensino superior implementadas na década de 1960 não trouxe significativas contribuições para 

a avaliação dos cursos de graduação na década seguinte. Afirma, ainda, que novas 

reinvindicações, discussões e propostas surgiram nos anos 1980 e buscavam uma proposta de 

avaliação sistemática de atividades com base nos princípios democráticos. Porém esses 

princípios divergiam daqueles de interesses mercadológico. 

O crescente interesse pelo tema desencadeou a implementação do Programa de 

Avaliação de Reforma Universitária (Paru), desenvolvido pelo Grupo Gestor da Pesquisa, no 

âmbito do Conselho Federal de Educação, em 1983. A finalidade do programa era conhecer as 

condições reais nas quais aconteciam as atividades de produção e disseminação do 

conhecimento do sistema de educação superior. Depois de um ano de implantação, o Paru foi 

desativado e não chegou a apresentar resultados, porque seus objetivos não convergiam com os 

interesses políticos e econômicos do governo militar. Em virtude da proposta de participação 

da comunidade, o programa foi o precursor das experiências de avaliação no país, a exemplo 

do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (Paiub) e do Sinaes. 

(BARREYRO e ROTHEN, 2008). 

Em 1985, com a Nova República, uma proposta de avaliação da educação superior foi 

criada pelo Grupo Executivo para Reforma da Educação Superior (Geres). Esse coletivo 

utilizou uma concepção de avaliação regulatória, na qual os resultados eram empregados no 

controle da qualidade desses estabelecimentos (públicos ou privados) e implicavam a 

distribuição dos recursos públicos (BRASIL, 2009). 

Na década de 1990, com a centralidade de medidas neoliberais na condução das políticas 

públicas no Brasil, instituíram-se duas iniciativas como política de avaliação da educação 

superior em âmbito federal: o Paiub, criado em 1993, e o Exame Nacional de Cursos (ENC), 

criado em 1996, conhecido como “Provão”. 
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O Paiub foi desenvolvido com amparo na iniciativa da Associação Nacional dos 

Dirigentes em Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), por meio do Documento 

básico – uma proposta nacional4 debatido e aprovado pelo MEC. O objetivo era propor uma 

sistemática de avaliação institucional de concepção formativa, conduzida pelas próprias 

instituições. Baseado no princípio da adesão voluntária das universidades, o referido programa 

compreendia a autoavaliação da instituição de educação superior como etapa inicial e se 

completava com a avaliação externa (BRASIL, 1994). 

De acordo com o documento, o Paiub era composto por quatro etapas de avaliação: 

Diagnóstico, Avaliação Interna, Avaliação Externa e Reavaliação. Dessa forma, o programa 

enfatizava métodos qualitativos de avaliação, compreendendo as condições institucionais como 

um todo e respeitando a sua identidade.  

Convém elucidar que um dos princípios desse processo de avaliação deveria “prestar-

se para auxiliar na identificação e na formulação de políticas, ações e medidas institucionais 

que impliquem atendimento específico ou subsídios adicionais para o aperfeiçoamento de 

insuficiências encontradas” (COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO, 1996). Sendo 

assim, é possível perceber que “as instâncias governamentais não exerceriam a centralização 

dos processos, mas sim cumpriam, em primeiro lugar, o papel de indutoras dos processos de 

autoavaliação e, a seguir, de financiadoras e avaliadoras das propostas” (ROTHEN, p.122, 

2006). 

No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o então ministro da Educação, 

Paulo Renato de Souza, implantou o processo de avaliação estatal dos cursos de graduação e 

das IESs. O ENC foi desenvolvido no âmbito do governo federal e instituído pela Lei n.º 

9.131/95. Tinha como objetivo mensurar o desempenho de todos os estudantes concluintes de 

diversos cursos de graduação com a aplicação de exames de caráter obrigatório e censitário. O 

foco na avaliação de resultados quantitativos, isto é, na divulgação das notas obtidas nos exames 

de acordo com a padronização estabelecida pelo MEC, reforçou a ideia de que a 

competitividade estimula a promoção da qualidade do ensino superior.  Ademais, esse modelo 

de avaliação do Provão 

 
(...) promoveu uma compreensão equivocada, reduzida e dissociada do ensino 

superior, ao deixar de avaliar suas três funções básicas: ensino, pesquisa e extensão. 

Privilegiar a perspectiva de transmissão-recepção ao invés da produção do 

conhecimento mostrou que o ENC não valorizou e, quiçá, comprometeu o 

                                                 
4 Elaborado em 1994, o Documento básico – uma proposta nacional descreve detalhadamente o Paiub e 

pode ser acessado no primeiro número do periódico Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), de 1996. 
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desenvolvimento científico e tecnológico nas Universidades”. (MINHOTO, 2013, p. 

166) 

 

Essa proposta foi muito criticada por especialistas por fomentar uma visão reducionista 

da função do ensino superior. 

Mesmo com os apontamentos positivos de especialistas, no artigo intitulado O exame 

nacional de cursos, de Tancredo Maia Filho5, Orlando Pilati6 e Sheyla Carvalho Lira7, publicado 

na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, em 1999, notaram-se duas críticas veladas para 

justificar a implantação do Provão. A primeira dizia respeito à realização da avaliação que, com 

base nas premissas do Paru, seria inviável. No entendimento dos autores, seria complexo que 

um único processo medisse o desempenho institucional em todas as áreas de conhecimento, 

abarcando todo o ensino, a pesquisa e a extensão. A segunda crítica referia-se à impossibilidade 

de comparação entre as instituições, visto que cada uma elaborava a proposta de indicadores a 

seu modo.  

As avaliações implantadas gradualmente a partir de 1995, como o Provão, decorrentes 

da política para a educação superior instaurada no governo Fernando Henrique Cardoso, 

“reduzia o papel das Instituições de Ensino Superior à formação de profissionais e compreendia 

que o papel do Estado seria o de determinar as regras para o funcionamento do sistema e de 

controlar mediante avaliações o desempenho das Instituições” (ROTHEN, p.125, 2006). 

Com a homologação do Decreto n.° 3.860, de 9 de julho de 2001, o Inep assumiu a 

coordenação e a execução da avaliação, “o que resultou em profundas modificações no sistema 

e nos instrumentos de avaliação, dentre as quais está a criação da Avaliação das Condições de 

Ensino/ACE” (MENEGHEL e BERTOLIN, 2003, p. 116). 

  A Portaria do MEC n.º 990, de 2 de abril de 2002, a qual criou a ACE, estabeleceu as 

diretrizes para a organização e a execução da avaliação das IESs e das condições de ensino de 

graduação. A ACE foi uma tentativa de estabelecer critérios e procedimentos padronizados e 

de aprimorar a percepção das condições de oferta do curso de forma isolada.   

 

 

3.1 SINAES  

 

Com o início do governo Lula, em 2003, foi constituída a Comissão Especial de 

Avaliação da Educação Superior (CEA) para realizar estudos e elaborar propostas de mudanças 

                                                 
5 Diretor de Avaliação do Ensino Superior do Inep 
6 Coordenador-geral de Estudos e Pesquisas da Daes/Inep. 
7 Coordenadora-geral do Exame Nacional de Cursos de Graduação da Daes/Inep. 
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no Sistema de Avaliação da Educação Superior. A comissão foi composta por representantes 

da Secretaria de Educação Superior (SESu), do Inep e de especialistas vinculados às 

universidades públicas e privadas. O prazo para conclusão dos trabalhos foi de 120 dias. 

As discussões acerca da concepção de avaliação a ser adotada culminaram na aprovação 

da Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui a criação do Sinaes e tem por finalidade 

estimular 

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 

sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação 

superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 

valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional. (BRASIL, 2004) 

 

Ancorada no entendimento de que a regulação e o controle do sistema de educação 

superior seriam “[...] articulados à avaliação educativa e que fossem uma prática formativa e 

construtiva” (ROTHEN, 2006, p. 128), a lei organizou a avaliação do ensino superior em três 

componentes principais, a saber: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes. O Sinaes avalia os aspectos que abrangem os seguintes eixos: ensino, pesquisa, 

extensão, desempenho dos discentes, responsabilidade social, gestão da instituição, corpo 

docente e instalações (BRASIL, 2004). 

A Avaliação Institucional (AI) ocorre para fins de credenciamento ou 

recredenciaciamento das IESs conforme decisão da Seres/MEC. Ela se baseia no resultado da 

avaliação in loco, que culmina em um relatório da comissão de avaliadores, no qual consta a 

atribuição do conceito escalonado de um a cinco para cada indicador do Instrumento de 

Avaliação Institucional Externa (Iaie).  

O Iaie considera as dez dimensões estabelecidas pelo art. 3º da Lei do Sinaes: 1) a missão 

e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 2) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão; 3) a responsabilidade social da instituição; 4) a comunicação com a 

sociedade; 5) as políticas de pessoal; 6) a organização e a gestão da instituição; 7) a 

infraestrutura física; 8) o planejamento e a avaliação; 9) as políticas de atendimento aos 

estudantes; 10) a sustentabilidade financeira. 

Tais dimensões são organizadas em cinco eixos, com indicadores que apresentam 

elementos de avaliação e os respectivos critérios para sua análise e verificação.  

Os conceitos atribuídos para cada indicador do Iaie são utilizados para o cálculo do 

Conceito Institucional (CI). Esse cômputo considera os pesos conferidos aos cinco eixos do 
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instrumento de avaliação para cada ato regulatório8, sendo graduado em cinco níveis, cujos 

valores iguais ou superiores a três indicam qualidade satisfatória.   

 A Autoavaliação ou avaliação interna, compõe a AI e caracteriza-se como um processo 

contínuo por meio do qual as IESs constroem conhecimento sobre a sua própria realidade. É 

coordenada pela CPA indicada por cada instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da 

autoavaliação institucional da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Conaes). O ciclo da avaliação interna é de dois anos. Ao fim desse processo, a CPA deve 

produzir um relatório de avaliação interna e encaminhar ao Inep. 

Já a avaliação do desempenho dos estudantes é realizada por meio do Enade, o qual 

avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação. A prova ocorre a cada três anos, 

conforme o agrupamento dos cursos nos ciclos9 do Sinaes. É um componente curricular 

obrigatório que deve constar no histórico acadêmico do estudante. A avaliação é apresentada 

em conceitos, considerando padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes 

áreas do conhecimento (BRASIL, 2004). 

O Enade é uma prova estruturada com dez questões de formação geral, das quais oito 

são de múltipla escolha e duas discursivas, e 30 de componente específico, sendo 27 de múltipla 

escolha e três discursivas. Além disso, há o questionário do estudante, no qual são inseridas as 

                                                 
8 Para o ato de credenciamento, o eixo 1 (Planejamento e avaliação institucional) possui peso dez, 

enquanto o eixo 2 (Desenvolvimento institucional) tem peso 30. Cada um dos três eixos restantes (Políticas 

acadêmicas, Políticas de gestão e Infraestrutura) possui peso 20. Para o ato de recredenciamento ou transformação 

de organização acadêmica, os eixos 1 (Planejamento e avaliação institucional) e 3 (Políticas acadêmicas) possuem 

peso dez, enquanto os eixos 2 (Desenvolvimento institucional) e 5 (Infraestrutura) têm peso 30. O eixo 4 (Políticas 

de gestão) possui peso 20.  
9 

O ciclo avaliativo do Enade, organizado por áreas de conhecimento e eixos tecnológicos de cada ano, 

são os seguintes:  

Ano I 

 Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins; cursos 

de bacharelado nas áreas de conhecimento de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; 

  Cursos superiores de tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, 

Militar e de Segurança; e 

Ano II 

 Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; 

Linguística, Letras e Artes e áreas afins; cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento de Ciências da 

Saúde; Ciências Humanas; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes; 

 Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e Ciências da Saúde, com cursos 

avaliados no âmbito das licenciaturas; e 

 Cursos superiores de tecnologia nas áreas de Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, 

Infraestrutura e Produção Industrial. 

Ano III 

 Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Sociais aplicadas e áreas afins; 

 Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e áreas afins que não tenham 

cursos também avaliados no âmbito das licenciaturas; e 

 Cursos superiores de tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, 

Produção Cultural e Design. 
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informações socioeconômicas e a percepção dos estudantes sobre suas condições de formação 

acadêmica, e o questionário do coordenador, em que são descritas informações sobre o perfil 

do coordenador e sua percepção sobre a formação oferecida pelo curso. Esses dados são 

coletados nos 15 dias subsequentes à prova, via sistema específico. A nota final do estudante 

no Enade é resultado da média ponderada na qual a formação geral corresponde a 25% e os 

conhecimentos específicos, 75%. 

  A avaliação dos cursos é realizada para fins de autorização, reconhecimento de curso 

e renovação de reconhecimento de curso.  

A autorização ocorre quando a Instituição de Ensino Superior solicita permissão ao 

MEC para ofertar um novo curso. Esse procedimento exige a inserção da documentação do 

curso no sistema federal de tramitação de processos conhecido como e-MEC. Essa etapa é feita 

de forma diferente para as instituições públicas e privadas. Para as privadas, o processo é 

analisado e encaminhado ao Inep, que é responsável pela designação de dois avaliadores, 

pertencentes ao Banco Nacional de Avaliadores (BASis), para efetuarem a visita in loco, 

seguindo os parâmetros dos instrumentos específicos para essa etapa da avaliação. Naquelas, 

os estudos de demanda de oferta e a autorização são elaboradas pelos membros do Conselho 

Superior, órgão máximo do estabelecimento de educação superior de caráter consultivo e 

deliberativo. 

Já o reconhecimento de curso acontece no momento em que a primeira turma de 

ingressantes atinge a segunda metade do curso. Todas as instituições, públicas e privadas, 

devem solicitar o reconhecimento em períodos específicos do calendário do MEC, no sistema 

e-MEC. Após a análise da documentação pela Seres, o processo é encaminhado ao Inep, que 

indica dois avaliadores do BASis para realizarem a avaliação in loco e verificarem o 

cumprimento do que foi proposto no projeto apresentado para autorização. A auditoria in loco 

também é orientada por um instrumento específico de avaliação e considera três dimensões: 

organização didático-pedagógica; corpo docente e tutorial; e infraestrutura. Os resultados 

desses procedimentos irão nortear as decisões sobre os cursos junto ao Ministério da Educação.  

Por fim, a renovação de reconhecimento – – depois de o curso atender os critérios de 

reconhecimento – tem como referência os resultados das avaliações de desempenho de 

estudantes, o Enade. Os parâmetros de renovação de reconhecimento com base no conceito 

Enade são publicados por portaria todos os anos. Apenas aqueles cursos que obtiverem conceito 

preliminar um ou dois, na escala até cinco, serão avaliados novamente nos moldes do 

reconhecimento de curso com uma nova avaliação in loco, acrescida de um protocolo de 

compromisso.  
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Com os resultados da AI, da avaliação dos cursos, do Enade e de outros insumos, tais 

como a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os dados do Censo da Educação 

Superior (Censup), o Inep sistematiza os indicadores de qualidade da educação superior no país. 

Todos os anos, o instituto publica uma portaria para definir, alterar e estabelecer os 

aspectos gerais de cômputo e os procedimentos de manifestação das IESs sobre os insumos que 

subsidiam os cálculos e a divulgação de resultados dos indicadores de qualidade da educação 

superior. São eles: conceito Enade, Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e 

Esperado (IDD), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos (IGC). Eles 

possuem uma metodologia específica de cálculos realizados para ajustarem os cursos na escala 

de padrões de qualidade normatizados por notas técnicas elaboradas pelo Inep. 

O conceito Enade é um indicador que assume valores de um a cinco, resultante da média 

ponderada das notas dos concluintes dos cursos de graduação. Para que um curso tenha o 

conceito Enade calculado, é necessário que a IES realize a inscrição de ao menos dois 

estudantes concluintes participantes com resultados válidos no Enade. 

O IDD, por sua vez, é um indicador de qualidade que mede o valor agregado pelo curso 

de graduação ao desenvolvimento dos estudantes concluintes. Considera-se, para tanto, os 

desempenhos no Enade e as características de desenvolvimento ao se ingressar na licenciatura 

avaliada. Para o cálculo, são ponderados o número de estudantes concluintes participantes do 

Enade com resultados válidos; o desempenho geral dos alunos participantes; o desempenho dos 

discentes no Enem; e o número de integrantes no Enade com nota no Enem recuperada. 

 Já o CPC é um indicador de qualidade composto por oito componentes, quais sejam: 

nota dos concluintes no Enade; nota do IDD; proporção de professores mestres; proporção de 

professores doutores; proporção de professores em regime de trabalho parcial ou integral; média 

das respostas do questionário do estudante referente à organização didático-pedagógica; média 

das respostas do questionário do estudante referente à infraestrutura e às instalações físicas; e 

média das respostas do questionário do estudante referente às oportunidades de ampliação da 

formação acadêmica profissional.  

Os referidos constituintes são agrupados, ainda, em quatro dimensões. A primeira, 

desempenho dos estudantes, é obtida pelas notas dos alunos concluintes no Enade. A segunda, 

valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso, é mensurada com base nos valores 

do indicador IDD. Já o corpo docente, terceira dimensão, abrange as informações sobre a 

titulação e o regime de trabalho dos professores vinculados aos cursos avaliados, obtidas no 

Censup, de acordo com o ano de aplicação do Enade. E, por fim, a última – percepção do 

discente sobre as condições do processo formativo –, constitui-se de dados relativos à 
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organização didático-pedagógica, à infraestrutura e às instalações físicas e à oportunidade de 

ampliação da formação acadêmico-profissional, por meio das respostas obtidas no questionário 

do estudante. 

Para que um curso tenha o CPC calculado, é preciso, conforme exposto, que ele possua 

ao menos dois estudantes participantes com resultados válidos. 

O IGC, por outro lado, é o indicador cujo resultado é obtido pela média ponderada das 

notas do CPC dos cursos de graduação avaliados no triênio e dos conceitos Capes dos cursos 

de pós-graduação strictu sensu das IESs. Esse cálculo será baseado na quantidade de matrículas 

nos referidos cursos, obedecendo às metodologias descritas na nota técnica vigente para o ciclo 

trienal. 

Em suma, nota-se a complexidade do Sinaes para a avaliação institucional, e a legislação 

expressa suas finalidades tomando como fundamento a “valorização de sua missão pública, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional” (BRASIL, 2004). Todavia, a operacionalização da 

avaliação externa evidencia a tendência de adequar as IESs aos padrões quantitativos que 

subsidiam os cálculos e as mensurações dos indicadores de qualidade preestabelecidos. Assim 

sendo, a “qualidade aparece como sinônimo de racionalidade instrumental e acaba promovendo 

a supervalorização de indicadores quantitativos sem se levar em conta os atores envolvidos, os 

diferentes contextos educacionais e as demais políticas públicas voltadas para a educação” 

(SANTANA; ROTHEN E BORGES, p. 1434, 2018). 

Desse modo, a avaliação nesse processo pode ser compreendida com fulcro na 

racionalidade tecnológica. Como visto, de acordo com Marcuse (1973), o foco no aumento da 

confiança na eficácia dos controles tecnológicos reduz o controle político direto, como se esses 

mecanismos fossem isentos de interesses políticos. 

Todo esse contexto, pois, direciona as ações dos gestores das IESs à avaliação e aos 

seus “ditames”. No presente trabalho, a análise será realizada com base na perspectiva dos 

coordenadores de curso. A fim de contribuir para as reflexões sobre a avaliação externa, no 

item a seguir será esmiuçada a avaliação dos cursos.  
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3.2 SINAES: avaliação dos cursos nas IESs 

 

Nas Instituições de Ensino Superior, os processos autorizativos e regulatórios de todos 

os cursos de graduação ofertados são acompanhados pelo Procurador Educacional Institucional 

(PEI), responsável pela interlocução da Ifes com o MEC.  

Já o coordenador de curso, que é o encarregado da gestão do curso, assume, entre outras 

funções acadêmicas, administrativas e políticas, a incumbência de preparar e organizar os 

documentos para os processos de avaliação, acompanhar e dar suporte aos avaliadores na 

auditoria in loco, juntamente com os corpos docente e administrativo. Além disso, após a 

divulgação dos resultados dos indicadores da avaliação, articula os desdobramentos que julgar 

necessários em conjunto com a comunidade acadêmica.  

Nesse contexto de avaliação, as Ifes tendem a estruturar e adequar os documentos e o 

fluxo de procedimentos para atender os critérios de análise dos instrumentos de avaliação que 

indicam a qualidade esperada pela agência reguladora, a Seres. Essa organização institucional 

pode ser considerada uma tecnologia de padronização interna. E o coordenador de curso, 

consequentemente, tende a adotar essa racionalidade em suas ações, o que resulta na diminuição 

ou na inexistência do debate reflexivo e crítico sobre o processo avaliativo.  

 

 

3.2.1 A Avaliação in loco – Cursos de graduação 

 

No processo de reconhecimento dos cursos, a avaliação in loco tem por finalidade a 

verificação das informações sobre a graduação que foram inseridas no sistema e-MEC. Para 

que se cumpra, o Inep designa, conforme mencionado, dois avaliadores que compõem o BASis 

para efetuarem a visita que será norteada pelos instrumentos de avaliação. O instituto revisou 

esses instrumentos, e o documento vigente, aprovado pela Portaria n.º 1.383, de 31 de outubro 

de 2017, possui 58 indicadores organizados em três dimensões: organização didático-

pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura. Esses indicadores abrangem todos os 

cursos tecnológicos, as licenciaturas e os bacharelados nas modalidades presencial e a distância. 

Durante a inspeção in loco, os avaliadores fazem reuniões com docentes, discentes e 

dirigentes de setores administrativos. Do mesmo modo, efetuam análises de documentos e 

visitas às instalações para, posteriormente, atribuírem um conceito no intervalo de um a cinco 

para cada indicador no relatório de avaliação. Essas informações, inseridas no sistema e-MEC, 
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são os subsídios para o cálculo do Conceito de Curso (CC), que é escalonado em cinco níveis, 

cujos valores iguais ou superiores a três indicam o resultado satisfatório (BRASIL, 2017). 

O comunicado sobre a data da avaliação in loco é enviado para o PEI das Ifes, e o 

presidente da comissão de avaliadores envia a agenda de trabalho (Anexo I) que será executada 

para o coordenador de curso. Este, por sua vez, será responsável por apresentar o curso e 

acompanhar os avaliadores durante os dois dias da visita. 

  No momento da avaliação externa, os avaliadores poderiam contribuir com “seus 

conhecimentos técnicos, suas experiências e competências éticas a serviço da melhoria das 

estruturas e processos do universo avaliado, com a vantagem de oferecerem uma visão 

complementar” (SOBRINHO, 2000, p.128). 

Contudo, o trabalho dos avaliadores limita-se a aferir a exatidão dos dados informados 

pela IES de acordo com as orientações preestabelecidas nos instrumentos de avaliação externa 

(BRASIL, 2018). Ou seja, suas ações tendem a priorizar os aspectos burocráticos e estatísticos 

que visam à verificação e à adequação dos cursos ofertados em diversas IESs na escala de 

conceitos estabelecidos pelo MEC. Assume uma postura fiscalizadora e de identificação de 

evidências que comprovam o que foi descrito em documentos submetidos ao processo de 

reconhecimento de curso.  

Tomando como referência a racionalidade tecnológica descrita por Marcuse (1973), 

compreende-se que o aprimoramento das tecnologias para o ajustamento e a adaptação aos 

padrões de eficiência desconsidera as diferenças. Esses modelos determinados fora do ambiente 

acadêmico são incorporados à própria noção de qualidade na educação. E, assim, são 

operacionalizados pelos avaliadores. 

 Nesse cenário, o coordenador, em sua gestão, tende a planejar e estruturar o curso com 

vistas ao atendimento dos critérios e das exigências de caráter regulatório para obtenção de 

resultados apontados como satisfatórios. Dessa forma, observa-se a tendência do uso da 

avaliação como tecnologia para direcionar as ações da gestão do curso. De modo similar, 

Marcuse já havia analisado a submissão da razão na sociedade industrial: “a racionalidade aqui 

pede submissão incondicional e, consequentemente, os valores de verdade relacionados a esta 

racionalidade implicam a subordinação do pensamento a padrões externos preestabelecidos” 

(MARCUSE, 1999, p. 84). 

No próximo item, será apresentado um breve histórico sobre os instrumentos de 

avaliação de cursos de graduação do Sinaes e feito um comparativo entre as versões de 2015 e 

2017 (vigente) da ferramenta. 
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3.2.2 Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – Comparativo entre as versões de 

2015 e 2017 (vigente) 

 

O Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação (IACG) norteia a autorização, o 

reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos que conferem os graus de 

tecnólogo, licenciado e bacharel aos estudantes das modalidades presencial e a distância. 

Porém, antes de apresentar um comparativo entre as versões de 2015 e 2017 (vigente) do IACG, 

convém realizar um breve histórico dos documentos anteriores, a fim de compreender as 

mudanças do aparato técnico que visam à adequação dos cursos aos padrões considerados 

eficientes desde a criação do Sinaes.  

Em 2006, o primeiro IACG do Sinaes foi aprovado pela Portaria n.º 563/2006, publicada 

em extrato no Diário Oficial da União, no dia 21 de fevereiro de 2006.  Nesse período, utilizou-

se um instrumento único de avaliação para todos os cursos de graduação, nas modalidades 

presencial e a distância, e os resultados davam subsídio aos processos de reconhecimento e de 

renovação de reconhecimento de cursos (BRASIL, 2006). 

Já em 2007, foi aprovada uma nova versão do IACG, por meio da Portaria n.º 928/2007, 

a qual foi utilizado na avaliação de todas as propostas de criação de cursos de graduação, 

bacharelados e licenciaturas, exceto Medicina e Direito, que teriam instrumentos específico 

(BRASIL, 2007). Vale destacar que nessa portaria não houve menção às modalidades de ensino 

presencial ou a distância.  

No mês abril de 2008, foi aprovado o instrumento avaliativo para o curso de Medicina 

e, em julho do mesmo ano, o para o curso de Direito. Em 29 de agosto, o texto da Portaria n.º 

1.081/2008 trouxe uma atualização do IACG, incluindo as modalidades presencial e a distância 

e, ainda, determinando a revogação da Portaria n.º 563/2006, em vigor até então. 

Na sequência, as Portarias n.º 1, 2 e 3, publicadas em 6 de janeiro de 2009, aprovaram 

o IAGC para o reconhecimento dos cursos superiores de Tecnologia, bacharelados e 

licenciaturas e em Direito, respectivamente. Não houve alusão à modalidade a distância em 

qualquer uma delas. 

No ano de 2010, sucederam-se várias revisões e a implementação do IACG, que 

ocorreram entre março e outubro. No entanto, não houve publicação em portarias no Diário 

Oficial da União sobre tais alterações. As Ifes precisavam, portanto, acessar o endereço 

eletrônico do Inep a cada novo IACG disponibilizado para identificar o documento em vigor. 
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As versões do IACG até o ano de 2010 foram: Medicina (autorização), outubro de 2010; 

Medicina (reconhecimento), setembro de 2010; bacharelado e licenciatura (autorização, 

modalidade presencial), outubro de 2010; bacharelado e licenciatura (autorização, modalidade 

a distância), setembro de 2010; Direito (autorização), janeiro de 2009; Tecnologia 

(autorização), agosto de 2010; Tecnologia (autorização), março de 2010; e Pedagogia 

(reconhecimento), agosto de 2010. O IACG de renovação de reconhecimento, de setembro de 

2010, foi extinto no ano seguinte. 

Em 2011, com a publicação da Portaria n.º 1.741, de 12 de dezembro, todos os 

instrumentos avaliativos vigentes foram revogados e, em maio de 2012, uma nova versão do 

IACG, nas modalidades presencial e a distância, foi divulgada no endereço eletrônico do Inep, 

em substituição ao divulgado com data de fevereiro, sem publicação de portaria de aprovação 

do instituto. 

No dia 4 de março de 2015, a Nota Técnica Daes/Inep n.º 008/2015, que trata da revisão 

do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação nos graus de tecnólogo, licenciatura e 

bacharelado para as modalidades presencial e a distância do Sinaes, formalizou a vigência de 

outra versão do IACG em 15 de março daquele ano. 

Em 2017, ano seguinte à mudança de gestão do Inep, o instituto publicou atualização do 

IACG por meio da Portaria n.º 1.382, de 31 de outubro de 2017. Ela aprovava, em extratos, os 

indicadores dos instrumentos de avaliação institucional externa para os atos de credenciamento, 

recredenciamento e transformação de organização acadêmica nas modalidades presencial e a 

distância do Sinaes, como também os Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação para 

as modalidades presencial e a distância (BRASIL, 2017a). É importante ressaltar que, naquele 

ano, revisaram-se10, ainda, todos os documentos e a legislação referentes aos procedimentos e 

às orientações sobre o Sinaes.  

                                                 
10 

A revisão ocorreu por meio dos seguintes dispositivos legais: Portaria n.º 19, de 13 dezembro de 2017, 

que dispõe sobre os procedimentos de competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP – referentes à avaliação de instituições de educação superior, de cursos de graduação e de 

desempenho acadêmico de estudantes. No dia 15 de dezembro, Decreto n.º 9.235, que trata do exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de 

graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino e revogou: I – o art. 15 do Decreto n.º 6.861, de 27 de 

maio de 2009; II – o Decreto n.º 5.773, de 9 de maio de 2006 ; III – o Decreto n.º 5.786, de 24 de maio de 2006; 

IV – o Decreto n.º 6.303, de 12 de dezembro de 2007; V – o Decreto n.º 8.142, de 21 de novembro de 2013 ; e VI 

– o Decreto nº 8.754, de 10 de maio de 2016 . E, ainda, no dia de 21 de dezembro de 2017, Portaria Normativa n.º 

23, que dispõe sobre os fluxos dos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação 

superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus 

aditamentos e revoga, ressalvados os efeitos jurídicos já produzidos, a Portaria Normativa n.º 40, de 12 de 

dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2017). 
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Todas essas mudanças evidenciaram a disputa política no campo educacional. As IESs 

precisaram, portanto, adequar-se aos critérios estabelecidos a cada alteração dos instrumentos, 

cujo intuito era garantir êxito nos atos regulatórios em vez de fomentar a democratização da 

qualidade da educação superior em diferentes IESs e cursos. Dessa forma, 

o atendimento às exigências dos referenciais de qualidade oficiais em grau de 

plenitude ou de excelência conforme os termos de escala constantes dos 

instrumentos de avaliação seria se compor à imagem de um modelo ideal, 

abstração que não passa de um constructo referencial de atributos altamente 

desejáveis a serem demonstrados pelos cursos de graduação das diferentes 

categorias e instituições de ensino superior. (ACIOLI e OLIVEIRA, p 399, 

2015)  
 

Com todas essas intervenções, as instituições e os indivíduos são levados a se 

distanciarem cada vez mais de seus próprios princípios e passam a incorporar em suas 

atividades as orientações do aparato técnico (IACG), a fim de alcançarem os padrões externos 

considerados eficientes. Essa racionalidade opera de maneira a não promover o 

desenvolvimento das capacidades de emancipação/participação, como descreve a Lei do 

Sinaes, mas para a pura adaptação ao aparato. Doravante, propõe-se um comparativo entre as 

versões do IACG dos anos 2015 e 2017 (vigente), quanto aos seus indicadores. 

Em relação à estrutura do documento, o IACG 2015 possuía 69 indicadores organizados 

em três dimensões: organização didático-pedagógica (27), corpo docente e tutorial (20) e 

infraestrutura (22). Eles subsidiavam o cálculo do CC e verificavam o cumprimento, ou não, de 

73 dispositivos legais, tais como as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso; as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos da Lei n.º 9.394/96, com a redação 

dada pelas Leis n.º 10.639/2003 e n.° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP n.° 1/2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP n.º 3/2004; o Núcleo Docente Estruturante  

(NDE), conforme Resolução Conaes n.° 1, de 17/06/2010); e a disciplina de Libras – Decreto 

n.° 5.626/2005. 

O IACG, versão 2017, o qual está em vigor até o momento, possui 58 indicadores 

organizados em três dimensões, quais sejam: organização didático-pedagógica (24), corpo 

docente e tutorial (16) e infraestrutura (18). Foi suprimido o item de verificação de dispositivos 

legais. Isso se justifica uma vez que se o curso cumpre os critérios de análise do indicador, logo 

obedecerá aos dispositivos legais. 
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No que se refere ao cálculo do CC, o instrumento de 2015 atribuiu para a dimensão 

“organização didático-pedagógica” o peso 40; e para as dimensões “corpo docente e tutorial” e 

“infraestrutura” o peso 30. 

No IACG 2017, o peso atribuído às dimensões “organização didático-pedagógica” e 

“corpo docente e tutorial” é alterado para 30 e 40, respectivamente. Nesse sentido, nota-se o 

destaque para os indicadores referentes ao corpo docente e tutorial. Isso pode resultar, dentro 

das Ifes e IESs privadas, no aumento da cobrança sobre a atuação dos docentes e coordenadores 

de cursos, que devem estar em consonância com os critérios de análise apontados no IACG. 

Por fim, no que tange às mudanças nos critérios de análise de cada indicador, 

apresentam-se, nos quadros 5 e 6, aqueles que mencionaram diretamente o trabalho do 

coordenador de curso, a saber: o indicador “atuação do coordenador” e, na sequência, o “regime 

de trabalho do coordenador de curso”. 

 

 

 

Quadro 5 – Comparativo do indicador “atuação do coordenador” do IACG nas versões 2015 e 

2017 (vigente) 

Versão 2015 Versão 2017 (vigente) 

2.2 Atuação do(a) coordenador (a) 2.3 Atuação do coordenador 

Conceito Critério de análise Conceito Critério de análise 

1 Quando não há atuação do 

coordenador do curso. 
1 A atuação do coordenador não está de 

acordo com o Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC). 

 

2 
Quando a atuação do coordenador 

é insuficiente, considerando, em 

uma análise sistêmica e global, a 

gestão do curso, a relação com 

os docentes e discentes e a 

representatividade nos 

colegiados superiores. 

 

2 

A atuação do coordenador está de acordo 

com o PPC, mas não atende a demanda 

existente, considerando a gestão do 

curso, a relação com os  docentes e 

discentes, com os tutores e a equipe 

multidisciplinar (quando for o caso) ou a 

representatividade nos colegiados 

superiores. 

3 

Quando a atuação do coordenador 

é suficiente, considerando, em 

uma análise sistêmica e global, a 

gestão do curso, a relação com 

os docentes e discentes e a 

representatividade nos 

colegiados superiores. 

3 

A atuação do coordenador está de acordo 

com o PPC e atende a demanda existente, 

considerando a gestão do curso, a relação 

com os docentes e discentes, com os tutores 

e a equipe multidisciplinar (quando for o 

caso) e a representatividade nos colegiados 

superiores. 
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Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – Versão 2015 e versão 2017(vigente) 

Elaborado pela autora. 

 

No quadro 5, pôde-se identificar que, para que seja atribuído o conceito cinco, referência 

de qualidade no IACG, desde do ano de 2017, o coordenador de curso precisa mostrar 

evidências que comprovem a existência de um plano de ação que apresente indicadores de 

desempenho da coordenação. Ademais, deve administrar a potencialidade do corpo docente, 

favorecendo a integração e a melhoria contínua. Assim, nota-se a tendência de induzir o 

coordenador de curso a organizar seu trabalho utilizando a mesma sistematização de 

indicadores de desempenho na gestão do curso.  

Tomando como referência as análises sobre a sociedade industrial avançada de Marcuse, 

percebe-se que ela contempla os conhecimentos técnicos e científicos para o controle das 

instituições, introjetando os direcionamentos externos em suas estruturas e, assim, perpetuando 

a dominação de determinados grupos de interesse (MARCUSE, 1973). Sendo assim, as 

exigências necessárias para atingir os padrões de qualidade estabelecidos no IACG são 

assumidas como objetivos da gestão do curso, individualizando a racionalidade da eficiência.  

 O indicador “regime de trabalho do coordenador de curso” é apresentado no quadro 6. 

 

 

 

4 

Quando a atuação do coordenador 

é muito boa, considerando, em 

uma análise sistêmica e global, a 

gestão do curso, a relação com 

os docentes e discentes e a 

representatividade nos 

colegiados superiores. 

4 

A atuação do coordenador está de acordo 

com o PPC, atende a demanda existente, 

considerando a gestão do curso, a relação 

com os docentes e discentes, com os tutores 

e a equipe multidisciplinar (quando for o 

caso) e a representatividade nos colegiados 

superiores, é pautada em um plano de ação 

documentado e compartilhado e dispõe de 

indicadores de desempenho da 

coordenação disponíveis e públicos. 

5 

Quando a atuação do 

coordenador é excelente, 

considerando, em uma análise 

sistêmica e global, a gestão do 

curso, a relação com os 

docentes e discentes e a 

representatividade nos 

colegiados superiores. 

5 

A atuação do coordenador está de acordo 

com o PPC, atende a demanda existente, 

considerando a gestão do curso, a relação 

com os docentes e discentes, com os tutores 

e a equipe multidisciplinar (quando for o 

caso) e a representatividade nos colegiados 

superiores, é pautada em um plano de ação 

documentado e compartilhado, dispõe de 

indicadores de  desempenho da 

coordenação disponíveis e públicos e 

administra a  potencialidade do corpo 

docente do seu curso, favorecendo a 

integração e a melhoria contínua. 
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Quadro 6 – Comparativo do indicador “regime de trabalho do coordenador do curso” 

do IACG nas versões 2015 e 2017(vigente) 

Versão 2015 Versão 2017 (vigente) 

2.4 
Regime de trabalho do (a) 

coordenador (a) do curso 
2.4 

Regime de trabalho do coordenador do 

curso 

Conceito Critério de análise Conceito Critério de análise 

 

 

 

1 

Quando o regime de trabalho 

previsto/implantado pelo 

coordenador   não é de tempo 

parcial ou integral;   ou a 

relação entre o número de vagas 

anuais revistas/autorizadas e as 

horas   semanais   dedicadas   à   

coordenação    é    maior    que    

25, ou não é respeitado o limite 

mínimo de dez horas semanais 

dedicadas à coordenação do curso. 

 

 

 

1 

 

 

O regime de trabalho do coordenador não é 

de tempo parcial nem  integral. 

 

 

2 

Quando o regime de trabalho 

previsto/implantado pelo 

coordenador é de tempo parcial ou 

integral, e a relação entre o número 

de vagas anuais 

previstas/autorizadas, e as horas 

semanais dedicadas à coordenação 

é maior que 20 e menor ou igual 

a 25. 

 

 

2 

O regime de trabalho do coordenador é de 

tempo parcial, mas não permite o 

atendimento da demanda existente, 

considerando a gestão do curso, a relação 

com docentes, discentes, tutores e equipe 

multidisciplinar (quando for o caso) e a 

representatividade nos colegiados 

superiores. 

 

 

3 

 

Quando o regime de trabalho 

previsto/implantado pelo 

coordenador é de tempo parcial ou 

integral, e a relação entre o número 

de vagas anuais 

previstas/autorizadas, e as horas 

semanais dedicadas à coordenação 

é maior que 15 e menor ou igual 

a 20. 

 

 

3 

O regime de trabalho do coordenador é de 

tempo parcial ou integral e permite o 

atendimento da demanda existente, 

considerando a gestão do curso, a relação 

com docentes, discentes, tutores e equipe 

multidisciplinar (quando for o caso) e a 

representatividade nos colegiados 

superiores. 

 

 

 

4 

 

 

Quando o regime de trabalho 

previsto/implantado pelo 

coordenador é de tempo parcial ou 

integral, e a relação entre o número 

de vagas anuais 

previstas/autorizadas, e as horas 

semanais dedicadas à coordenação 

é maior que 10 e menor ou igual 

a 15. 

 

 

 

4 

O regime de trabalho do coordenador é de 

tempo integral e permite o atendimento da 

demanda existente, considerando a gestão 

do curso, a relação com docentes, 

discentes, tutores e equipe multidisciplinar 

(quando for o caso) e a representatividade 

nos colegiados superiores, por  meio de um 

plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores 

disponíveis e públicos referentes ao 

desempenho da coordenação. 
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5 

Quando o regime de trabalho 

previsto/implantado pelo 

coordenador é de tempo parcial ou 

integral, e a relação entre o número 

de vagas anuais 

previstas/autorizadas, e as horas 

semanais dedicadas à coordenação é 

menor ou igual a dez. 5 

O regime de trabalho do coordenador é de 

tempo integral e permite o atendimento da 

demanda existente, considerando a gestão 

do curso, a relação com docentes, 

discentes, tutores e equipe multidisciplinar 

(quando for o caso) e a representatividade 

nos colegiados superiores, por meio de um 

plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores 

disponíveis e públicos referentes ao 

desempenho da coordenação, e 

proporciona a administração da 

potencialidade do corpo  docente do 

curso, favorecendo a integração e a 

melhoria contínua. 
Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – Versão 2015 e versão 2017(vigente) 

Elaborado pela autora. 

 

 Constatou-se, no quadro 6, o direcionamento da sistematização sobre como deve ser o 

trabalho do coordenador de curso no plano de ação como referência de qualidade nesse 

indicador do IACG. Ele deve basear-se em parâmetros de desempenho, reforçando a tendência 

de induzir a responsabilização das atividades, de melhorias ou não, sobre o curso e associando 

ao tempo de dedicação ao trabalho. 

 Assim, com fulcro nas análises de Marcuse (1999) sobre a sociedade industrial, o 

progresso individual transforma-se em eficiência padronizada, ou seja, as ações, as 

necessidades e as funções preestabelecidas pelo aparato são assumidas como necessidade 

individual. “Não há lugar para a autonomia” (MARCUSE, 1999, p. 80). 

 Apresentada a complexidade dos processos avaliativos da educação superior no país, no 

próximo capítulo tratar-se-á da oferta dos cursos de licenciatura, que são submetidos à avaliação 

de cursos do Sinaes, em um novo lócus, os IFs, objeto desta pesquisa. 

 

 

 

4 AS LICENCIATURAS E OS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

As pesquisas realizadas no campo da formação de professores no Brasil, a exemplo de 

Bernardete Gatti (2013, 2016), Ilma Passos Alencastro Veiga (1998, 1999, 2002, 2005, 2010, 

2012, 2016) e Selma Garrido Pimenta (1994, 1997, 2000, 2002, 2011, 2012), apontam que as 

licenciaturas, historicamente, passaram por diversas mudanças. Entre elas, destacam-se as 

estruturas curriculares, o tempo de duração e as instituições onde foram ofertadas as vagas para 
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esses cursos. Nesse esteio, ocorreram incontáveis debates, os quais culminaram na 

homologação de pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão 

responsável pela formulação de políticas públicas e diretrizes para a educação brasileira. 

No que respeita às licenciaturas no Brasil, este estudo destaca o incentivo de políticas 

educacionais voltadas à criação de cursos e vagas para esse setor em todo o país. O intuito de 

tais iniciativas é atender um dos objetivos da Política Nacional de Formação dos Profissionais 

da Educação Básica e, desse modo, combater a escassez de professores, apontada por Ristoff 

(2012) como latente principalmente nas áreas das Ciências Exatas.  

 Com esse foco, uma das ações das políticas educacionais no Brasil foi a criação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), pela Lei n.º 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, que tem por objetivo oferecer cursos profissionais de nível médio, 

integrados à educação básica regular, bem com cursos superiores tecnológicos, bacharelados e 

licenciaturas. Cabe ressaltar que, na perspectiva de reorganizar a rede federal profissional 

tecnológica, os IFs assumiram uma nova responsabilidade: a oferta de cursos de licenciaturas 

no espaço historicamente atuante na oferta de educação profissional técnica de nível médio. 

Nos termos da lei, o desenvolvimento da ação acadêmica do instituto federal, além de outras 

finalidades, deverá  

 

garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos de 

licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 

vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas 

de ciências e matemática, e para a educação profissional. (BRASIL, 2018) 

 

 Esse formato estava previsto no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)11, 

publicado em 2007, o qual destacava que os IFs deveriam constituir-se  

 

[...] como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

escolas públicas; oferecer programas especiais de formação pedagógica inicial 

e continuada, com vistas à formação de professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de física, química, biologia e matemática, de acordo com 

as demandas de âmbito local e regional, e oferecer programas de extensão, 

dando prioridade à divulgação científica. (BRASIL, p. 32 e 33, 2007) 
 

  Antes da Lei n.º 11.892/2008, as discussões fomentadas com base no Decreto n.º 

6.095/2007 culminaram na celebração de um acordo de junção das instituições federais de 

                                                 
11 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi lançado em 24 de abril de 2007, na mesma data 

em que o Decreto n.º 6.095/2007 estabeleceu diretrizes para o processo de integração das instituições federais de 

educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2007, 2007a). De acordo com Saviani (2007), o PDE apresentou 

30 ações sobre a educação em seus diferentes níveis e modalidades, especialmente no que diz respeito à qualidade 

do ensino. Entretanto, o autor aponta algumas críticas, pois o documento não apresentava garantias à sua 

realização. 



56 

 

educação profissional e tecnológicas da mesma região. Em outras palavras, a formação de um 

instituto federal ocorreu através da união das seguintes instituições federais, localizadas no 

mesmo estado: Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs), Cefets e Escolas Técnicas Vinculadas 

às Universidades Federais (ETVs). 

 No entanto, alguns Cefets optaram por pleitear a transformação em universidade, e o 

único caso homologado foi o do Paraná, que se tornou a Universidade Tecnológica do Paraná, 

com a publicação da Lei n.º 11.184/2005. 

 Convém pontuar que o Decreto nº 6.095/2007, em seu art. 5º, estabeleceu que os IFs 

deveriam aplicar o “[...] mínimo de vinte por cento de sua dotação orçamentária anual [...]” 

(BRASIL, 2007) para fomentar as licenciaturas, isto é, definiu o percentual de recursos 

financeiros para o desenvolvimento das licenciaturas nessa nova estrutura. A redação da Lei n.º 

11.892/2008, contudo, alterou os termos que tratam das questões financeiras, e o objetivo 

passou a ser garantir, obrigatoriamente, vinte por cento da oferta de vagas. Dessa forma, os 

investimentos necessários para oferecimento dos cursos de licenciatura nos IFs seriam definidos 

pela própria instituição no repasse dos recursos financeiros anuais. 

No documento que trata das concepções e diretrizes dos Institutos Federais (BRASIL, 

2010a), os IFs são considerados primordiais para que o país possa atender as demandas de 

professores, pincipalmente nas áreas de Ciências e Matemática. Com amparo nos dados oficiais 

do CNE, nos termos do documento, tem-se que: 

 

No tocante à formação de professores para o conteúdo da formação geral (com 

destaque para as ciências da natureza: Química, Física, Biologia e mesmo a 

Matemática), essa opção é crucial, tendo em vista a falta de professores. O 

relatório recente do Conselho Nacional de Educação (CNE), que estimou essa 

demanda em 272.327 professores, apenas no campo das ciências da natureza, 

reforça essa tese. (BRASIL, 2010a, p. 27-28) 
 

O referido normativo sinaliza, ainda, que essa demanda tende a crescer e que a abertura 

das licenciaturas nos IFs, quando atingir sua plenitude de funcionamento, terá a oferta de cem 

mil matrículas, sobretudo nas áreas das Ciências e da Matemática (BRASIL, 2010a). Sendo 

assim, os documentos produzidos pelo MEC apontam que os IFs, ao assumirem parte da 

responsabilidade de formar professores, contribuirão para minimizar a escassez de docentes. 

A partir da lei de criação dos IFs, o processo de expansão da rede foi realizado em três 

fases, e os dados mais recentes sobre o número de campi referem-se a 2019. A Setec, 

responsável por orientar, organizar e monitorar todos os dados referentes à Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instituiu a Plataforma Nilo Peçanha (PNP) por 

meio da Portaria Setec/MEC n.º 1, de 3 de janeiro de 2018. A PNP é um ambiente virtual de 



57 

 

coleta, validação e disseminação das estatísticas oficiais da rede federal de educação 

profissional, científica e tecnológica. Essa plataforma tem por objetivo reunir dados relativos 

ao corpo discente, docente, técnico-administrativo e de gastos financeiros de cada 

unidade/campus. 

Consoante essa plataforma12, a rede federal, no ano de 2019, era composta por 653 

unidades, vinculadas a 38 institutos federais, dois Cefets, a Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro 

II. Nesse conjunto, 346 campi ofertam cursos de licenciatura. Na Figura 1 será apresentada a 

distribuição dos campi vinculados à rede federal de educação, ciência e tecnologia no território 

nacional, tal como publicado no sítio eletrônico do MEC. 

 

Figura 1 – Mapa com a distribuição dos campi vinculados à Rede Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia no território nacional 

 

 Fonte: Sítio eletrônico13 do Ministério da Educação (MEC), 2019. 

 

                                                 
12Sítio eletrônico:  http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2020.html. Acesso em 27 de novembro 

2020. 
13 Sítio eletrônico: http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes. Acesso em 27 de nov de 

2020. 

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2020.html
http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes
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 No mapa, foi possível notar maior concentração dos campi nas regiões Sul, Sudeste e 

Nordeste (a listagem detalhada das instituições da rede federal também se encontra no Anexo 

II).  

 Os níveis de ensino no país são organizados em educação básica, que abrange os cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio, concomitante e subsequente14, e graduação – que 

compreende os cursos de bacharelado, tecnologia e licenciatura.  Ao se realizar o levantamento 

de matriculados nesses segmentos, emerge o seguinte cenário, apresentado no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1– Levantamento de matriculados na educação básica e na graduação por grau acadêmico nos 

institutos federais – Brasil, 2009-2019 

 
 

 
Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica e Superior. Brasília: Inep (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015,2016, 2017,2018, 2019) e Plataforma Nilo Peçanha (PNP).  Elaborado pela autora. 
 

                                                 
14 De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP n.º 1/ 2021, que define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a educação profissional e tecnológica, os cursos técnicos serão 

desenvolvidos nas formas integrada, concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, assim caracterizadas:  

I – integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, com matrícula 

única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica ao mesmo tempo 

em que conclui a última etapa da educação básica;  

II – concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja cursando, efetuando-

se matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de 

ensino da mesma instituição ou em distintas instituições e redes de ensino; 

III – concomitante intercomplementar, desenvolvida simultaneamente em distintas instituições ou 

redes de ensino, mas integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, 

para a execução de projeto pedagógico unificado; e 

IV – subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o 

Ensino Médio. 
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Com os dados do Gráfico 1, pôde-se constatar o notório crescimento de matriculados na 

nos IFs no território nacional no período de 2009 a 2019. Esse crescimento ocorreu obedecendo 

ao art. 8º da Lei n.º 11.892/2008, o qual estabelece que o desenvolvimento acadêmico do 

instituto federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de 

suas vagas para atender os cursos educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 

na forma de cursos integrados (BRASIL, 2008). E, assim, observa-se que, embora haja a 

verticalização da oferta de vagas com os cursos de educação superior, a lei buscou garantir a 

permanência da disponibilização de cursos profissionais de nível técnico nessa instituição, que 

é historicamente consolidada. 

Acerca do quantitativo de matrículas em curso de graduação presencial organizado por 

grau acadêmico, delineia-se este cenário de evolução, no período de 2009 a 2019, representado 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Evolução do total de matrículas na graduação presencial por grau acadêmico nos Institutos 

Federais – Brasil, 2009-2019 

 

Ano Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Outros Total 

2019 83.921 57.327 59.299 478 201.025 

2018 74.743 52.582 55.947 391 183.663 

2017 66.926 48.062 53.588 380 168.956 

2016 58.717 44.727 51.999 340 155.783 

2015 48.956 39.951 46.326 238 135.471 

2014 41.342 37.972 43.715 259 123.288 

2013 34.555 35.119 41.840 154 111.668 

2012 28.103 30.551 39.171 114 97.939 

2011 22.768 22.554 37.534 161 83.017 

2010 19.423 15.188 33.961 0 68.572 

2009 14.394 10.630 29.553 156 54.733 
Fonte: Sinopse Estatística da Educação Superior. Brasília: Inep (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019) e Plataforma Nilo Peçanha (PNP).  Elaborado pela autora. 

 

Na Tabela 1, observou-se o crescimento de matrículas nos cursos de licenciatura. Em 

números absolutos, em 2009, os IFs possuíam 10.630 matriculados e 57.327, em 2019. Isso 

representa um aumento de 539% de inscrições nas modalidades ofertadas pelos IFs no período 

analisado. Comparando-se com a estimativa de cem mil matrículas em licenciaturas que consta 

no documento Concepções e diretrizes dos Institutos Federais (BRASIL, 2010), no período de 

dez anos, atingiu-se pouco mais de 50% da oferta prevista. 
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A fim de proporcionar melhor visualização da variação do crescimento de matrículas na 

série histórica de cada grau acadêmico, os dados absolutos da Tabela 1 foram organizados em 

números relativos, na base de valor cem, e representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Evolução da série histórica de matrículas presenciais em cada grau acadêmico (bacharelado, 

licenciatura e tecnologia) nos Institutos Federais – Brasil, 2009-2019 (base cem) 
 

Ano Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Outros Total 

2019 583.0 539.3 200.7 306.4 367.3 

2018 519.3 494.7 189.3 250.6 335.6 

2017 465.0 452.1 181.3 243.6 308.7 

2016 407.9 420.8 176.0 217.9 284.6 

2015 340.1 375.8 156.8 152.6 247.5 

2014 287.2 357.2 147.9 166.0 225.3 

2013 240.1 330.4 141.6 98.7 204.0 

2012 195.2 287.4 132.5 73.1 178.9 

2011 158.2 212.2 127.0 103.2 151.7 

2010 134.9 142.9 114.9 0.0 125.3 

2009 100 100 100 100 100 
Fonte: Sinopse Estatística da Educação Superior. Brasília: Inep (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019) e Plataforma Nilo Peçanha (PNP).  Elaborado pela autora. 

 

Na Tabela 2, registrou-se que o número de matriculados nos cursos de bacharelado é 

quatro vezes maior quando comparado aos de tecnologia, que dobrou nesse período. Percebeu-

se, também, que o total de matriculados nos cursos de graduação aumentou em mais de três 

vezes nos IFs nessa série histórica. 

Observando-se o art. 8º da Lei n.º 11.892/2008, o qual determina que desenvolvimento 

da ação acadêmica do instituto federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 20% 

(vinte por cento) de suas vagas para atender “cursos de licenciatura, [...], sobretudo nas áreas 

de ciências e matemática, e para a educação profissional” (BRASIL, 2008), organizou-se, na 

Tabela 3, o número de matriculados nos cursos ofertados pelos IFs para uma visão geral em 

comparação com os cursos de licenciatura. 
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Tabela 3 – Evolução dos números absolutos de matrículas da Educação Básica e da Graduação nos 

Institutos Federais – Brasil, 2009-2019 
 

Ano 

Educação Básica 

(Técnico integrado 

ao Ensino Médio, 

concomitante ou 

subsequente) 

Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Outros TOTAL 

2019 350.693 83.921 57.327 59.299 478 551.718 

2018 363.022 74.743 52.582 55.947 391 546.685 

2017 347.813 66.926 48.062 53.588 380 516.769 

2016 342.316 58.717 44.727 51.999 340 498.099 

2015 324.783 48.956 39.951 46.326 238 460.254 

2014 249.605 41.342 37.972 43.715 259 372.893 

2013 241.473 34.555 35.119 41.840 154 353.141 

2012 224.892 28.103 30.551 39.171 114 322.831 

2011 204.518 22.768 22.554 37.534 161 287.535 

2010 179.433 19.423 15.188 33.961 0 248.005 

2009 158.885 14.394 10.630 29.553 156 213.618 

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica e Superior. Brasília: Inep (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019) e Plataforma Nilo Peçanha (PNP).  Elaborado pela autora. 

 

Do mesmo modo, com intuito de propiciar melhor exame da variação do crescimento 

de matrículas na série histórica da educação básica e da graduação nos IFs do Brasil, os dados 

absolutos da Tabela 3 foram organizados em números relativos, na base de valor cem, ou seja, 

na unidade das centenas, na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Evolução dos números de matrículas da Educação Básica e da Graduação nos 

Institutos Federais – Brasil, 2009-2019 (base cem) 
 

Ano 

Educação Básica 

(Técnico integrado 

ao Ensino Médio, 

concomitante ou 

subsequente) 

Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Outros TOTAL 

2019 220.8 583.0 539.3 200.7 306.4 258.3 

2018 228.5 519.3 494.7 189.3 250.6 255.9 

2017 218.9 465.0 452.1 181.3 243.6 241.9 

2016 215.5 407.9 420.8 176.0 217.9 233.2 

2015 204.5 340.1 375.8 156.8 152.6 215.5 

2014 157.1 287.2 357.2 147.9 166.0 174.6 

2013 152.0 240.1 330.4 141.6 98.7 165.3 

2012 141.6 195.2 287.4 132.5 73.1 151.1 

2011 128.7 158.2 212.2 127.0 103.2 134.6 

2010 113.0 134.9 142.9 114.9 0.0 116.1 

2009 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica e Superior. Brasília: Inep (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019) e Plataforma Nilo Peçanha (PNP).  Elaborado pela autora. 

 

Nesse cenário, os dados publicados pelo Inep e pela PNP apontaram que, no decorrer 

dos anos, a Rede Federal de Educação Ciência e Tecnologia tem se aproximado do objetivo 

exigido por lei. No ano de 2009, os 10.630 matriculados em licenciatura representavam 4,97% 

do total de inscritos em todos os cursos. Já em 2019, os 57.327 inscritos representavam 10,5%. 

A porcentagem das matrículas nos cursos da educação básica e da graduação dos IFs, a 

título de comparação com a evolução das matrículas por ano, de acordo com os termos da lei, 

será apresentada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Porcentagem da evolução das matrículas presenciais nos cursos da Educação Básica e da 

Graduação nos Institutos Federais – Brasil, por ano 
 

Ano 

Educação 

Básica (técnico 

integrado ao 

Ensino Médio, 

concomitante ou 

subsequente) 

Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Outros TOTAL 

2019 63.6% 15.2% 10.4% 10.7% 0.1% 100% 

2018 66.4% 13.7% 9.6% 10.2% 0.1% 100% 

2017 67.3% 13.0% 9.3% 10.4% 0.1% 100% 

2016 68.7% 11.8% 9.0% 10.4% 0.1% 100% 

2015 70.6% 10.6% 8.7% 10.1% 0.1% 100% 

2014 66.9% 11.1% 10.2% 11.7% 0.1% 100% 

2013 68.4% 9.8% 9.9% 11.8% 0.0% 100% 

2012 69.7% 8.7% 9.5% 12.1% 0.0% 100% 

2011 71.1% 7.9% 7.8% 13.1% 0.1% 100% 

2010 72.4% 7.8% 6.1% 13.7% 0.0% 100% 

2009 74.4% 6.7% 5.0% 13.8% 0.1% 100% 
Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica e Superior. Brasília: Inep (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019) e Plataforma Nilo Peçanha (PNP).  Elaborado pela autora. 

 

Nessa conjuntura, é importante analisar os dados de evasão dos cursos de licenciatura, 

bacharelado e tecnologia. Para isso, serão utilizados os números disponibilizados na PNP. A 

finalidade é calcular os indicadores de gestão que são acompanhados pela Setec/MEC. A PNP 

sistematiza esses dados nacionais desde o ano 2017. Por isso, as informações de matriculados, 

concluintes e evadidos dos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, a serem 

apresentadas nos Gráficos 2, 3 e 4 respectivamente, abrangem o período de 2017 a 2019. 
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Gráfico 2 – Levantamento de matriculados, concluintes e evadidos dos cursos de bacharelado 

da rede federal no período de 2017 a 2019 

 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (PNP). Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 3 – Levantamento de matriculados em curso, concluintes e evadidos dos cursos de 

licenciatura da Rede Federal no período de 2017 a 2019 

 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (PNP). Elaborado pela autora. 
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Gráfico 4 – Levantamento de matriculados, concluintes e evadidos dos cursos de tecnologia da 

rede federal no período de 2017 a 2019 

 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (PNP). Elaborado pela autora. 

 

Por meio dos dados expostos nos Gráficos 2, 3 e 4, a Setec realiza o cálculo do indicador 

“taxa de evasão”, conforme as orientações do Guia de Referência Metodológica da PNP. Esse 

critério mede o percentual de matrículas que perderam o vínculo com a instituição no ano de 

referência sem a conclusão do curso em relação ao total de matrículas. Isto posto, na Tabela 6, 

é demonstrado o resultado da taxa de evasão por ano para cada tipo de curso da rede.  

 

Tabela 6 – Taxa de evasão por ano de referência nos cursos de licenciatura, bacharelado e 

tecnologia da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Tipo de curso 2017 2018 2019 

Bacharelado 11,9% 10,5% 10,3% 

Licenciatura 19,7% 15,9% 13,2% 

Tecnologia 21,1% 17,6% 15,1% 
                              Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (PNP). Elaborado pela autora. 

 

Por apresentar diversas situações associadas, a evasão escolar é um desafio para a 

maioria das instituições de ensino. Todavia, notou-se que, nos dados apresentados, o índice de 

evasão tem diminuído em todos os tipos de curso. 

Além do número de vagas, a expansão das licenciaturas no novo lócus traz outros pontos 

que necessitam de atenção, tais como infraestrutura, docentes com formação que corresponda 

ao curso, acervo bibliográfico e organização curricular que atenda os interesses da sociedade. 

Ademais, há a preocupação de que a ampliação da oferta de vagas não possa ser desassociada 
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de uma mudança nas condições de trabalho na profissão docente. Nesse sentido, as análises de 

Saviani (2007) sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) apontam que, além da 

questão de infraestrutura, é necessário observar a situação dos professores, em especial as 

condições de trabalho e de salário e a formação. Sem alterações destes, não haverá um PDE 

exitoso. 

Depreende-se, portanto, que somente a implementação da oferta dos cursos de 

licenciatura nos IFs, preferencialmente nas áreas de Ciências e Matemática, não garante a 

resolução do problema da escassez de professores, o que revela a contradição entre a 

intencionalidade das propostas políticas e a sua materialização. 

Contudo, é preciso assumir os desafios que são colocados para a realização da formação 

docente nos IFs desde o ano de 2008. Entre eles, está a avaliação desses cursos no âmbito do 

Sinaes. A Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, conferiu aos institutos federais a 

autonomia para criação de cursos e “para efeito da incidência das disposições que regem a 

regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os 

Institutos Federais são equiparados às universidades federais” (BRASIL, 2008). 

Nessa conjuntura, é relevante analisar as implicações das políticas de avaliação do país 

nos cursos de licenciatura ofertados pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Repise-se que, neste trabalho, o objetivo é analisar as percepções de coordenadores 

de curso sobre a relevância dos processos de avaliação externa, para fins de reconhecimento, 

sobre a gestão das licenciaturas em Matemática do IFSP, o IF que reúne o maior número de 

campi vinculados à rede. 

 

 

4.1 A organização do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e a oferta dos cursos de 

Licenciatura em Matemática 

 

O IFSP é uma autarquia federal de ensino que, desde a sua fundação, em 1909, passou 

por diversas transformações. Naquele ano, o presidente da República Nilo Peçanha, por meio 

do Decreto n.º 7.566/1909, criou 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, as quais foram instaladas 

na capital de cada estado do país, dentre elas a cidade de São Paulo. Essas escolas seriam 

mantidas pelo governo federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio. 

 Nos termos do citado decreto, a justificativa para a criação dessas escolas era 
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(...) o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às 

classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da 

luta pela existência, que para isso se torna necessário não só habilitar os filhos 

dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e 

intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os 

afastará da ociosidade, escola do vício e do crime; que é um dos primeiros 

deveres do Governo da República formar cidadãos úteis à Nação. (BRASIL, 

1909) 

  

Grande parte dessas instituições possuía oficinas voltadas para o artesanato, como 

carpintaria, artes decorativas, sapataria e outras. Entretanto, por conta do crescimento da 

população e do acelerado progresso industrial em São Paulo, além de carpintaria e artes 

decorativas, a Escola de Aprendizes e Artífices dispunha de oficinas de mecânica, tornearia e 

eletricidade para atender as necessidades de produção nas fábricas (CUNHA, 2000). Nos 

primeiros meses de 1910, a escola funcionou provisoriamente em um galpão instalado no Bairro 

da Luz, sendo transferida no mesmo ano para o bairro de Santa Cecília, onde permaneceu até a 

mudança definitiva para o bairro do Canindé, em 1976.   

A expansão cafeeira em São Paulo impulsionou a ampliação das ferrovias para o 

transporte do café para o porto de Santos. As empresas ferroviárias, a fim de comportarem a 

demanda crescente, mantinham escolas para formação de operários e instalação e manutenção 

das linhas férreas. Ademais, o crescimento das industriais para a modernização do país, 

impulsionado no governo de Getúlio Vargas, exigiu a sistematização das atividades de ensino 

dos ofícios. Destarte, a partir de 1937, a escola se transformou em Liceu Industrial de São Paulo.  

No ano de 1941, várias tratativas sobre a educação no Brasil culminaram nas leis que 

ficaram conhecidas como “Reforma Capanema”. Tal normativa modificou todo o ensino no 

país e adotou a equivalência da formação profissional ao ensino secundário, a exigência de 

exame de admissão para ingresso e a divisão em dois tipos de cursos – básico industrial, 

artesanal, de aprendizagem e de mestria, e técnico industrial, com três anos de duração e mais 

um de estágio supervisionado na indústria – como principais pontos da educação profissional. 

Em 1942, a Escola Industrial de São Paulo substituiu as escolas e os liceus com as 

características da reforma e se tornou a ferramenta para formação de profissionais para 

indústrias de produção de larga escala. O intuito foi normalizar a entrada dos mais pobres no 

mercado de trabalho de forma acelerada, e os mais abastados poderiam receber uma formação 

básica, o que lhes permita, inclusive, chegar ao ensino superior. 

No que diz respeito à estrutura do ensino técnico industrial no país, em 1959, no governo 

Juscelino Kubitschek, a Lei n.º 3.552, de 16 de fevereiro, estabelecia uma nova regulamentação 
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para as escolas técnicas federais. Em seu art. 16, determinou-se a autonomia didática, 

administrativa e financeira dessas escolas.  

Contudo, o fim dos cursos industriais e o oferecimento apenas de formações técnicas 

ocorreram efetivamente em 1965, momento em que a Escola Técnica de São Paulo passou a 

denominar-se Escola Técnica Federal de São Paulo (Lei n.º 4.759, de 20 de agosto de 1965). 

No regime militar, a proposta de transformar o país em uma potência econômica 

evidenciava a necessidade de abastecer o “mercado de trabalho com técnicos de nível médio 

para as indústrias multinacionais e associadas, que exerceriam a função de coordenação, 

supervisão e controle dos trabalhadores” (D’ANGELO, p. 61, 2007). Adicionalmente, 

aconteceram tentativas de introjetar os valores veiculados pela ESG para ordem, disciplina e 

combate ao comunismo nos atores da Escola Técnica Federal de São Paulo.  

 De acordo com D’Angelo (2007), na referida escola eram ofertados  

Cursos Técnicos Integrados Semestrais e que as grades curriculares 

velhas se somavam às grades novas, gerando denominações 

diferenciadas para diferentes classes (séries, grupos e seções). Por volta 

de 1977, voltaram a existir os Cursos Técnicos Integrados Anuais. Os 

Cursos de Intercomplementaridade passaram a se chamar cursos de 

Complementação e acompanharam o curso Técnico Integrado desde 

1974. (D’ANGELO, 2007, p. 266) 

 

Em 1978, a Lei n.º 6.545, de 30 de junho, transformou as escolas técnicas federais do 

Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná em Centros Federais de Educação Tecnológica. 

Em 1994, a Lei n.º 8.848, de 8 de dezembro, instituiu o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica. Em seguida, houve a transformação gradativa das demais escolas técnicas 

federais, incluindo a de São Paulo, e das escolas agrícolas federais em Cefets. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, em sua política educacional, foi instituído 

o Decreto n.º 2.406, de 27 de novembro de 1997, que regulamentava que esses centros de 

educação tecnológica, privados ou públicos, teriam que oferecer cursos profissionais em todos 

os níveis: de qualificação (para operários), técnicos de nível médio e superior na área 

tecnológica. Não são mencionadas a pós-graduação e a duração reduzida desses cursos 

(CUNHA, 2005).  

Ainda em 1997, com o Decreto n.º 2.208, o presidente separou a educação profissional 

técnica da formação geral do Ensino Médio, o que impossibilitou a continuidade da oferta do 

Ensino Médio integrado naquele momento. Nos termos da lei, “a educação profissional de nível 

técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser 

oferecida de forma concomitante ou sequencial a este” (BRASIL, 1997, Artigo 5º). Essa 
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mudança gerou inúmeros conflitos para a instituição nos anos 2000, inclusive na reflexão sobre 

a identidade da instituição. 

Em 1999, o atual IFSP iniciou suas atividades como Centro Federal de Educação 

Tecnológica de São Paulo (Cefet-SP) e disponibilizou cursos superiores na unidade-sede São 

Paulo. Entre 2000 e 2008, foram implementados diversos cursos destinados à formação de 

tecnólogos na área de Indústria e Serviços.  

Ferretti (2011), em seus estudos sobre o processo de transformação da Escola Técnica 

Federal de São Paulo em Cefet-SP, aponta que o posicionamento positivo de alguns professores 

e da direção da instituição foi ao encontro da mudança, em virtude da possibilidade de 

“construir uma carreira que não se encerraria no âmbito de um curso técnico de nível médio”, 

como também em cursos de nível superior (FERRETTI, p. 793, 2011). 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2004, o Decreto n.º 2.208/1997 foi 

substituído pelo Decreto n.° 5.154/2004, que retomou a possibilidade de ministrar a educação 

profissional técnica integrada ao Ensino Médio (BRASIL, 2004). Contudo, também manteve a 

possibilidade de essa oferta estar dissociada da formação técnica e da formação geral do Ensino 

Médio. 

Antes da mais recente alteração, em 2008, ainda como Cefet-SP, a instituição contava 

com 11 unidades – a unidade de ensino de São Paulo e mais dez Unidades de Ensino 

Descentralizadas (UNEDs), relacionadas no Quadro 7 a seguir. 

 

Quadro 7 – Unidades de ensino implantadas até 2008 

UNIDADE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

São Paulo Decreto n.º 7.566, de 23/9/1909 

Cubatão Portaria Ministerial n.º 158, de 12/03/1987 

Sertãozinho Portaria Ministerial n.º 403, de 29/04/1996 

Guarulhos Portaria Ministerial n.º 2.113, de 06/06/2006 

Bragança Paulista Portaria Ministerial n.º 1.712, de 20/10/2006 

Salto Portaria Ministerial n.º 1.713, de 20/10/2006 

Caraguatatuba Portaria Ministerial n.º 1.714, de 20/10/2006 

São João da Boa Vista Portaria Ministerial n.º 1.715, de 20/10/2006 

São Carlos Portaria Ministerial n.º 1.008, de 29/10/2007 

São Roque Portaria Ministerial n.º 710, de 09/06/2008 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023 do IFSP e Diário Oficial da União. 
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 O Cefet-SP ofertava cursos médios, médios sequenciais, concomitantes, do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de 

Jovens e Adultos (PROEJA) e de tecnologia e superior pleno de Engenharia. Deu início, do 

mesmo modo, ao planejamento da oferta de licenciatura e um curso de especialização para 

formação de professores do PROEJA. Nessa conjuntura, o Cefet-SP manifestou interesse em 

se transformar em universidade tecnológica, tal qual ocorreu com a UFTPR. Essa vontade 

política pôde ser constatada no Relatório de Gestão (2004), no qual se afirma que  

Mesmo enfrentando dificuldades, foi possível manter e até melhorar as 

condições operacionais necessárias à manutenção e ampliação das ações de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como avançar significativamente na 

caminhada para a transformação do CEFET-SP em Universidade 

Tecnológica. Para tanto, foi necessário dar continuidade à modernização da 

máquina administrativa, tanto no âmbito do CEFET-SP quanto do Serviço 

Público Governo Federal. (CEFET-SP, 2004, p. 41) 

 

 Todavia, de acordo com D’Angelo (2007), 

 
uma universidade tecnológica demanda cursos de pós-graduação em mestrado 

e doutorado, vários cursos de graduação em Tecnologia, Engenharia e 

Ciências relacionadas à Tecnologia, assim como cursos técnicos integrados 

que possam oferecer a qualidade necessária para garantir esse perfil aos cursos 

de graduação e pós-graduação. Dessa forma, como o CEFET-SP não possuía 

ainda condições estruturais para constituir-se numa universidade tecnológica, 

caminha na direção de adequar-se ao Decreto n.º 164 6.095, de 24 de abril de 

2007 e tornar-se um IFET-SP. (D’ANGELO, 2007, p. 163-164) 

 

Com a sua transformação em Instituto Federal de São Paulo, as unidades receberam a 

nomenclatura de campus e, com o plano de expansão da rede federal, o IFSP teve seu 

crescimento acelerado, contando atualmente com 37 campi distribuídos no estado de São Paulo, 

conforme apresentado na Figura 2. 
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Fonte: Sítio eletrônico do IFSP. 

 

A evolução do IFSP, a qual pôde ser visualizada na Figura 2, resultou na interiorização 

dos campi e, ainda, no aumento da contratação de professores, na elaboração de normatizações 

e no incremento da oferta dos cursos em todos os níveis, segundo as exigências da lei. 

Quanto à graduação, o IFSP oferece atualmente 165 cursos distribuídos nos 37 campi. 

Desse total, 47 são de licenciatura. Equiparados à universidade, todos eles realizam os processos 

de avaliação junto ao MEC. Com base nos dados disponibilizados no sistema e-MEC e no Portal 

de Dados Abertos do IFSP, foi possível listar os cursos de licenciatura ofertados pelo instituto 

em 2020 e o fluxo de criação das licenciaturas. Isso se percebe na leitura do Quadro 8. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa dos campi 
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Quadro 8 – Listagem de cursos de licenciaturas ofertados pelo IFSP – 2020 

CAMPUS 
NOME DO CURSO 

INÍCIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Araraquara Matemática 2011 

Avaré 
Letras – Português e Espanhol 2017 

Ciências Biológicas 2014 

Barretos 
Ciências Biológicas 2012 

Química 2017 

Birigui 
Física 2013 

Matemática 2011 

Boituva Pedagogia 2017 

Bragança Paulista Matemática 2011 

Campos do Jordão 
Pedagogia 2017 

Matemática 2012 

Capivari Química 2015 

Caraguatatuba 
Física 2017 

Matemática 2011 

Catanduva Química 2012 

Cubatão 
Letras – Português 2018 

Matemática 2016 

Guarulhos Matemática 2010 

Hortolândia Matemática 2017 

Itapetininga 
Matemática 2017 

Física 2010 

Itaquaquecetuba Matemática 2018 

Jacareí Pedagogia 2018 

Matão Química 2015 

Piracicaba Física 2013 

Pirituba Letras – Português e Inglês 2017 

Presidente 

Epitácio 

Letras – Português e Inglês 2019 

Pedagogia 2017 

Registro Física 2016 

Salto 
Matemática 2019 

Letras 2019 

São João da Boa 

Vista 

Ciências Naturais: habilitação 

em Química 2017 

Ciências Naturais: habilitação 

em Física 2017 

São José dos 

Campos 

Matemática 2016 

Química 2016 

São Paulo 

Matemática 2009 

Letras 2012 

Física 2010 

Ciências Biológicas 2010 
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Química 2010 

Geografia 2010 

São Roque Ciências Biológicas 2010 

Sertãozinho 
Química 2009 

Letras – Português e Inglês 2017 

Sorocaba Pedagogia 2020 

Suzano Química 2015 

Votuporanga Física 2014 
Fonte: Sistema e-MEC e Portal de Dados Abertos do IFSP estatísticas. Elaborado pela autora. 

  

 No Quadro 8, ficou claro que 30 campi do IFSP fornecem cursos de licenciatura. Entre 

os relacionados, 35 atendem a recomendação da Lei n.º 11.892/2008, art. 7º, inciso VI, alínea 

b, sobre ofertar “[...] cursos de licenciatura, com vistas na formação de professores para a 

educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 

profissional”. (BRASIL, 2008) (grifo acrescido pela autora). Verifica-se, ainda, um 

crescimento mais acentuado na abertura de campi e na disponibilização de diversas formações, 

dentre elas a Licenciatura em Matemática.  

A criação dos IFs e sua notória expansão exigiram a reorganização do funcionamento e 

da sistematização de procedimentos e documentos. Isso, logo, incluiu o IFSP. O gestor máximo 

passou a ser chamado de reitor, a exemplo das universidades brasileiras. Cada uma das antigas 

unidades descentralizadas dos Cefets recebeu a denominação de campus. Foram exigidas a 

elaboração e a aprovação de documentos, como o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), normativo que define a missão da instituição e as estratégias para atingir metas e 

objetivos, abrangendo um período de cinco anos e é requisito imprescindível para 

reconhecimento e avaliação de cursos superiores, de acordo como Decreto n.º 9.253, de 2017; 

o Projeto Pedagógico Institucional (PPI); o Regimento Geral do IFSP; e o Estatuto do IFSP. Da 

mesma forma, foram instituídos os conselhos deliberativos e consultivos, as comissões de 

trabalhos e foi redefinida a estrutura organizacional, com base nos artigos 9º, 10, 11 e 13 da Lei 

n.º 11.892/2008. 

O PDI do IFSP é o documento elaborado pelos próprios campi e planeja a abertura de 

vagas e de novos cursos, a contratação de servidores e a adequação de espaços físicos. Porém 

os pedidos de criação, alteração e extinção dos cursos são encaminhados pelos campi por meio 

de comprovantes exigidos pela Pró-reitoria de Ensino, analisados pelo Conselho de Ensino e 

deliberados para aprovação, ou não, pelo Conselho Superior do IFSP (IFSP, 2019). 

A comissão central de elaboração do PDI encaminha as diretrizes para a construção do 

plano de oferta de vagas e cursos para as comissões locais dos campi. Estas devem organizar 
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os trabalhos com a comunidade interna e externa, atentando-se para o disposto na Lei n.º 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008.  

Isto posto, para as análises do objeto desta pesquisa, no próximo item será tratada a 

forma como os cursos de graduação ofertados pelo IFSP e seus processos de avaliação externa 

promovem reflexos na reorganização dessa instituição centenária. 

 

4.2. O IFSP e os processos de avaliação externa  

 

Com o acelerado crescimento da oferta dos cursos, emergiu a necessidade de 

sistematizar ações de elaboração, análise e indução da implementação dos Projetos Pedagógicos 

de Cursos (PPCs) por meio de reuniões entre instâncias central e locais, que culminaram em 

resoluções internas. No caso da graduação, existe a preocupação com a avaliação externa. O 

PPC é o documento norteador da avaliação de reconhecimento de curso. Portanto, a cada 

mudança nos instrumentos de avaliação para esse fim, há uma mobilização interna para adequar 

o PPC às novas exigências postas por indicadores de qualidade previamente definidos pelo 

MEC. 

Nesse sentido, os procedimentos para realização da avaliação externa são internalizados 

e tomados como necessidade da instituição. Um exemplo dessa prática são as ações de 

tramitação interna dos PPCs. Tanto nos cursos de graduação como na educação básica 

(integrado, concomitante e subsequentes) ocorrem de forma semelhante, conforme previsto na 

Resolução n.° 10/2020, de 3 de março de 2020 (Anexo III).  

Cada curso de graduação dispõe de um Núcleo Docente Estruturante (NDE). Essa 

organização é constituída por professores com atribuições acadêmicas de acompanhamento do 

processo de concepção, consolidação e contínua avaliação e atualização do PPC, consoante a 

Resolução Conaes n.º 1, de 17 de junho de 2010. Da mesma maneira, os cursos de educação 

básica do IFSP têm instituída a Comissão para Elaboração e Implementação de Projetos 

Pedagógicos de Cursos de Educação Básica (CEIC), a qual, segundo a Portaria IFSP n.º 

2.582/2020, objetiva a elaboração e o desenvolvimento dos processos de implantação, 

reformulação, atualização e interrupção temporária da oferta de vagas e a extinção dos cursos 

da educação básica (integrado, concomitante e subsequentes), presenciais ou a distância, bem 

como realizar o acompanhamento contínuo da execução do curso. 

Após a análise do PPC, são designados dois educadores do IFSP de outros campi, na 

condição de avaliadores, para comparecerem ao campus onde o novo curso será implantado. O 
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NDE ou a CEIC os acompanha durante a visita. Após a visita, esses avaliadores emitem um 

parecer técnico. 

 Dessa forma, a reorganização e o fluxo institucional, ancorados na cultura dos cursos 

de graduação como referência de qualidade, reproduzem as mesmas ações do ensino superior 

na educação básica.  

É nesse contexto que se percebe a propagação de uma racionalidade, em todo o IFSP, 

baseada no estabelecimento de padrões de qualidade e eficiência fixados pelas políticas de 

avaliação externa das instituições de ensino superior. A autonomia das instituições para a 

criação de cursos é aparente e ideológica. Ela acaba sendo limitada pela racionalidade 

tecnológica dos instrumentos de avaliação e de todos os demais documentos legais que 

direcionam os padrões estabelecidos pela lógica do mercado. Tal contradição é insolúvel 

enquanto for conservada a racionalidade no sistema. 

Marcuse (1973), em suas análises sobre as sociedades industriais avançadas, aponta que 

a reprodução desses padrões apresentados como eficazes consolida o pensamento 

unidimensional. Nele não há reflexão crítica, e o indivíduo assume os interesses externos como 

seus. Nessa sociedade sem oposição, o aparato técnico opera para manter a dominação, 

impedindo o surgimento de alternativas ao modo de racionalidade existente. Nas palavras de 

Marcuse (1973): 

A dominação se transfigura em administração. Os patrões e proprietários 

capitalistas estão perdendo sua identidade como agentes responsáveis; estão 

assumindo a função de burocratas em uma máquina corporativa. Dentro da 

enorme hierarquia das juntas executivas e de gerência [...] a fonte tangível da 

exploração desaparece por trás da fachada de racionalidade objetiva. 

(MARCUSE, 1973, p. 49) 

 

A disseminação dessa racionalidade no campo educacional, por conseguinte, é 

introjetada em todas as instâncias dos estabelecimentos de ensino, tais como o IFSP. Contudo, 

neste estudo, com amparo nas perspectivas dos coordenadores das licenciaturas em Matemática 

sobre a relevância dos processos de avaliação externa, será possível refletir sobre a função 

desempenhada pelo coordenador de curso como parte dessa engrenagem institucional, a ser 

tratada no próximo capítulo. 
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5 PERCEPÇÕES DOS COORDENADORES DAS LICENCIATURAS EM 

MATEMÁTICA SOBRE OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

A ampliação da oferta dos cursos de graduação, incluindo as licenciaturas, no IFSP, tem 

levado à necessidade de adequar a organização para atendimento às novas demandas. Tais 

requisições envolvem:  

1) a exigência de docentes com pós-graduação para comporem a coordenação dos cursos 

de graduação, de acordo com a Resolução IFSP n.º 42/2018;  

2) a contratação de 3.433 docentes e técnicos administrativos para as instituições de 

educação profissional, autorizada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. (PDE, 2007) 

Esse ato modificou a orientação da política para a educação profissional federal do 

governo Fernando Henrique Cardoso, que havia proibido essa ampliação na Lei n.º 

9.649, de 27 de maio de 1998. As contratações de novos professores, contudo, devem 

estar previstas no PDI do IFSP;  

3) os debates e as resistências sobre os critérios de definição de qual curso ofertar e a 

elaboração do PPC junto às instâncias centrais e locais;  

4) a crença de que a oferta da licenciatura no IFSP viabilizaria maior prestígio. Isso 

mobilizou aqueles que eram favoráveis a essa novidade, tema tratado nos estudos de 

Ferretti (2011); 

5) a necessidade de investimentos destinados à expansão institucional (PDE, 2007);  

6) a criação de setores e comissões, a elaboração de documentos, organogramas e 

regimentos da nova instituição.  

Uma vez implantados os cursos de graduação, incluindo a licenciatura, todos são 

submetidos às disposições que conduzem regulação, avaliação e supervisão dos cursos de 

educação superior e, nesse sentido, são equiparados às universidades federais. 

Ao se submeterem os cursos à avaliação para fins de reconhecimento junto ao MEC, as 

atividades que os envolvem moldam-se de forma a atender os critérios preestabelecidos nos 

indicadores de qualidade do Inep.  

 Com objetivo de melhorar a qualidade da graduação no país, os dispositivos que regem 

a avaliação de curso são revisados pelo Inep. A verificação mais recente foi no ano de 2017. A 

Portaria MEC n.º 1.383, de 31 de outubro de 2017, homologou os novos indicadores dos 

instrumentos de avaliação de cursos de graduação para autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento, utilizados pelas comissões de avaliação in loco do Inep. O intuito 
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era promover o aperfeiçoamento dessas ferramentas com vistas ao aperfeiçoamento da 

qualidade da educação nos cursos de graduação e nas IESs.  

Com uma série de novas requisições para adequar os cursos ao padrão de qualidade 

tratado nas normas, estabeleceu-se no IFSP maior empenho na sistematização de processos 

administrativos e acadêmicos e, por consequência, na gestão dos cursos de graduação, como 

parte da engrenagem institucional. Desse modo, as reflexões de Marcuse (1999) acerca dos 

mecanismos que visam assegurar eficiência, eficácia e coerência do sistema produtivo 

contemporâneo contribuem para a percepção da racionalidade subjacente aos processos 

externos de avaliação. Tais procedimentos tendem a induzir as práticas institucionais a se 

adequarem a um padrão de qualidade que lhes é exógeno, e as ações da gestão dos cursos 

acabam sendo “moldadas pelas exigências técnicas do aparato” (MARCUSE, p. 84, 1999), 

criado para fins de aferição da qualidade educativa.  

Isso é o que se observou no relato das percepções de coordenadores das licenciaturas 

em Matemática no que tange aos processos de avaliação externa, bem como os usos dos 

resultados dos indicadores para melhorias no curso. 

As análises deste trabalho não estarão direcionadas ao indivíduo no exercício da 

coordenação, mas a toda a engrenagem do IFSP e da avaliação externa para fins de 

reconhecimento que molda as ações do indivíduo. 

 Descrever-se-á, a seguir, o perfil dos coordenadores de curso participantes da pesquisa.  

 

Perfil dos coordenadores participantes 

 

Entre os coordenadores participantes desta investigação, três acompanharam o processo 

de reconhecimento de curso com a versão anterior ao ano de 2017 dos instrumentos de avaliação 

junto ao MEC. Estes são identificados, conforme mencionado no Quadro 2 deste estudo, como 

coordenadores A.1, A.2 e A.3. Outros três coordenadores acompanharam o processo de 

reconhecimento dos cursos de Licenciatura em Matemática com a versão vigente dos IACGs. 

Eles responderam às questões e foram designados como coordenadores B.1, B.2 e B.3. 

No que respeita ao perfil profissional dos participantes, todos são licenciados em 

Matemática. O coordenador A.1 possui, ainda, mestrado e doutorado na área de Educação 

Matemática e 20 anos de docência na educação superior. Destes, 16 foram no IFSP. Ademais, 

trabalhou na gestão do curso por dois anos no período de docência no IFSP. 

O coordenador A.2, além da licenciatura, concluiu o bacharelado em Matemática, possui 

pós-graduação na área da Educação, mestrado em Matemática e doutorado em Engenharia 
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Mecânica. Com 23 anos de atuação na educação superior, 11 foram no IFSP. Trabalhou na 

gestão do curso por dois anos. 

O coordenador A.3 tem mestrado e doutorado na área de Educação Matemática. Sua 

experiência na docência na educação superior é de dez anos e meio, sendo todo esse período no 

IFSP. Atuou na gestão do curso, assim como os coordenadores anteriores, por dois anos. 

Quanto aos participantes que estiveram em contato com o instrumento avaliativo em 

vigor, o coordenador B.1 possui pós-graduação stricto sensu mestrado e doutorado na área de 

Educação Matemática, com dez anos de atuação na docência na educação superior, dos quais 

sete foram no IFSP. Trabalhou na gestão do curso por três anos e meio. 

 O coordenador B.2 fez mestrado em Ensino da Matemática e doutorado em Educação. 

No ensino superior, desempenha sua função de docente há 11 anos, dos quais seis foram no 

IFSP. Ocupou-se da gestão do curso por cinco anos, no período de docência no IFSP. 

O coordenador respondente B.3 cursou mestrado e doutorado na área de Educação 

Matemática. Possui dez anos de atuação no ensino superior, sendo nove no IFSP. Na gestão do 

curso, ocupou o cargo por três anos e meio, cerca de um ano em um campus e os dois restantes 

em outro, no período de docência no IFSP. Sendo assim, acompanhou o processo de 

reconhecimento dos cursos de licenciatura ofertados pelos dois campi. Resume-se, no Quadro 

9, o perfil dos coordenadores. 

 

Quadro 9 – Perfil dos coordenadores participantes 

Coordenador Graduação Pós-graduação 
Tempo de 

docência 

Tempo 

de 

gestão 

Tempo 

no IFSP 

A.1 

Licenciado em 

Matemática 

Mestrado e doutorado 

em Educação 

Matemática 

20 anos 2 anos 16 anos 

A.2  

Licenciado e 

bacharel em 

Matemática 

Latu sensu na área da 

Educação, mestrado em 

Matemática e doutorado 

em Engenharia 

Mecânica 

23 anos 2 anos 11 anos 

A.3 

Licenciado em 

Matemática 

 Mestrado e doutorado 

na área de Educação 

Matemática 

10 anos e 

meio 
2 anos 

10 anos 

e meio 
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B.1 

Licenciado em 

Matemática 

Mestrado e doutorado 

em Educação 

Matemática 

10 anos 
3 anos e 

meio 
7 anos 

B.2 

Licenciado em 

Matemática 

Mestrado em Educação 

Matemática e doutorado 

em Educação 

11 anos 5 anos 6 anos 

B.3 

Licenciado em 

Matemática 

Mestrado e doutorado 

em Educação 

Matemática 

10 anos 
3 anos e 

meio 
9 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Concluiu-se que os coordenadores de curso são experientes e trabalham no IFSP há mais 

de seis anos. Desse modo, conhecem o funcionamento da instituição. Por possuírem doutorado, 

reúnem características para contribuírem para a melhoria do curso. 

Ainda na perspectiva da experiência, ao se confrontar o tempo de trabalho na gestão do 

curso com o período de atuação no IFSP, notou-se que os coordenadores que chegaram por 

último à instituição possuem mais experiência na gestão do curso.  

Todos relataram que conheciam o Sinaes. Contudo, aprofundaram seus conhecimentos 

na função de coordenador e buscaram orientações junto ao PEI e/ou à direção do campus para 

a visita de avaliação para fins de reconhecimento do curso. 

 

 

5.1 Análise das perspectivas dos coordenadores de curso sobre avaliação externa 

 

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), assim como toda instituição de ensino superior, 

organiza-se para as avaliações externas com a finalidade de reconhecimento de curso. Toda a 

sistematização interna, tomando como referência a avaliação externa, direciona, inclusive, o 

trabalho realizado na gestão do curso de graduação e integra a engrenagem institucional. Neste 

estudo, foca-se no curso de Licenciatura em Matemática do IFSP.  

Este item visa analisar as respostas dos participantes à pesquisa. Elas foram organizadas 

em quatro eixos: 1) contribuições para a melhoria do curso; 2) dificuldades do processo de 

reconhecimento e gestão do curso; 3) usos dos resultados dos indicadores da gestão do curso; e 

4) envolvimento da comunidade acadêmica. 
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5.1.1 Contribuições para a melhoria do curso 

 

Os participantes, no primeiro eixo, foram questionados acerca da avaliação externa, 

sobre como era realizada e se contribuía para a melhoria do curso.  O coordenador A.1 considera 

que ela colabora parcialmente e que 

[...] deveria ser uma avaliação mais processual e com acompanhamento. Pouco 

adianta a comissão levantar os pontos negativos, mas não acompanhar o que foi feito 

após o processo de visita in loco. (COORDENADOR A.1) 

 

Atualmente, o cumprimento da agenda de reuniões e análise de documentos da 

avaliação in loco para os cursos de graduação ocorre em dois dias e culmina na emissão de um 

relatório que descreve a situação do curso a partir de uma série de indicadores. Esse parecer 

aponta, também, as fragilidades do curso e, no entendimento do coordenador A.1, necessita ser 

retomado a partir de um acompanhamento sistemático. 

 De modo semelhante, o coordenador A.2 ratifica a contribuição da avaliação externa 

para a adequação de espaços, biblioteca e algumas disciplinas. Ele afirma que ocorreram 

“melhorias na grade curricular, que foi modernizada. Depois da avaliação, foi readequado o 

espaço para comportar o Laboratório de Matemática, que não era visto como necessário pela 

direção antes da avaliação” (COORDENADOR A.2).  

Em outras palavras, o coordenador A.2 compreendeu que a avaliação do curso embasou 

a reivindicação da instalação do Laboratório de Matemática junto à direção do campus, a qual 

julgava o espaço desnecessário antes da avaliação in loco. Assim, os estudantes puderam 

usufruir do laboratório.  

O coordenador A.3, entretanto, afirmou que a perspectiva classificatória da avaliação 

externa não assiste a melhoria dos cursos, já que incentiva a preocupação de  

 

apenas alcançar, a qualquer custo, a nota máxima da avaliação. Maquiam elementos 

para conquistar os avaliadores durante a visita in loco e promovem simulados para os 

alunos irem bem no Enade. Temos tentando evitar isso em nosso curso, mas é difícil 

à medida que cursos com notas maiores recebem mais destaque do que o nosso. Em 

nosso campus, o curso de Licenciatura em Matemática obteve o mesmo CC do curso 

Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas apenas a qualidade deste 

foi reconhecida pela equipe gestora e comunidade acadêmica porque obteve conceito 

maior do que o nosso no Enade. (COORDENADOR A.3) 

 

Por meio desse relato, reparou-se que, em vários casos, as ações do curso são 

direcionadas para atingir o que é apontado como qualidade pelos órgãos regulatórios. E isso 

incentiva a competitividade entre os cursos. Nessa perspectiva, o objetivo central das avaliações 
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in loco recai sobre os resultados quantitativos para subsidiar os índices e cálculos que atendam 

a qualidade do curso preestabelecida pela política de avaliação.  

O coordenador B.1 sinalizou alguns pontos positivos da avaliação de curso nos moldes 

em que ocorre atualmente.  

Eu acho que pode contribuir para a melhoria do curso, principalmente se os resultados 

dessa avaliação forem trabalhados a posteriori pela gestão do campus e pelos NDEs. 

Passar pelo processo de reconhecimento fez com que toda a equipe se mobilizasse 

para colocar o PPC em prática. Eu achei isso bastante positivo. Entretanto, achei o 

processo muito burocrático, com sobrecarga de trabalho evidente para o coordenador 

do curso. O processo de reconhecimento agilizou a compra de livros da bibliografia 

do curso, a compra de equipamentos para o Laboratório de Ensino de Matemática, a 

efetivação das ações de estágio e de atividades complementares no curso, a 

participação do corpo docente e discente nas comissões e órgãos colegiados e na 

tomada de decisão no âmbito do curso. Eu percebi que esse processo deu "uma 

agitada" na comunidade e fez com que todos pensassem em como colocar em prática 

efetivamente o que foi posto no PPC. (COORDENADOR B.1) 

 

O participante enfatizou, pois, o empenho e a mobilização da comunidade acadêmica 

nas atividades do curso propostas no PPC para o processo de avaliação. Na percepção dele, 

ainda que o uso dos resultados da avaliação externa na gestão do curso, nos debates do NDEs 

e na gestão do campus possa contribuir como um balizador para o planejamento de ações para 

a melhoria do curso, não há desdobramentos de ações a partir desses achados.  

Esse envolvimento, porém, acaba sendo induzido pela necessidade de atendimento dos 

prazos estabelecidos pela legislação. À vista disso, o poder de decisão dos indivíduos 

transforma-se no que Marcuse denomina “eficiência padronizada”, isto é, o sujeito é 

considerado eficiente quando assume comportamentos e realiza tarefas para atingir metas 

preestabelecidas pelo aparato (MARCUSE, p. 78, 1999). 

  Sob a ótica do coordenador B.2, não houve contribuição direta para o curso no processo 

de reconhecimento como ocorre atualmente. “As alterações necessárias foram diagnosticadas à 

parte deste processo” (COORDENADOR B.2). Na gestão desse líder, optou-se por cumprir as 

ações necessárias aos processos regulatórios e, ainda, por buscar outras estratégias para efetuar 

melhorias no curso.  

 Na experiência do coordenador B.3, a avaliação dos cursos 

Poderia contribuir mais. Nos momentos que passei, acredito que refletimos demandas 

do curso e repensamos ações. Penso que refletimos sobre ementas, atualizamos 

bibliografia, repensamos o estágio, os espaços do curso e outros.  

No entanto, por não "produzirmos" determinados documentos fomos penalizados. Eu 

não tenho coragem de inventar o que não existe, mas sei que tem cursos que fazem 

isto e aí penso que fica algo injusto. Para entender o que eu quero dizer, não lembro 

bem a nota, lembro que perdemos ponto porque não havia a avaliação dos 

coordenadores anteriores à minha gestão. Resolvi neste item, mostrar um documento 

que tínhamos pensado para a avaliação futura da minha gestão. Não foi suficiente. Se 

eu tivesse "produzido" estes documentos estaria tudo certo. Mas, para mim não dá, 

não dou conta de agir assim.  (COORDENADOR B.3) 



81 

 

 

 Concluiu-se, por meio desse relato, que esse momento avaliativo poderia contribuir mais 

para o aprimoramento do curso. Ademais, sinalizou que algumas instituições realizam ações 

extremas para obedecer ao que está estabelecido nos instrumentos de avaliação e legislações 

vigentes. Note-se o constrangimento da avaliação externa sobre as ações dos indivíduos que se 

adequam às “exigências técnicas do aparato” e, como consequência, a “culpabilização” dos que 

se recusam a participar do orquestrado para a avaliação. 

 O indicador que é mencionado no relato é o “1.13 Gestão do curso e os processos de 

avaliação interna e externa”, que foi acrescido ao instrumento de avaliação vigente (INEP, 

2017). A atribuição de conceito na escala de um a cinco é feita, desde que o coordenador do 

curso comprove por documentos as ações que atendam o critério de análise, tal como 

apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Indicador 1.13Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

 
Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância – Reconhecimento e Renovação 

de Reconhecimento – 2017 – INEP. 

 

No referido indicador, para ser atribuído o conceito cinco, a coordenação deve 

comprovar que realiza o planejamento do curso com base nos resultados das avaliações 

externas, promove o envolvimento da comunidade nesse processo e elabora outras formas de 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf
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autoavaliação do curso sistematicamente. Outrossim, a instituição precisa produzir 

documentos/ferramentas passíveis de conferência pelos avaliadores do Inep. 

 Na condição de coordenador de curso, as ações são direcionadas e modeladas com 

fulcro no instrumento de avaliação do Inep. Logo, “aquele que seguir as instruções será mais 

bem-sucedido, subordinando sua espontaneidade à sabedoria anônima que ordenou tudo para 

ele” (MARCUSE, p. 80, 1999). 

 

 

5.1.2 Dificuldades do processo de reconhecimento de curso e os desafios da gestão do curso 

 

Neste item, serão tratados as dificuldades e os desafios da gestão do curso de 

Licenciatura em Matemática em dois momentos: antes e durante o processo de avaliação 

externa. 

No tocante às dificuldades e aos desafios do cargo de modo geral, antes do período da 

avaliação do curso, com finalidade de reconhecimento orientada pelo instrumento de avaliação, 

notaram-se alguns pontos de convergência. Entre eles: organização dos documentos, prazos 

curtos para preparação das atividades que antecedem a avaliação in loco, indução da 

participação da comunidade acadêmica em ações para o desenvolvimento do curso e, em alguns 

casos, ausência do apoio da gestão do campus, sobretudo no que diz respeito às instalações 

físicas. 

Os coordenadores A.1, A.2 e A.3 convergiram ao apontarem que a maior adversidade 

na implantação da Licenciatura em Matemática e no atendimento às exigências dos 

instrumentos de avaliação anteriores ao ano de 2017, elencadas anteriormente, era a 

infraestrutura.   

A maior dificuldade é em organizar todos os documentos comprobatórios, 

principalmente os que foram elaborados em gestões anteriores. No Instituto não há 

uma sala exclusiva para o coordenador e nem espaço físico para guardar a 

documentação. Geralmente estes documentos são passados de coordenador para 

coordenador. (COORDENADOR A.1) 

 

A maior dificuldade foi a compra de livros que acabaram não chegando a tempo da 

visita dos avaliadores. Também passamos por uma reforma de prédio durante esse 

período e não tínhamos um espaço para o laboratório de Matemática. 

(COORDENADOR A.2) 

 

A dificuldade maior foi a infraestrutura do campus, que era muito ruim. 

(COORDENADOR A.3) 
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 Tendo em vista que os coordenadores A.1, A.2 e A3 participaram dos primeiros 

processos de avaliação depois da criação do IFs, eles vivenciaram o período de ajustamento das 

instalações físicas do IFSP para receber os novos cursos, incluindo Licenciatura em 

Matemática. Isso fica evidente na análise dos relatórios de avaliação para o reconhecimento de 

curso. Neles, para a maioria dos indicadores agrupados na dimensão que trata da infraestrutura, 

como as instalações físicas, foram atribuídos conceitos menores que três, ou seja, de acordo 

com os indicadores de qualidade dos instrumentos de avaliação eram insuficientes. 

 Para os cursos que foram avaliados no IACG vigente a partir de 2017, a convergência 

estava em apontar como maiores desafios e dificuldades promover uma maior participação da 

comunidade acadêmica nos espaços de debates sobre o curso e o tempo para o gerenciamento 

do acúmulo de todas as atividades. Os coordenadores B.1, B.2 e B.3 destacam alguns pontos 

nesse sentido. 

 

 

A gestão do tempo foi o maior desafio, uma vez que não desempenhava apenas a 

função de coordenação. Continuei com a regência em aulas e com a coordenação de 

projetos de ensino, extensão e Iniciação Científica. Mas é claro que outras ações 

também foram bastante desafiadoras na coordenação do curso. Uma delas foi fazer os 

docentes sob minha coordenação cooperarem em prol do desenvolvimento do curso. 

Os docentes de matemática atuam em vários cursos e possuem uma carga semanal em 

regência bastante elevada. Por muitas vezes, foi um desafio buscar profissionais para 

participar do colegiado, do NDE, das comissões, da orientação de estágio, da 

avaliação e condução de projetos etc. O fato de não termos um corpo docente 

exclusivo para o curso e com muitos profissionais dificultou o andamento de várias 

ações.  (COORDENADOR B.1) 

 

O desafio que destaco na minha atuação como coordenador é o desenvolvimento dos 

componentes curriculares visando o perfil do egresso. Cada professor tem uma visão 

sobre o que e como deve ser ensinado, precisando buscar uma identidade para o curso. 

(COORDENADOR B.2) 

 

Administrar aulas, pesquisas, extensão e a função administrativa e pedagógica da 

coordenação. (COORDENADOR B.3) 

 

 

Em suma, registrou-se que houve o interesse em promover o envolvimento da 

comunidade acadêmica nas comissões e instâncias de debates sobre o curso. Não obstante, o 

acúmulo de funções do coordenador e a carga horária de trabalho elevada dos docentes, que, 

além da Licenciatura em Matemática, atuam em outros cursos oferecidos pelo campus, 

restringem esses momentos de resolução de assuntos urgentes sobre o curso.  

Vale lembrar que o IFSP tem a Resolução n.° 121, de 8 de dezembro de 2015, a qual 

dispõe sobre as atribuições de atividades docentes do instituto, e, ainda, a Portaria n.º 
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2.345/IFSP15, de 7 de abril de 2021, que regulamenta as atividades de ensino, pesquisa, inovação 

e extensão, previstas em seu art. 17, e observa as demandas da Comissão de Estudos de 

Atividades Docentes junto à comunidade. Contudo, os relatos sinalizaram que ainda é preciso 

debater internamente o acúmulo de atribuições. 

No que tange às adequações necessárias ao atendimento das exigências descritas nos 

instrumentos de avaliação para a inspeção in loco, apenas os coordenadores B.1 e B.3 

informaram a necessidade de revisar a bibliografia utilizada nas disciplinas, com objetivo de 

identificar as obras que foram adquiridas para o curso de Licenciatura em Matemática. O 

coordenador B.3 também noticiou que ocorreram alterações no PPC para atender a Resolução 

CNE nº 2/2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, de formação pedagógica para graduados e de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. 

Contatou-se, no exame das respostas, que foram realizados poucos ajustes nos 

documentos do curso. Tal fato demonstra a tendência de introjetar nas orientações internas 

sobre a elaboração e a implantação dos PPCs os critérios definidos nos indicadores de qualidade 

do IACG, bem como os procedimentos da avaliação in loco. Ou seja, ainda que o IFSP seja 

uma autarquia federal autônoma, é induzido a ajustar suas atividades segundo os indicadores 

de qualidade estabelecidos nos documentos da avaliação externa. Para Afonso (2009), o 

aumento do controle, com o posterior aprimoramento das exigências da avaliação externa, 

resulta na perda da autonomia, uma vez que as IESs estão construindo mecanismos de avaliação 

que facilitam o seu domínio tanto externo quanto interno. 

À luz dos estudos de Marcuse, é possível afirmar que essa é uma autonomia 

administrada pelo aparato. Dessa forma, a racionalidade tecnológica presente nas avaliações 

externas revela o seu caráter político ao se tornar instrumento de adequação dos cursos aos 

padrões de eficiência determinada pelo mercado. 

 No que tange às dificuldades durante a avaliação dos cursos, o coordenador A.1 apontou 

que eram “todos os documentos comprobatórios, principalmente os que foram elaborados em 

gestões anteriores” (COORDENADOR A.1). O coordenador A.2, por sua vez, não conseguiu 

que a entrega dos livros comprados para o curso chegasse antes da visita, devido ao atraso no 

processo de licitação no setor de compras do IFSP; e o coordenador A.3 informou que a 

infraestrutura era ruim e não possuía um Laboratório de Matemática adequado. Os participantes 

                                                 
15  A Portaria nº 2.345/IFSP, de 7 de abril de 2021, foi elaborada em consonância com a Comissão de 

Estudos de Atividades Docentes (Cead) e as respectivas pró-reitorias do IFSP e, também, com as contribuições 

enviadas no período de consulta pública. 
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B.1 e B.3 indicaram o levantamento da documentação, em especial os títulos e as produções do 

corpo docente, para a avaliação in loco, acrescido do fator tempo, visto que a coordenação não 

conta com um servidor para realizar as atividades de secretaria do curso. Nas palavras dos 

participantes B.1 e B.3: 

 

Juntar a documentação docente, com cópias de títulos e publicações deu o maior 

trabalho. Foi a atividade que mais demandou tempo. Outra coisa que percebi foi que 

eu preenchi os formulários na plataforma e-MEC seguindo algumas orientações da 

PRE e da direção do campus, mas as avaliadoras que participaram do reconhecimento 

sentiram falta de vários documentos. Tive a "sorte" dessas avaliadoras serem 

comunicativas e solicitarem o que deram falta. Consegui complementar tudo o que foi 

solicitado durante a avaliação. Mas eu achei que se eu tivesse recebido mais 

orientações do processo, talvez pudesse ser mais efetiva no que exatamente mostrar 

aos avaliadores. (COORDENADOR B.1) 

 

Tempo. Pois em ambas experiências assumi a coordenação e já emplaquei no processo 

de reconhecimento. (COORDENADOR B.3) 

 

A colocação do coordenador B.1, de que teve "sorte" em relação às avaliadoras ao 

solicitarem o que deram falta, traz outro ponto para a reflexão sobre o processo de avaliação: a 

tendência da pseudoneutralidade da avaliação externa. É necessário compreender que “os 

efeitos políticos da avaliação ultrapassam as dimensões individuais e estão alicerçados em 

metas sociais e econômicas, demandando aspectos do Estado, do mercado e de outros setores 

da sociedade” (SOUZA, P. 54, 2018). O fato de o avaliador assumir uma postura comunicativa, 

ou não, não altera o aspecto quantitativo associado à qualidade da educação, promovendo a 

supervalorização de indicadores sem se levar em consideração os atores envolvidos e os 

diferentes contextos educacionais.  

Nesse cenário, evidenciou-se que a avaliação dos cursos, norteada por critérios técnicos 

previamente estabelecidos pelo Estado, visam à adequação da realidade em resultados 

quantitativos relacionados a determinados padrões de comportamento. Para Marcuse (1973), 

esta é uma das características da racionalidade tecnológica: o processo de avaliação não se 

resume à aplicação da técnica. Ela representa também um aparato político organizado de 

controle social, ou seja, “o a priori tecnológico é um a priori político na medida em que a 

transformação da natureza envolve aquela do homem, e na medida em que as ‘criações do 

homem’ são resultado e se reinserem no conjunto social” (MARCUSE, 1973, p. 150). 

 No sub tópico a seguir será tratada a perspectiva dos participantes sobre os usos dos 

resultados dos indicadores na gestão do curso. 
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5.1.3 Usos dos resultados dos indicadores na gestão do curso 

 

O grande desafio do Sinaes, com base na Lei n.º 10.861/2004, é articular duas dimensões 

igualmente importantes: 

a) avaliação educativa propriamente dita, de natureza formativa, mais voltada à 

atribuição de juízos de valor e mérito em vista de aumentar a qualidade e as 

capacidades de emancipação e b) regulação, em suas funções de supervisão, 

fiscalização, decisões concretas de autorização, credenciamento, transformação 

institucional, etc., funções próprias do Estado. (BRASIL, 2004, p. 85) 

 

Essas dimensões propostas pelo Sinaes não são articuladas, e sim contraditórias. O 

documento aborda a avaliação como um mecanismo para melhoria da qualidade da educação. 

Para tanto, utiliza instrumentos que, na verdade, estão vinculados à ideia de controle e 

adaptação de instituições, cursos e pessoas a normas externas, que respondem a demandas 

sociais. Dessa forma, a qualidade da educação é reduzida a notas e índices que alimentam a 

competitividade entre os cursos. De acordo com Rothen (2018), “todos os processos baseados 

em pontuação, mesmo que não tenham a intenção de transformar essa prática avaliativa em 

instrumentos de controle e de ranqueamento, acabam por oferecer um rico material que 

possibilita esta prática” (ROTHEN, p.1434, 2018). 

Após o cumprimento da agenda da avaliação in loco para fins de reconhecimento de 

curso na instituição, a comissão de avaliadores emite o relatório, em que consta a atribuição de 

conceitos “expressos em cinco níveis, de 1 (um) a 5 (cinco), em que os níveis iguais ou 

superiores a 3 (três) indicam qualidade satisfatória” para cada indicador listado no instrumento 

de avaliação (BRASIL, 2018). 

Nas ferramentas de avaliação anteriores ao ano de 2017, há sugestões de que esse 

relatório poderia ser utilizado pela gestão dos cursos como um subsídio para as ações de 

melhorias do curso. Porém, na versão vigente, os usos desses resultados nas instâncias do curso, 

como o Colegiado e o NDE, passam a ser exigidos e comprovados na avaliação in loco. O que 

evidencia o aprimoramento do mecanismo de controle do Estado. 

O coordenador A.1, quando questionado sobre o uso dos resultados dos indicadores da 

avaliação e suas contribuições para a gestão do curso, afirma que eles colaboraram, 

“principalmente uma justificativa para alterar a atribuição de aulas, que até então era respaldada 

apenas no tempo de docência no IF. A partir da visita da comissão, foi possível valorizar a 

titulação do docente” (COORDENADOR A.1). 

Com a ampliação de oferta dos cursos de graduação, incluindo a licenciatura, consoante 

o coordenador A.1, os resultados da avaliação dos cursos atuaram em favor da reorganização 
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de ações internas do campus. A título de exemplo, o acréscimo do critério da maior titulação 

para ter preferência na escolha para ministrar aulas nos referidos cursos. Desse modo, incentiva-

se a formação continuada dos professores.  

O coordenador A.2 descreveu que, a partir dos resultados dos indicadores, a liderança 

do campus, juntamente com a gestão do curso, trabalhou para “adequar os espaços, biblioteca 

e algumas disciplinas devido ao conceito atribuído ao curso”.  

O coordenador A.3 sinalizou que contribuiu para a gestão do curso no sentido de 

subsidiar algumas reflexões que possibilitaram “a construção de um curso mais democrático. 

Passou-se a fazer as próprias avaliações do curso, realizadas de forma horizontal com os 

estudantes, onde discutia-se o curso de forma coletiva e colaborativa” (COORDENADOR A.3). 

Portanto, evidenciou-se, nesse primeiro grupo, que o coordenador que ingressou no 

IFSP buscou reorganizar as ações internas para atender as novas demandas da instituição, a 

partir dos resultados dos indicadores de qualidade moldados pelos instrumentos de avaliação 

dos cursos do MEC.  

Em relação aos cursos avaliados a partir do instrumento de avaliação vigente, o 

coordenador B.1 afirmou que  

Os resultados do processo de reconhecimento foram discutidos em reuniões do NDE, 

posteriormente, mas nenhuma ação específica foi tomada até então. O último ano foi 

muito atípico. Houve mudança na coordenação do curso. Eu percebo que o NDE 

entende a importância de tratar esses resultados e convertê-los em ações de melhoria, 

mas isso ainda não foi realizado por aqui. (COORDENADOR B.1) 

 

O coordenador B.2 considerou, objetivamente, que este instrumento não contribuiu para 

sua gestão no curso. O coordenador B.3, por outro lado, reforçou que os resultados do relatório 

de avaliação de curso 

contribuíram para pensar o novo PPC no [campus X] junto com a resolução 1/2015, 

participei por um tempo, mas me mudei para [o campus Y] e não acompanhei o novo 

PPC. Em [o campus Y] a avaliação feita pela equipe foi muito ruim, as análises dos 

indicadores trazem equívocos e concepções das avaliadoras, muito contraditórias. 

Houve um desejo da equipe de impugnação do relatório, no entanto, por conta das 

mudanças políticas no governo, ficou decidido que não entraríamos com o recurso. 

Reconhecemos que precisamos melhorar, principalmente com relação a processos de 

avaliação, planejamento e execução muito atenuados nos indicadores. Foi injusto por 

que perdemos pontos em indicadores que não era possível pontuar por que não 

tínhamos as turmas formadas. (COORDENADOR B.3) 

 

 Esses relatos apontaram que foram poucas ou nenhuma as colaborações dos relatórios 

de avaliação para a gestão do curso. Isso demonstra, mais uma vez, a tendência de 

aprimoramento dos instrumentos vigentes para o controle e o ajustamento dos cursos de 

graduação. Isso ocorre de tal maneira que foi possível observar o conformismo do campus ao 

decidir por não solicitar a revisão do resultado, embora tivesse embasamento para a alteração 
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do resultado. Tal postura foi assumida por receio de uma possível represália em virtude da 

mudança de governo à época. 

 Destarte, tornou-se evidente a contradição entre os dois extremos presentes nos 

processos de avalição. De um lado, propaga-se, nos termos legais, como formativa, que tem por 

objetivo o crescimento da qualidade dos cursos e das capacidades de emancipação. Do outro, 

quando operacionalizada, acaba reforçando a padronização das instituições, independentemente 

das suas características, e isso não sugere maior ou menor qualidade. 

Ao desvelar os rumos da sociedade industrial do capitalismo tardio, Adorno (2000) 

identifica que a adaptação é o esquema da dominação progressiva. Ao contrário do 

desenvolvimento das capacidades dos indivíduos para a emancipação crítica da sociedade, a 

conformação é cada vez maior para manter a ordem social vigente. Desse modo, a reprodução 

desta sociedade é baseada na dominação. Nessa perspectiva, depreende-se, pois, que a lógica 

competitiva presente na operacionalização da avaliação dos cursos do MEC exerce um papel 

de adaptação deles e dos sujeitos envolvidos no processo às necessidades do mercado, 

expressando a falsa ideia da meritocracia.  

Sendo assim, passar-se-á, no próximo item, à análise das perspectivas dos participantes 

em relação ao envolvimento da comunidade nos processos de avaliação externa dos cursos de 

Licenciatura em Matemática ofertados pelo IFSP.  

 

 

5.1.4 Envolvimento da comunidade acadêmica nos processos de avaliação externa 

 

As explanações dos coordenadores de curso, uma vez questionados sobre a participação 

dos envolvidos antes e durante o processo de reconhecimento, valorizaram o empenho e a 

iniciativa das pessoas na organização de documentos e ações necessárias para atender os 

indicadores do instrumento de avaliação. Tal reflexão pode ser confirmada nos relatos a seguir. 

 

Participaram das reuniões com a comissão e preparam a pasta docente. 

(COORDENADOR A.1) 

 

Todos estavam cientes dos desafios e foram colaborativos. (COORDENADOR A.2) 

 

Houve um envolvimento positivo nos dias da avaliação, tendo em vista as ações 

realizadas. Os avaliadores consideraram a participação muito boa. 

(COORDENADOR A.3) 

 

Percebi que toda a comunidade entendeu a seriedade do processo e ajudou no que foi 

necessário. Não tive problemas para coletar documentos e dados para o 

preenchimento da burocracia. Entretanto, notei que a maior carga organizacional para 
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passar pelo reconhecimento do curso foi do coordenador. Foi um trabalho bastante 

desgastante”. (COORDENADOR B.1) 

 

A partir da ciência do instrumento de avaliação, cada instância se organizou para 

apresentar as documentações necessárias”. (COORDENADOR B.2) 

 

Tanto em [campus X] quanto em [campus Y] teve apoio da equipe, professores e 

administrativos, no entanto, as demandas no IF são sempre enormes, o que justifica 

não conseguirmos dar conta de toda as exigências. Enquanto ocorre a avaliação é 

preciso ministrar muitas aulas, orientar alunos, lidar com compras, participar de 

comissões que faltam pessoas e entre outras muitas demandas”.  (COORDENADOR 

B.3) 

 

 Sob essa ótica, cabe refletir como aconteceu essa participação, pois o envolvimento da 

comunidade acadêmica como facilitadora do processo de avaliação não viabiliza o debate 

crítico sobre o desenvolvimento do curso e sua função na sociedade. Bernardes (2018) aponta 

que esse envolvimento não deve limitar-se ao preenchimento dos instrumentos avaliativos ou à 

organização dos documentos; tampouco aceitando “de forma subserviente as 

normas/regulações impostas pelo Estado dentro da IES, contudo conhecer e apreender as 

normas/regulações para que se possa construir práticas emancipatórias e formativas a partir da 

avaliação” (BERNARDES, 2018, p. 193 e 194). 

Desse modo, naturaliza-se o trabalho burocrático e mecanizado presente nos processos 

de avaliação, não se avança para o pensamento crítico sobre essa prática nem se constroem 

práticas emancipatórias. Segundo Adorno (2000), esse pensamento “revela-se em suas diversas 

áreas tão castrado e estéril, em decorrência desses mecanismos de controle, que até para 

continuar existindo acaba necessitando do que ela mesma despreza” (ADORNO, p. 171, 2000). 

Após os resultados da avaliação do curso, constatou-se que a maioria dos relatos afirmava 

que ocorreram reuniões para tratar as questões apontadas no relatório de avaliação. Poucas 

ações, porém, tiveram desdobramentos. Por conseguinte, a participação da comunidade 

acadêmica nessa etapa foi mínima ou não aconteceu, assim como se observa abaixo.  

  

Foi feita uma leitura do relatório e analisado os aspectos frágeis levantados pela 

comissão, no entanto, observou-se, que a maioria deles estavam relacionados à 

infraestrutura, tendo pouco a ser feito pelos docentes. Não houve análise crítica da 

parte administrativa”. (COORDENADOR A.1) 

 

A comunidade acadêmica foi bastante participativa. (COORDENADOR A.2) 

 

Foi positivo, principalmente a partir da realização das avaliações periódicas do curso, 

que temos feito desde [avaliação]. Mas não são todos que se envolvem nessas 

discussões. (COORDENADOR A.3) 

 

 

Ainda não foram propostas ações neste sentido. (COORDENADOR B.1) 
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Infelizmente, pouco foi possível fazer considerando que os pontos negativos 

demandam recursos financeiros para adequações/aquisições e, no momento atual, os 

mesmos foram diminuídos pelo governo”. (COORDENADOR B.2) 

 

Em [campus X], iniciamos um trabalho de reflexão um pouco tímido. Acho que depois 

da correria do reconhecimento e a decepção pelo relatório eu acabei não retomando 

muito no indicador. As muitas demandas do IF nos consomem e acaba que fazemos o 

que é prioridade. Talvez, acho que deveríamos ter algo mais sistematizado, 

institucional. A reitoria apoia o curso, mas sempre no momento que tudo já está 

rolando, na hora do gol. Talvez, como instituição, deveríamos avançar neste sentido. 

Hoje, não estou mais na coordenação e desconheço se o novo coordenador está 

trabalhando nos indicativos. (COORDENADOR B.3) 

 

 

 Nesse contexto, foi possível compreender que os resultados pouco influenciaram as 

decisões de melhorias do curso. Muitas vezes, limitaram-se às questões relacionadas às 

instalações físicas e de recursos financeiros. Desse modo, a participação da comunidade 

acadêmica nos campi nesta etapa, consequentemente, aconteceu de maneira operacional no 

sentido de ajustamento e adequação das fragilidades do curso indicadas no relatório de 

avaliação. Nessa realidade adaptada aos ditames do aparato da avaliação externa, o indivíduo 

executa as ações sem refletir, de forma crítica, sobre as contradições desse mecanismo de 

controle e ainda reproduz os interesses políticos da avaliação como se fossem próprios, 

consolidando o pensamento unidimensional.  

 Posto isso, a presente investigação engendrou reflexões acerca da tendência do uso do 

aparato tecnológico para a padronização de comportamentos e controle social no modus 

operandi da avaliação externa. Para tanto, considerou a influência do contexto econômico e 

seus efeitos na organização administrativa e acadêmica a partir da criação do IFSP e, 

consequentemente, na gestão dos cursos. As análises foram realizadas a partir da perspectiva 

dos coordenadores dos cursos de Licenciatura em Matemática ofertados no IFSP à luz do 

conceito da racionalidade tecnológica tratada por Herbert Marcuse e algumas considerações 

finais serão apresentadas a seguir.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou analisar as percepções de coordenadores de curso sobre a relevância 

dos processos de avaliação externa, para fins de reconhecimento, sobre a gestão das 

licenciaturas em Matemática do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Sob essa ótica, explorou 

a temática da avaliação de curso de graduação conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em especial o procedimento de reconhecimento 

de curso e a lógica de controle subjacente aos processos avaliativos, com amparo no conceito 

da racionalidade tecnológica.  

No percurso da dissertação, foi analisada a relação da avaliação e da regulação, com 

fulcro nos estudos acadêmicos e nas políticas públicas sobre a avaliação na educação superior. 

Nessa literatura, destacaram-se duas principais tendências contraditórias e que não se articulam 

entre si: a primeira, de regulação e controle pelo Estado, e a segunda, de avaliação, caracterizada 

como um processo formativo e democrático protagonizado pela transformação crítica.  

No entanto, tais tendências são justapostas nos processos avaliativos realizados no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Os discursos reforçam o caráter 

formativo, visando ao desenvolvimento das capacidades emancipatórias, mas produzindo uma 

espécie de “apagamento” da contradição inerente ao processo avaliativo. Tal como está 

estruturado, sua operacionalização induz à padronização das instituições, sem considerar suas 

características, e isso não sugere maior qualidade. 

Dessa forma, fez-se relevante apresentar um breve histórico da Política Nacional de 

Avaliação da Educação Superior no Brasil. Perpassou-se pelas propostas de reformulação desse 

setor no governo de João Goulart (1961-1964), de caráter democrático-populista, e de 

mobilização da sociedade civil. Delinearam-se os avanços e os retrocessos marcados pelas 

intervenções do Estado, direcionados pelas perspectivas de governo, pelas ações dos envolvidos 

na comunidade acadêmica e pelo mercado até chegar à constituição do Sinaes no governo Lula.  

Criado pela Lei n.° 10.861/04, o Sinaes estabeleceu a Política Nacional de Avaliação da 

Educação Superior no Brasil em vigor, que tem, entre seus objetivos, incentivar a melhoria da 

qualidade das Instituições de Ensino Superior (IESs) das redes federal e privada. Promove a 

autoavaliação de estabelecimentos de ensino, a avaliação de cursos e o desempenho dos 

estudantes de graduação por meio dos seguintes pilares: autoavaliação da Instituição de Ensino 

Superior, caracterizada como avaliação interna; Avaliação Institucional, que diz respeito ao 

credenciamento e ao recredenciamento da Instituição de Ensino Superior; e avaliação dos 

cursos de graduação para fins de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 
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e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), caracterizado como avaliação 

externa. 

Haja vista o objetivo do trabalho, aprofundou-se nos detalhes do funcionamento do 

processo de avaliação de cursos, para fins de reconhecimento, analisando o Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação (IACG) de avaliação in loco e suas alterações desde a 

homologação do Sinaes. Dedicou-se, mais especificamente, ao estudo comparativo entre as 

versões de 2015 e 2017 da ferramenta, às mudanças em relação à estrutura do documento, ao 

cálculo do Conceito de Curso (CC) e aos critérios de análise de cada indicador relacionado ao 

trabalho do coordenador de curso. Assim, foi possível observar as alterações dos indicadores 

de qualidade no sentido de induzir as ações do indivíduo para o ajustamento dos cursos de 

graduação aos padrões de qualidade definidos pelo IACG, sob influência do contexto 

econômico. 

No ano de 2008, a partir da lei que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs), implementou-se, no governo do presidente Lula, o Plano de Expansão da 

Rede Federal, o qual previa, entre outros objetivos, a ampliação o número de vagas ofertadas 

nos cursos de graduação, incluindo os cursos de licenciatura, além dos cursos de educação 

profissional de nível médio. A política de disponibilização de cursos de licenciatura pelos IFs 

foi e tem sido justificada como uma iniciativa para diminuir a carência de professores diante da 

demanda latente para os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, sobretudo nas 

áreas de Ciências e Matemática, buscando, assim, atender um dos objetivos da Política Nacional 

de Formação dos Profissionais da Educação Básica. 

A Lei n.º 11.892/08 determina, ainda, que “para efeito da incidência das disposições que 

regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, 

os Institutos Federais são equiparados às universidades federais” (BRASIL, 2008). Portanto, os 

cursos de graduação, incluindo as licenciaturas, ofertados pelos IFs são submetidos aos 

processos de avaliação para reconhecimento de curso junto ao Ministério da Educação (MEC). 

Nesse cenário, por meio da perspectiva dos coordenadores dos cursos de Licenciatura 

em Matemática oferecidos pelo IFSP acerca da avaliação externa, verificou-se que a avaliação 

externa produziu uma grande mobilização institucional no sentido de priorizar o atendimento 

de questões operacionais, deixando em segundo plano elementos que poderiam viabilizar o 

aprimoramento das licenciaturas em Matemática do IFSP em uma concepção crítica e de ação 

coletiva. Para isso, foi realizada a aplicação de questionário para os coordenadores de curso de 

Licenciatura em Matemática do IFSP, organizados em dois grupos: os que vivenciaram o 

processo de reconhecimento de curso com o IACG na versão 2017 (vigente) e aqueles que 
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participaram das versões anteriores. Ademais, foi feita a análise dos documentos internos do 

IFSP que orientam a elaboração do Projeto Pedagógico de Cursos (PPC), documento base para 

a avaliação junto ao MEC. Outrossim, foi realizado o exame comparativo entre os IACGs nas 

versões de 2015 e 2017 no tocante aos indicadores que mencionaram diretamente o trabalho do 

coordenador de curso.  

As percepções dos participantes que vivenciaram a avaliação dos cursos com o IACG 

nas versões de 2015 e 2017 revelou que esse processo, para fins de reconhecimento junto ao 

MEC, contribuiu para a melhoria do curso no que se refere à mobilização e ao empenho da 

comunidade acadêmica nas atividades de avaliação externa. Nesse esteio, respalda as 

reinvindicações das demandas do curso que a gestão do campus não julgava necessárias antes 

da avaliação in loco. 

Contudo, sob a perspectiva da Teoria Crítica da Sociedade, essas contribuições 

acabaram sendo induzidas pela necessidade de atendimento dos prazos estabelecidos pela 

legislação. Dessa forma, o poder de decisão dos indivíduos transformou-se no que Marcuse 

denominou “eficiência padronizada”. Isto é, o sujeito é considerado eficiente quando assume 

comportamentos e realiza tarefas para atingir metas preestabelecidas pelo aparato (MARCUSE, 

p. 78, 1999). 

Os dados ainda revelaram que a perspectiva classificatória da avaliação externa não 

colabora para uma melhoria efetiva dos cursos, incentivando a competitividade entre eles ao 

ponto de algumas instituições realizarem ações extremas para atingirem os conceitos de 

qualidade estabelecido nos IACGs.  

Quanto às dificuldades antes e durante o processo de avaliação, os coordenadores de 

curso convergem em alguns pontos, a saber: a organização dos documentos para comprovar as 

ações realizadas no curso, a fim de atender os indicadores do IACG, e a adequação das 

instalações físicas antes da avaliação in loco. Aqueles que foram avaliados na versão de 2017 

acrescentaram outras dificuldades, tais como induzir a participação da comunidade em 

atividades de aperfeiçoamento do curso e gestão do tempo devido ao acúmulo de atividades. 

Nesse sentido, constatou-se que as mudanças realizadas no novo IACG – como, por 

exemplo, acréscimo do indicador que verifica se o coordenador do curso realiza o planejamento 

de suas atividades com base nas avaliações externas, e ele deve comprovar o envolvimento da 

comunidade nesse processo – não incentivam o pensamento crítico e reflexivo acerca da 

realidade e das melhorias do curso. Pelo contrário, aprimoram o ajustamento e a adaptação dos 

indivíduos e dos cursos aos parâmetros de qualidade determinados pelos instrumentos, que está 

alinhado à ideologia dominante da sociedade. Para Marcuse (1973), essa é uma das 



94 

 

características da racionalidade tecnológica. Segundo o autor, o processo de avaliação não se 

resume à aplicação da técnica, e sim representa um aparato político organizado de controle 

social.  

Em relação aos usos dos resultados da avaliação, os relatos apontaram que os relatórios 

culminaram em poucos ou nenhum desdobramento na gestão do curso. Isso porque as alterações 

realizadas no IACG, progressivamente, irão induzir a adaptação dessas ações do coordenador 

de curso, tendo em vista que, para os novos cursos que serão reconhecidos, as ações realizadas 

a partir dos resultados das avaliações externas deverão ser comprovadas. Assim, pode-se dizer 

que o IACG é uma “tecnologia [que] serve para instituir formas novas, mais eficazes e mais 

agradáveis de controle social" (MARCUSE, 1973 p. 18). Ou seja, as IESs e os coordenadores 

de curso vão absorvendo a racionalidade tecnológica em nome da maior eficiência e dos 

resultados. 

No tocante ao envolvimento da comunidade acadêmica nos processos de avaliação 

externa, as respostas contemplaram o empenho e a iniciativa das pessoas antes e durante o 

processo. Entretanto, cabe uma reflexão sobre como aconteceu essa participação. O fato de 

organizarem os documentos ou participarem de reuniões de planejamento das ações que 

precisam ser realizadas para o momento da avaliação in loco não se revela prática que viabiliza 

o pensamento crítico. Ao contrário disso, tornam-se subservientes aos direcionamentos do 

IACG, trabalhando como facilitadores do processo. A naturalização desse trabalho burocrático 

se introjetou nas IESs e, consequentemente, nas ações referentes aos cursos de graduação e 

reduzem as possibilidades de emancipação.  

Convém destacar que a crítica não é em relação ao indivíduo no exercício da 

coordenação, mas aos mecanismos da avaliação externa e a toda a engrenagem do IFSP para 

fins de reconhecimento que moldam as ações do sujeito. 

O IFSP, sendo uma autarquia federal que possui autonomia sobre a oferta dos cursos, 

para ter seus cursos reconhecidos pelo MEC, é induzido a adequar-se à efetivação de suas 

atividades de acordo com os indicadores de qualidade estabelecidos nos documentos da 

avaliação externa. Para Afonso (2009), o aumento do controle, com o posterior aprimoramento 

das exigências da avaliação externa, resulta na perda da autonomia, uma vez que as IESs estão 

construindo mecanismos internos para avaliação, que facilitam o seu controle tanto externo 

quanto interno. À luz dos estudos de Marcuse, diz-se que é uma autonomia administrada pelo 

aparato. Desse modo, a racionalidade tecnológica presente nas avaliações externas dos cursos 

revela o seu caráter político ao se tornar instrumento de adequação aos padrões de eficiência 

determinada pelo mercado. 
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Isso é evidente ao se observarem os documentos internos do IFSP para orientação dos 

trâmites dos PPCs dos cursos ofertados. A modelagem dos processos absorve a 

operacionalização das avaliações externas e ainda é replicada para os trâmites dos PPCs dos 

cursos da educação básica. Igualmente, no depoimento dos coordenadores, fica evidente a 

tensão entre o que seria um processo de “avaliação emancipatória”, com autonomia 

institucional e valor formativo para os que nela tomam parte, e o imposto pela regulação, que 

controla e adapta a instituição, seus cursos e a comunidade a normas externas, que respondem 

a demandas sociais.  

A divisão entre avaliação e regulação presente na literatura e na política induz a uma 

cisão na consciência que desmente o próprio conteúdo dos processos avaliativos, visto que não 

há possibilidade de um caminho intermediário, como os depoimentos e documentos 

evidenciaram. Ao analisarem os rumos da sociedade industrial do capitalismo tardio, tanto 

Adorno (1993) quanto Marcuse (1973) já identificavam que a adaptação é o esquema geral da 

dominação progressiva, pois, ao se disciplinarem e se organizarem para dominarem os eventos 

empíricos, os indivíduos viabilizam o controle do existente. Por outro lado, esse controle leva 

à degradação da humanidade. Se o engajamento dos indivíduos com o mundo é necessário, 

desejável e inevitável, o concernimento com a adaptação às demandas sociais promove tanto o 

conformismo quanto a repressão, ou seja, mostra que, neste modo de reprodução da vida, a 

dominação está sempre no centro. 

Tomando, ainda, como referência os estudos de Marcurse (1973) sobre a sociedade 

industrial, ponderou-se sobre o aprimoramento das tecnologias para ajustamento e adaptação 

de indivíduos, cursos e instituições aos padrões de eficiência no contexto econômico no qual 

são desconsideradas as diferenças. Esses padrões determinados fora do ambiente acadêmico 

são correlacionados à própria noção de qualidade na educação.  

Portanto, a crítica desta pesquisa volta-se para a transformação dos meios em finalidades 

da avaliação da educação superior, impondo limites ao momento de avaliação do curso em 

virtude das questões operacionais.  
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APÊNDICE A - Questionário dos coordenadores dos cursos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – EDUCAÇÃO, ESTADO E TRABALHO 

ORIENTADOR (A): PROF.ª DR.ª MARIA ANGÉLICA PEDRA MINHOTO 

MESTRANDA: ANETE SILVA DOS SANTOS FERREIRA 

 

Prezado (a) ________________________, 

  

Meu nome é Anete Silva dos Santos Ferreira, sou aluna de pós-graduação do Mestrado 

em Educação da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), na Linha de Pesquisa 

Educação, Estado e Trabalho, sob orientação da professora Drª Maria Angélica Pedra Minhoto 

e estou desenvolvendo a pesquisa intitulada “Impactos da avaliação externa na gestão do 

curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de São Paulo - IFSP”. 

O presente questionário é um dos instrumentos de coleta de dados da referida pesquisa 

e tem por objetivo viabilizar a análise dos impactos da avaliação externa e os usos dos resultados 

dos indicadores de avaliação, a partir da experiência dos coordenadores de curso de licenciatura 

em matemática do IFSP. 

 Aproveito a oportunidade para informar que, com a sua permissão, todo o material 

coletado será utilizado somente no desenvolvimento e nos resultados da pesquisa e a 

participação de V. As. não será relacionada a trechos de depoimentos que possam implicar a 

identificação de sua identidade. Asseguro que os dados de identificação e outros confidenciais 

serão mantidos em sigilo de forma a resguardar a sua privacidade e integridade moral. Ressalto 

que a sua participação é voluntária e que, a qualquer tempo, terá liberdade para pedir 

esclarecimento sobre qualquer questão, bem como para desistir de participar, mesmo depois de 

ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado (a) de qualquer forma. Informo 

também que essa atividade não representa qualquer forma de gasto, de nenhuma das partes.  

Em nenhum momento as informações prestadas serão utilizadas com outra finalidade 

que não seja acadêmica e o anonimato será garantido em todos os procedimentos de análise e 

divulgação dos resultados. Comprometo-me que os procedimentos foram submetidos ao 
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Comitê de Ética referente à pesquisa e ressalto a importância de sua valiosa colaboração para o 

estudo. 

Desde já agradeço sua colaboração! 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Campus de oferta do curso ______________________________ 

 

 

1. Nome do (a) Coordenador (a):  

 

2. Faixa de idade do coordenador (a):  

 

( ) até 30 anos  

( ) de 31 a 40 anos  

( ) de 41 a 50 anos  

( ) mais de 51  

 

4. Formação acadêmica em nível de Graduação (se necessário, marque mais de uma 

alternativa):  

 

(  ) Graduação em Licenciatura em Matemática 

(  ) Graduação em outro curso superior. Qual?__________________________  

 

5. Formação acadêmica em nível de Pós-Graduação (se necessário, marque mais de uma 

alternativa): 

 

( ) Pós-Graduação Lato Sensu na área da Educação  

( ) Pós-Graduação Lato Sensu em outra área. Qual? ____________________  

( ) Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, em nível de Mestrado  

( ) Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, em nível de Doutorado  

( ) Pós-Graduação Stricto Sensu em outra área. Qual? ___________________ 

 

6. Quanto tempo de atuação você tem na docência superior? 

 

7. Quanto tempo de atuação você tem na docência superior no IFSP? 

 

8. Quanto tempo de atuação você tem na coordenação do curso de licenciatura em matemática 

no IFSP? 

 

9-Qual seu regime de trabalho? Quantas horas de coordenação? Quantas horas de aula por 

semana? 
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DIFICULDADES NO PROCESSO DE RECONHECIMENTO E DESAFIOS DA 

GESTÃO DO CURSO 

 

10-Qual o maior desafio na função de coordenador de curso? Por quê? 

  

11 – Quando tomou ciência ou buscou orientação sobre o SINAES, particularmente sobre o 

processo de reconhecimento de curso?  

12- Na função de coordenador de curso, você organiza/organizou ações específicas antes da 

avaliação externa do curso de licenciatura em matemática? Quais?  

13. Ocorreu modificações no projeto do curso antes da visita in loco? Em caso afirmativo, 

quais foram as principais justificativas para essas modificações?   

 

14. Na sua opinião, quais foram as dificuldades encontradas durante o processo de 

reconhecimento do curso de licenciatura em matemática? 

 

15. Os resultados dos indicadores de avaliação do processo de reconhecimento do curso 

contribuíram para tomada de decisões sobre o curso? De que forma? 

 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

16.Como foi o envolvimento da comunidade acadêmica (professores, Núcleo Docente 

Estruturante- NDE, colegiado, administrativos, entre outros) nesse processo? 

 

18. Como foi o envolvimento da comunidade acadêmica nas ações que julgaram necessárias 

após os resultados da avaliação? 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA MELHORIA DO CURSO 

 

19. Em sua opinião, a avaliação externa, como é realizada, contribui para melhoria do curso? 

20. A partir de sua experiência, quais foram as contribuições para melhorias do curso durante 

o processo de reconhecimento de curso? 

21. Outras considerações que queria acrescentar sobre a experiência do processo de 

reconhecimento do curso. 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

 

Título do Projeto de Pesquisa: Os impactos da avaliação externa na gestão do curso de 

licenciatura em matemática do Instituto Federal de São Paulo - IFSP 

Pesquisador Responsável: Maria Angélica Pedra Minhoto 

Pesquisador Assistente: Anete Silva dos Santos Ferreira 

Local onde será realizada a pesquisa: Instituto Federal de São Paulo - IFSP 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa acima 

especificada. O convite está sendo feito a você porque faz parte do método da pesquisa 

aplicação de questionário aos coordenadores dos cursos de licenciatura em matemática 

ofertados no IFSP para coletas de dados que irão subsidiar a análise dos impactos da avaliação 

externa e os usos dos resultados dos indicadores de avaliação, a partir da vivência dos 

coordenadores de curso de licenciatura em matemática do IFSP. Sua contribuição é importante, 

porém, você não deve participar contra a sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque esta 

pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, 

riscos e desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 

esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não 

será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(a) 

pesquisador(a) responsável Profa. Dra. Maria Angélica Pedra Minhoto pelo celular (11) 97610-

8329 ou pelo email mminhoto@gmail.com ou com o(a) Pesquisador(a) Assistente Anete Silva 

dos Santos Ferreira pelo celular (11) 98213-7544 ou e-mail anete.ferreira@unifesp.br. Este 

estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o 

bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando 

garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso 

você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se 

estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 
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Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou 

(11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail 

cep@unifesp.br.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais 

será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua 

identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados 

apenas para esta pesquisa.  

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso 

de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá assinalar a opção “concordo” que 

consta no formulário eletrônico enviado por e-mail.  Ao final do preenchimento deste 

documento no formato eletrônico o(a) pesquisador(a) encaminhará uma via para seu 

endereço eletrônico, para que possa consultá-lo sempre que necessário. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA 

 

 Justificativa para realização da pesquisa: Na perspectiva de reorganizar a rede federal de 

profissional tecnológica os IFs, a criação do Institutos Federais de Educação Ciência e 

Tecnologia (IFs) pela lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 estabelece, dentre outros 

objetivos, ofertar cursos de licenciatura, sobretudo nas áreas de ciências e matemática. No 

intuito de minimizar a escassez de professores no Brasil, temos então, a novidade da oferta de 

cursos de licenciaturas no espaço historicamente atuante na oferta de educação profissional 

técnica de nível médio. Assim como as instituições de educação superior (IES), os cursos de 

graduação, incluindo a licenciatura, ofertados nos IFs são submetidos aos procedimentos de 

avaliação de cursos que compõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes). Nesse contexto, justifica-se analisar os impactos da avaliação externa e os usos dos 

resultados dos Indicadores da avaliação a partir da vivência dos coordenadores de cursos de 

licenciatura em matemática ofertados no IFSP. 

  Objetivos da pesquisa: analisar os impactos da avaliação externa e os usos dos resultados 

dos Indicadores da avaliação a partir da vivência dos coordenadores de cursos de licenciatura 

em matemática ofertados no IFSP. 

 População da pesquisa: Dentre os 13 campi ofertantes do curso de licenciatura em 

matemática, serão convidados seis coordenadores de curso obedecendo o seguinte critério: a) 

os três primeiros cursos de licenciatura em matemática ofertados desde a criação dos IFSP e b) 

os três cursos de licenciatura em matemática concluíram o processo reconhecimento 

recentemente. 

 Procedimentos aos quais será submetido (a): Os dados da pesquisa serão coletados por 

meio de aplicação de questionário aos coordenadores de curso de licenciatura em matemática 

ofertados no IFSP. Optou-se pela participação dos coordenadores de curso devido às suas 

responsabilidades na gestão do curso de graduação, incluindo a preparação e organização os 

documentos para dos processos de avaliação; acompanhar e dar suporte aos avaliadores na 

avaliação in loco juntamente com o corpo docente e administrativo e, após a divulgação dos 

mailto:cep@unifesp.br
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resultados dos indicadores da avaliação, articular os desdobramentos que julgar necessários em 

conjunto com a comunidade acadêmica.  

A partir da vivência dos coordenadores de curso de licenciatura em matemática do IFSP 

com aplicação de questionários, que será estruturado com questões fechadas e abertas, por meio 

de formulário eletrônico da plataforma google, denominado google forms e enviado por 

endereço eletrônico (e-mail) para seis coordenadores do curso de licenciatura em matemática 

dentre os 13 campi  do IFSP que ofertam o referido curso no Estado de São Paulo será possível 

analisar os impactos da avaliação externa e os usos dos resultados dos Indicadores da avaliação. 

 Riscos em participar da pesquisa: O preenchimento dos questionários exigirá do 

convidado disponibilidade de tempo e atenção que pode ser avaliada como uma atividade 

cansativa; 

 Benefícios em participar da pesquisa: Os benefícios são para o campo de estudo sobre a 

expansão e avaliação das licenciaturas ofertadas no país; 

 Forma de acompanhamento do tratamento: Não haverá acompanhamento do 

participante. 

 Métodos alternativos de tratamento e/ou tratamento padrão: A pesquisa não envolve 

tratamento alternativo; 

 Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de 

forma anonimizada, com privacidade e confidencialidade das respostas dos questionários 

aplicados; 

 Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: o participante tem o direito, caso solicite, 

a ter acesso aos resultados da pesquisa. 

 Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve 

custos, tampouco compensações financeiras. Se houver gastos, como de transporte e 

alimentação, eles serão ressarcidos; 

 Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os 

procedimentos aos quais o Sr. (Sra.) será submetido (a), lhe será garantido o direito a tratamento 

imediato e gratuito na Instituição, não excluindo a possibilidade de indenização determinada 

por lei, se o dano for decorrente da pesquisa.  

 

 

Consentimento do participante  

 Eu, ao assinalar a opção “concordo”, declaro que estou de acordo em participar desse 

estudo como voluntário (a) de pesquisa. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) sobre 

o objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação e esclareci todas 

as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me recusar a participar e retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou 

responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo 

minha identidade. Informo que estou ciente que será encaminhado pelo Pesquisador 

Responsável e/ou Pesquisador Assistente uma via deste documento para meu endereço 

eletrônico, após ter devidamente preenchido em formato online. 
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Nome do (a) participante: _________________________________________  

 (   ) Concordo  (   ) Não concordo                        

Local e data:________________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e 

Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro 

ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador: 

_________________________________________________________________ 

(   )sim    (  )Não          Local/data:________________________ 
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ANEXO I – MODELO DE AGENDA DE VISITA IN LOCO 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP 

Sistema de Avaliação da Educação Superior 

 

Proposta de Agenda  

 

Avaliação: Externa in loco 

Processo: XXXXX 

Ato Regulatório: Reconhecimento de Curso 

IES: XXXXXXX  

 

 

Prezados (a), 

Sr. XXXXXX e XXXXXX 

Saudando-os cordialmente, apresentamos ao que segue: 

 

A programação desta agenda foi elaborada no intuito de obtermos as informações 

necessárias para subsidiar a Avaliação da Reconhecimento do Curso de XXXXXX, no 

período de XX/XX/XX à XX/XX/XXXX, na XXXXXXXXX. 

Pedimos que, caso haja alguma impossibilidade de conciliação com a proposta, nos 

encaminhem a sugestão de alteração, lembrando que as atividades deverão ser realizadas nos 

dias designados pelo INEP/MEC. 

Informamos, também, que além da Agenda de Trabalho/Cronograma proposta, 

relacionamos o material demandado para as atividades da Comissão e o rol de documentos que 

serão necessários para o exame detalhado das condições do Curso. 

No desejo da efetiva realização ao planejado, e na certeza da pronta colaboração de todos 

os envolvidos, enviamos nossos sinceros agradecimentos a essa IES. 

A Comissão 
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1. DAS DATAS PROGRAMADAS 

Atividade Período 

1. Realização da avaliação in loco XX/XX à XX/XX/XXXX 

2. Data final para fechamento do relatório de 

avaliação 

Cinco dias após a conclusão da Avaliação in 

loco 

 

2. DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO 

Professor(a) Telefone E-mail 

XXXXX (ponto focal) (XX) XXXXX-XXXX xxxxxxxxxxx 

XXXXXX (XX) XXXXX-XXXX 
xxxxxxxxxxx 

 

3. DAS PROVIDÊNCIAS 

3.I. Documentação: 

1) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), em vigência, postado no Sistema e- MEC, 

contendo as 10 dimensões, agrupadas em cinco eixos;  

2) Projeto Pedagógico Institucional (PPI), caso não esteja inserido no corpo do PDI; 

3) Projeto Pedagógico do Curso (PPC) em processo de avaliação; 

4) Relatórios dos processos de auto avaliação, elaborados pela IES e postados no sistema e-

MEC e livros de atas; 

5) Regimento Interno; Estatuto. Atos legais de Constituição e Alteração Contratual da 

Mantenedora;  

6) Dados Gerais e Específicos da IES, constantes do Censo da Educação Superior e do 

Cadastro de Instituições de Educação Superior (SIEDSUP) e na página do INEP; 

7) Relatórios do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), IGC, CPC do 

curso e da IES; 

8) Relatório da Avaliações do Cursos, realizada por Comissão in loco do INEP/MEC, no caso 

de renovação de reconhecimento de cursp; 

9) Atos legais de Credenciamento e/ou Recredenciamento da IES, com respectivo relatório 

da Comissão in loco; 

10) Modelos de Diários de Classe ou outras formas de registro do conteúdo que é ministrado 

pelos docentes, bem como o controle de frequência dos estudantes; 

11) Informações sobre o processo seletivo, incluindo os editais publicados; 

12) Normas de funcionamento dos Colegiados de Curso, condução das matérias e 

organização; 

13) Normas de funcionamento da Biblioteca: Plano de atualização e manutenção do acervo 

da biblioteca e da infraestrutura física; relação do acervo de livros da bibliografia básica e 

complementar do curso, bem como de periódicos (físicos e virtuais), validado pelo NDE;  

14) Normas de funcionamento de laboratórios; 

15) Manuais / regulamentos (normas) utilizados nas atividades pedagógicas, se houver, 

como: TCC; atividades complementares; monitorias; concessão de bolsas de estudos; 
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concessão de apoio à pesquisa e participação em eventos técnicos e científicos; utilização de 

laboratórios; elaboração de trabalhos de final de curso, entre outros. 

16) Pastas/arquivos de dados dos professores, contendo: a) Currículo Lattes (CV Lattes), 

atualizados; b) Relação com data de admissão; c) Registro profissional do Setor de Recursos 

Humanos, ou os Contratos de Trabalho; d) Cópia do documento de identidade e CPF; e) Cópia 

do comprovante de residência; cópia das CTPS com as experiências profissionais; f) Disciplinas 

e cursos para os quais ministram aulas; g) Cópia autenticada do diploma de graduação (frente 

e verso); h) Cópias autenticadas dos títulos acadêmicos (mestrados e doutorados), reconhecidos 

pela Capes ou, quando emitidos por Instituições Estrangeiras, devidamente 

revalidados/convalidados no Brasil; i) Cópias autenticadas dos Certificados de Cursos de 

Especialização ou MBA, nos termos da legislação vigente; e, j) Cópias da produção técnico-

científica (últimos três anos).  

17) Planilha dos docentes do curso contendo a(s) disciplina(s) que ministram no curso e 

respectivas cargas horárias, no atual semestre. Horário de aula das turmas do curso, conforme 

matriz curricular postada no e-MEC. Plano de ensino das disciplinas do curso, ementa, conteúdo 

programático, etc. 

18) Relação dos alunos do Curso com dados sobre ano do início do curso e indicação dos 

bolsistas de Iniciação Científica e/ou outros tipos de bolsa;  

19) Plano de Carreira do Pessoal Docente e Plano de Carreira dos Funcionários Técnicos 

Administrativos, protocolados ou homologados por órgãos do Ministério do Trabalho e 

Emprego;  

20) Atos de nomeação de direção, coordenação, colegiados e NDE do curso.  

21) Atas de reuniões Colegiado do Curso e NDE; 

22) Regulamento do NPJ e amostragem das atividades desenvolvidas; 

23) Outros documentos da IES necessários ao cumprimento de Requisitos Legais ou que a 

IES julgue adequados para informar ou facilitar o processo de Renovação do Reconhecimento. 

 

3.II. Reuniões/Agendamento: 

Agendamento de Reunião com os seguintes grupos, conforme cronograma: representantes da 

mantenedora e dirigentes da mantida; membros da CPA; coordenador de curso; corpo docente 

da instituição; segmento técnico-administrativo; corpo discente (amostragem contendo 

estudantes de os semestres do curso). 

 

 

 

3.III. Disponibilidade para contatos/informações: 

Os responsáveis pelos setores: Secretaria Acadêmica; Biblioteca; Laboratórios; Ouvidoria; 

Procuradoria Institucional; NDE’s; e, outros ambientes e cenários utilizados pelos cursos. 

 

 

4. DA AGENDA DE TRABALHOS 

1º dia (XX.XX.XXXX) 

Horário Atividades 

08:30 – 10:00 Reunião com Dirigentes da IES 

10:00 – 11:00 Reunião com Coordenador de Curso 
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11:00 – 12:00 
Atividades internas da comissão avaliadora, para instalação e vista 

dos documentos disponíveis. 

12:00 – 13:00 Almoço 

13:00 – 15:00 

Visita às instalações físicas da IES: biblioteca; salas de aula; sala dos 

professores; sala da CPA; NDE’s; NPJ; Ouvidoria; Coordenação de 

curso; gabinetes dos professores (tempo integral); setor de 

comunicação; auditório; setor de atendimento ao aluno; setor gráfico; 

setor de informática; laboratórios, ouvidoria; sanitários, setor de 

extensão; áreas de convivência; cantina; setor de controle acadêmico, 

CDE e DA’s, entre outros departamentos ou locais institucionais. 

15:00 – 16:00 Reunião com Corpo Técnico-administrativo 

16:00 – 17:00 Reunião CPA 

17:00 – 18:00 Reunião com NDE 

18:00 – 19:00 Reunião com o corpo docente  

19:00 – 20:00 
Reunião com os discentes (amostra diversificada de todos semestres 

do curso). 

2º dia (XX.XX.XXXX) 

Horário Atividades 

08:30 – 10:00 Reunião com Corpo Técnico-administrativo 

10:00 – 11:00 Reunião CPA 

11:00 – 12:00 Reunião com NDE 

12:00 – 13:00 Almoço 

13:00 – 15:00 Reunião com o corpo docente 

15:00 – 16:00 Atividades Internas da Comissão 

16:00 – 17:00 Atividades Internas da Comissão 

17:00 – 18:00 Atividades Internas da Comissão 

18:00 – 19:00 Reunião de encerramento 

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos e 

sugestões/adequações sobre o proposto até o momento. 

 

Atenciosamente, 

 

A Comissão 
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ANEXO II – Distribuição das instituições vinculadas à Rede Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia no território nacional organizadas por região – 2019 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

Acre Instituto Federal do Acre (Ifac)

Rondônia Instituto Federal de Rondônia (Ifro)

Roraima Instituto Federal de Roraima (IFRR)

Tocantins Instituto Federal de Tocantins (IFTO)

Pará Instituto Federal do Pará (IFPA)

Amapá Instituto Federal do Amapá (Ifap)

Amazonas Instituto Federal do Amazonas (Ifam)

Alagoas Instituto Federal de Alagoas (Ifal)

Instituto Federal da Bahia (IFBA)

Instituto Federal Baiano (IF Baiano)

Ceará Instituto Federal do Ceará (IFCE)

Maranhão Instituto Federal do Maranhão (IFMA)

Paraíba Instituto Federal da Paraíba (IFPB)

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE)

Piauí Instituto Federal do Piauí (IFPI)

Rio Grande do Norte Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN)

Sergipe Instituto Federal de Sergipe (IFS)

Distrito Federal Instituto Federal de Brasília (IFB)

Instituto Federal de Goiás (IFG)

Instituto Federal Goiano (IF Goiano)

Mato Grosso Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT)

Mato Grosso do Sul Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS)

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS)

Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG)

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG)

Espírito Santo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

Instituto Federal Fluminense (IFF)

Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)

Colégio Pedro II (CPII)

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ)

São Paulo Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS)

Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul)

Instituto Federal Farroupilha (IF Farroupilha)

Paraná Instituto Federal do Paraná (IFPR)

Santa Catarina Instituto Federal Catarinense (IFC)

Distribuição das instituições vinculadas à Rede Federal de Educação Ciência e Tecnologia no território nacional organizadas por região -2019

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Sudeste

Rio Grande do SulSul

Norte

Bahia

Pernambuco

Nordeste

Goiás

Centro-Oeste
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ANEXO III -  Resolução IFSP n.°10/2020, de 03 de março de 2020. 
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