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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho objetiva discutir a relevância da prática da autoavaliação sistemática no âmbito dos 

cursos de graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, considerando o novo 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, bem como as Diretrizes para Elaborar e 

Reformular os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFRPE. Para além das demandas 

regulatórias, argumenta-se que a autoavaliação realizada pelo próprio curso representa uma 

ferramenta salutar para o aprimoramento de seu projeto pedagógico, assim como uma oportunidade 

para fortalecer a Universidade enquanto uma Instituição Pública comprometida com a qualidade 

social de sua formação. 

 

MÉTODOS 

 

Para a consecução do escopo realizou-se uma comparação entre o novo Instrumento de Avaliação de 

Cursos de Graduação (BRASIL, 2017) com o seu antecessor (BRASIL, 2015), de modo a pontuar 

semelhanças e rupturas no que tange à temática da autoavaliação. Ao mesmo tempo, buscou-se 

discutir o significado das novas Diretrizes para Elaborar e Reformular os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação da UFRPE (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, 

2016) tendo em vista o papel da Comissão Própria de Avaliação - CPA. Em função das análises, 

procedeu-se à elaboração de alguns apontamentos gerais em torno do processo de autoavaliação de 

curso, de modo a subsidiar uma discussão em torno do tema considerando futuros desdobramentos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, a Avaliação dos 

Cursos de Graduação – ACG compreende uma das três modalidades avaliativas que compõem o 

Sistema. As outras são o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE e a Avaliação 

das Instituições de Educação Superior – AVALIES. A ACG envolve a visita de comissões externas 

de avaliação designadas pelo Ministério da Educação, a fim de verificar in loco as condições de 



funcionamento de um curso de graduação a partir de três dimensões: Organização Didático-

Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial, e Infraestrutura. Nos dois últimos instrumentos de avaliação 

(BRASIL, 2015; BRASIL, 2017), observa-se a presença de um indicador específico tratando sobre 

autoavaliação, cujo o alcance do conceito máximo (5) depende do atendimento aos seguintes 

parâmetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que o segundo instrumento é mais detalhado, pois articula ações de gestão, planejamento, 

autoavaliação institucional, avaliações externas e autoavaliação do curso. O Instrumento de 2017 

trata, portanto, de um processo periódico de autoavaliação em estreita relação com as demais 

avaliações, incluindo aquela sob a coordenação da CPA. Nesse sentido, observa-se que mesmo antes 

da publicação do novo instrumento, as Diretrizes para Elaborar e Reformular os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFRPE já incluíram a necessidade de os cursos definirem 

formas de articulação com os Relatórios da CPA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 

PERNAMBUCO, 2016). O quadro delineado pela regulação, portanto, induz a uma prática de 

autoavaliação do curso, mas não estabelece diretrizes para a mesma, uma vez que esta deve ocorrer 

conforme cada Instituição. Diante disso, sugere-se alguns princípios gerais que poderão nortear esse 

processo. Uma autoavaliação de curso deve resultar de uma construção coletiva, envolvendo o 

coordenador, Núcleo Docente Estruturante, estudantes, professores e técnicos. É a coletividade que 

definirá a estrutura do projeto, seus objetivos, os instrumentos de avaliação e o que será avaliado, a 

partir de um diálogo constante entre seus atores (BORDENAVE, 1994). Uma autoavaliação de 

curso não deve considerar apenas o que acontece em sala de aula, mas incorporar múltiplos aspectos 

que compõem o processo pedagógico (SOUZA; BATISTA NETO; SANTIAGO, 2009). Essa 

avaliação também deverá estar articulada com outras modalidades avaliativas, já que pela própria 

concepção original do SINAES, enquanto sistema, pressupõe uma visão integrada (DIAS 

SOBRINHO, 2010; BRITO, 2008). Por fim, a publicação do Boletim CPA representa uma importante 

contribuição, aliada à realização de “encontros de autoavaliação” nos cursos, na medida em que 

Quando as ações acadêmico-administrativas, 

em decorrência das autoavaliações e das 

avaliações externas (avaliação de curso, 

ENADE, CPC e outras), no âmbito do curso, 

estão previstas/implantadas de maneira 

excelente. 

 

 

 

Instrumento A: 2015 
 

A gestão do curso é realizada considerando a 

autoavaliação institucional e o resultado das 

avaliações externas como insumo para 

aprimoramento contínuo do planejamento do 

curso, com evidência da apropriação dos 

resultados pela comunidade acadêmica e 

existência de processo de autoavaliação 

periódica do curso. 

. 

 

 

 

Instrumento B: 2017 

 



permite uma primeira reflexão sobre a prática a partir dos resultados da avaliação institucional 

interna. 

 

CONCLUSÃO 

 

A avaliação apresenta uma função reguladora. Seus resultados devem atender aos 

dispositivos normativos que regem a organização da Educação Superior em nosso país. Por outro 

lado, a avaliação também possibilita ao curso entender como está em função do que projetou ser. 

Seus resultados podem servir para diagnosticar potencialidades e fragilidades, bem como para 

acompanhar a execução de determinadas ações e projetos, possibilitando, assim, os ajustes 

necessários. Nesse sentido, a autoavaliação do curso, na medida em que aprimora concepções e 

práticas, representa um importante ferramenta na busca de uma qualidade social da Educação 

Superior, pela sua eficácia institucional, por sua efetividade acadêmica e social e pela sua missão 

pública, valorizando a promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, 

da afirmação da autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004). Os princípios 

apresentados aqui deverão ser aprofundados em futuros estudos, de modo a contribuir com a 

implementação de práticas autoavaliativas nos cursos de graduação da UFRPE. 
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