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Resumo 
A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), comprometida com a Avaliação 
Institucional, apresenta a cada ano o relatório de autoavaliação, dando destaque às ações 
desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Comissões Setoriais de 
Avaliação (CSA). O estágio atual do processo de avaliação na UFSM é resultado de um 
trabalho persistente, desenvolvido ao longo dos anos, tendo como principal indutor o 
processo de autoavaliação. O referido processo oferece à comunidade universitária o 
conhecimento de suas forças e fraquezas, contribuindo para a tomada de decisão. O 
objetivo deste artigo é apresentar o processo de Autoavaliação Institucional na UFSM, 
por meio do funcionamento da CPA e da descentralização das atividades junto às CSA. 
O estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva e documental, com processo de análise 
qualitativa e sua principal fonte de dados foram os relatórios de autoavaliação da 
UFSM, documentos oficiais da Instituição, publicações da Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (CONAES), bem como a legislação vigente sobre o 
tema. A coleta de dados ocorreu no período de abril a junho de 2013, contemplando 
informações sobre o histórico da CPA desde a sua constituição até os dias atuais. O 
artigo está ancorado no arcabouço teórico relativo à Avaliação Institucional, no qual se 
destacam as publicações da CONAES e as legislações pertinentes. A CPA da UFSM 
mantém quatro eixos como norteadores de seu trabalho: i) ações contínuas; ii) 
fortalecimento das comissões setoriais de avaliação; iii) ações das unidades e 
disponibilidade do recurso; e iv) aprimoramento do processo de divulgação de ações e 
resultados. No primeiro eixo, identifica-se a preocupação da CPA em manter a 
continuidade das ações da avaliação, fortalecendo o processo junto as CSA. No segundo 
eixo, a CPA mantém auxílio permanente na estruturação e reestruturação das CSA, bem 
como, apoio na realização de eventos e incentivo a publicações das CSA. No terceiro 
eixo, a CPA auxilia na priorização do atendimento das ações apontadas no plano de 
ação de cada unidade, estabelece critérios e orienta a execução do recurso para que 
ocorra de acordo com as dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES). No quarto e último eixo, a CPA desenvolve atividades com o 
objetivo de contribuir para a troca de experiências entre as CSA. A elaboração dos 
planos de ação pelas CSA evidencia o envolvimento das Unidades Universitárias no 
processo. A sistemática de trabalho da CPA e das CSA, a partir dos quatro eixos 
apontados, identifica que a avaliação na UFSM apresenta uma estrutura adequada para o 
desenvolvimento das atividades propostas, com ênfase na descentralização das CSA, 
visando à qualificação e a melhoria contínua do processo. O presente artigo reforça a 
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importância do processo desenvolvido pela UFSM o qual se consolida por meio da 
integração e participação da comunidade na Autoavaliação Institucional coordenada 
pela CPA e desenvolvida em um trabalho conjunto com as CSA. 
Palavras-chave: avaliação institucional, autoavaliação, descentralização. 
 
Introdução 
 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), idealizada e fundada pelo Prof. 
Dr. José Mariano da Rocha Filho, foi criada pela Lei N° 3.834 – C, de 14 de dezembro 
de 1960, com a denominação de Universidade de Santa Maria, instalada solenemente 
em 18 de março de 1961. A UFSM é uma instituição Federal de Ensino Superior 
constituída como autarquia especial vinculada ao Ministério da Educação (MEC). 
 A UFSM está localizada no centro geográfico do estado do Rio Grande do Sul, 
distante 290 km de Porto Alegre. O campus da UFSM, que abrange a Cidade 
Universitária "Prof. José Mariano da Rocha Filho", está localizado na Avenida Roraima 
n. 1000, Bairro Camobi, onde é realizada a maior parte das atividades acadêmicas e 
administrativas da universidade. Funcionam no centro do município de Santa Maria 
outras unidades acadêmicas e de atendimento à comunidade. 
 A atual estrutura, determinada pelo Estatuto da Universidade, aprovado pela 
Portaria Ministerial N° 801, de 27 de abril de 2001, e publicado no Diário Oficial da 
União em 30 de abril do mesmo ano, estabelece a constituição de oito unidades 
universitárias: Centro de Ciências Naturais e Exatas, Centro de Ciências Rurais, Centro 
de Ciências da Saúde, Centro de Educação, Centro de Ciências Sociais e Humanas, 
Centro de Tecnologia, Centro de Artes e Letras e Centro de Educação Física e 
Desportos. Em 20 de julho de 2005, o Conselho Universitário aprovou a criação do 
Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM – CESNORS, passando a UFSM a 
contar com nove unidades universitárias. A instalação do CESNORS tem como objetivo 
impulsionar o desenvolvimento da região norte do estado do Rio Grande do Sul, 
visando à expansão da educação pública superior. Com este propósito foi aprovada em 
2008, pelo parecer N° 167/08 do Conselho Universitário, a criação da Unidade 
Descentralizada de Educação Superior da UFSM, em Silveira Martins (UDESSM).  
 Na estrutura da Universidade, fazem parte também três escolas de ensino básico, 
técnico e tecnológico: Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, 
Colégio Agrícola de Frederico Westphalen e o Colégio Técnico Industrial de Santa 
Maria.  
 O planejamento estratégico da UFSM, implementado a partir de 1998, levou a 
um expressivo crescimento de todas as suas atividades: ensino, pesquisa e extensão.  
Além destes, realiza cursos de especialização, de atualização, de aperfeiçoamento e de 
extensão em caráter eventual, atendendo a diversificadas e urgentes solicitações de 
demanda regional. Oferece, ainda, nas suas escolas de ensino básico, técnico e 
tecnológico, cursos de nível médio e pós-médio profissionalizante, além de cursos 
superiores de tecnologia. 
 A UFSM possui, em sua estrutura, cinco Restaurantes Universitários; Biblioteca 
Central e Setoriais, com acervo total: 589.779 volumes em que 226.949 são livros; 
31.885 teses; 19.608 folhetos; 297.570 fascículos e periódicos; e 13.767 entre outros 
materiais. (Portal UFSM Indicadores, acessado em 06/07/2013). 
 Ainda em sua estrutura conta com Hospital Escola, com a disponibilidade de 320 
leitos ativos; Hospital de Clínicas Veterinárias; Farmácia-Escola; Museu Educativo; 
Planetário; Usina de Beneficiamento de Leite; e Orquestra Sinfônica. A UFSM possui, 
hoje, em pleno desenvolvimento, cursos, programas e projetos nas mais diversas áreas 
do conhecimento humano. A Instituição, no total dos campi, oferece 22 cursos de 
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educação básica e técnica, 95 cursos de graduação, 13 cursos superiores de tecnologia e 
85 cursos de pós-graduação (dados 1º semestre de 2013).  
 Além disso, na modalidade a distância, a UFSM oferece 4 cursos na educação 
básica e técnica, 14 cursos de graduação e 9 cursos de pós-graduação. O corpo discente 
da UFSM é constituído de 28.336 estudantes, em todas as modalidades de ensino. O 
quadro de pessoal conta com 1.814 docentes do ensino superior e da educação básica, 
técnica e tecnológica; e 2.782 técnico-administrativos em educação; totalizando 32.932 
pessoas na comunidade universitária (Portal UFSM Indicadores, acessado em 08 de 
setembro de 2013). 
 A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), comprometida com a 
Avaliação Institucional, apresenta a cada ano o relatório de autoavaliação, dando 
destaque às ações desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e 
Comissões Setoriais de Avaliação (CSA), atitude imprescindível para que o processo de 
Avaliação Institucional ocorra de forma dinâmica e contínua. Percebe-se que o estágio 
atual no qual se encontra a avaliação na UFSM é resultado de um trabalho persistente, 
desenvolvido ao longo dos anos, tendo como principal indutor a Autoavaliação. Tal 
processo decorre do comprometimento de muitos colaboradores, preocupados em 
avançar, no sentido de torná-lo mais emancipatório e menos regulatório. Observa-se que 
a maneira como é conduzido o processo de autoavaliação oferece à comunidade 
universitária o conhecimento de suas forças e fraquezas, contribuindo para a tomada de 
decisão. Nesse sentido, a elaboração deste artigo busca demonstrar como é 
desenvolvido o processo de avaliação na UFSM, tendo como característica relevante a 
sua descentralização a partir da criação das CSA. Esse fato estabeleceu maior 
autonomia às Unidades Universitárias, possibilitando um maior envolvimento da 
comunidade universitária nas discussões ligadas à Autoavaliação Institucional.  
 O processo de Autoavaliação na UFSM é conduzido pela CPA e pelas CSA, 
tendo o apoio da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Institucional (COPLAI). 
Tal processo busca, por meio dos resultados da autoavaliação, garantir que as mudanças 
trazidas pelo novo cenário na educação sejam contempladas no planejamento da gestão 
institucional. Corrobora essa ideia a visão de Rodrigues et al (2006) quando afirma que 
o processo avaliativo nas Instituições deve ser adaptado às mudanças ocorridas no 
cenário brasileiro e deve, além disso, a partir dos resultados alcançados, contribuir com 
o planejamento da Instituição. 
 Cabe ressaltar que as CSA elaboram seus planos de ação a partir das demandas 
oriundas da pesquisa de Autoavaliação. Tal pesquisa ocorre a cada dois anos e tem 
como objetivo principal realizar um diagnóstico junto à comunidade universitária acerca 
dos principais temas a serem debatidos, ou seja, propiciar à gestão a identificação dos 
principais aspectos em evidência junto aos diversos segmentos participantes.  
 Este artigo tem como objetivo apresentar o processo de Avaliação Institucional 
na UFSM, por meio do funcionamento da CPA e a descentralização das atividades junto 
às Comissões Setoriais de Avaliação (CSA). 
 
Metodologia 
 Considerando-se o objetivo definido para este estudo – apresentar o processo de 
Avaliação Institucional na UFSM, por meio do funcionamento da CPA e a 
descentralização das atividades junto às CSA – este artigo foi construído a partir de um 
procedimento de pesquisa descritiva e documental, com processo de análise qualitativa. 
Sua principal fonte de dados foram os relatórios de autoavaliação da UFSM, 
documentos oficiais da Instituição, publicações da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES), bem como a legislação vigente sobre o tema. A coleta 
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dos dados para o artigo ocorreu no período de abril a junho de 2013 e contemplam 
informações sobre o histórico da CPA desde a sua constituição até os dias atuais. 
 Na perspectiva de Sampieri (2006), os estudos descritivos têm como objetivo 
medir ou colocar informações de modo independente ou conjunto sobre os conceitos ou 
variáveis a que se referem, ou seja, buscam detalhar propriedades e características 
fundamentais do fenômeno analisado. 
 Para Sampieri (2006, p. 15), “a pesquisa qualitativa dá profundidade aos dados, 
a dispersão, a riqueza interpretativa, a contextualização do ambiente, os detalhes e as 
experiências únicas. Também oferece um ponto de vista recente, natural e holístico dos 
fenômenos, assim como flexibilidade”. 
 Como estratégia de pesquisa adotou-se o estudo de caso por representar uma 
alternativa metodológica adequada para este ensaio. Isso se sustenta na visão de Yin 
(2010) o qual propõe o estudo de caso como uma estratégia coerente em situações onde 
se busca o conhecimento sobre um contexto específico, visto que permite a obtenção de 
especificidades significativas e holísticas de eventos da vida real. 
 O presente artigo descreve o caso da UFSM e a forma como se consolidou o 
processo integrado e participativo de Avaliação Institucional coordenado pela CPA e 
desenvolvido em um trabalho conjunto com as CSA. 
 
Referencial Teórico 
 O caráter público da universidade traz o compromisso de colaborar com o 
desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade; de participar e promover, 
de forma dinâmica, o processo de transformação da sociedade; e de impulsionar o 
progresso do próprio homem, sem perder de vista os valores e a identidade cultural do 
meio em que está inserido. A avaliação representa um meio para que a Instituição 
reconheça suas potencialidades e fragilidades, auxiliando na definição das prioridades 
que contribuirão para seu efetivo desenvolvimento institucional.  
 Joint Committee on Standards for Evaluation (1981 apud DIAS SOBRINHO e 
RISTOFF, 2003, p. 24) define “A avaliação como a investigação sistemática do valor e 
do mérito de algum objeto”. Esta definição permanece atual, pois descreve elementos 
essenciais do trabalho avaliativo: o perfil investigativo, a natureza sistemática, além do 
reconhecimento do valor intrínseco e de mercado dos objetos. 
 Para Stufflebeam (1983, apud DIAS SOBRINHO e RISTOFF, 2003, p. 25), “A 
avaliação educacional é o estudo concebido e conduzido para ajudar o público a julgar e 
a aperfeiçoar o valor de algum objeto educacional”. Está definição tem o propósito de 
atribuir valor ao objeto e na continuidade do processo aperfeiçoá-lo. Conforme o autor, 
o valor não pertence exclusivamente ao objeto; pertence também a quem o estuda e o 
valoriza.  
 Conforme Scriven (1991, apud DIAS SOBRINHO e RISTOFF, 2003, p. 26) 
“Avaliação é o processo através do qual se determina o mérito, o valor de mercado e o 
valor das coisas”. O autor associa as palavras mérito, mercado e valor à percepção da 
importância do objeto avaliado em contextos específicos.  
 Na visão de Dias Sobrinho e Ristoff (2003) a Avaliação Institucional representa 
“um empreendimento sistemático que busca a compreensão global da universidade, pelo 
reconhecimento e pela integração de suas diversas dimensões”. Para esses mesmos 
autores, a avaliação é definida a partir de três aspectos: i) representa um 
empreendimento que necessita de vontade política; ii) a resistência à avaliação tem 
como base compreensões mínimas do processo; e iii) a compreensão de que não basta 
conhecer as dimensões da Instituição, mas sim, perceber a articulação entre elas. 
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 No Brasil, o processo que instituiu a avaliação teve seu desenvolvimento a partir 
de quatro propostas de educação superior e de avaliação, que foram descritas nos 
seguintes documentos: “Programa de Avaliação da Reforma Universitária” (1983), o 
relatório da Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior “Uma Nova 
Política para a Educação Superior Brasileira” (1985), o “Relatório do Grupo Executivo 
para a Reformulação da Educação Superior” (1986) e o documento da Comissão 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior “Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras” (1993). 
 Entretanto, foi no ano de 2004 que surgiu o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES), criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, e 
formado por três modalidades: a avaliação das Instituições, dos cursos e do desempenho 
dos estudantes. Os resultados das avaliações possibilitam elaborar um panorama da 
qualidade dos cursos e Instituições de Educação Superior (IES) no País. As avaliações 
são coordenadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(CONAES), sendo a operacionalização de responsabilidade do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  
 As informações obtidas com o SINAES são utilizadas pelas IES para subsidiar 
seu planejamento e orientar no desenvolvimento de práticas que contribuam para a 
eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social. Outro aspecto relevante das 
informações obtidas com o SINAES é a sua utilização pelos órgãos governamentais 
tanto na orientação das políticas públicas quanto na elaboração de novas políticas que 
beneficiem os estudantes, as Instituições acadêmicas e o público em geral. 
 A Avaliação Institucional, por meio da Autoavaliação, serve para subsidiar a 
gestão universitária, inclusive, para gerar projetos institucionais em várias áreas que 
poderão fazer parte do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), qualificando a 
gestão universitária. O levantamento dos planos de ação nas Unidades Universitárias 
contribui para a verificação das necessidades da Instituição como um todo. 
 Para Dias Sobrinho (2003), é importante que a avaliação envolva a participação 
de uma parte significativa da comunidade acadêmica e científica que produzam 
significados sobre as seguintes questões: importância social e relevância do 
conhecimento transmitido e gerado considerando as necessidades nacionais, ambientais, 
desenvolvimento sustentável, inclusão social, entre outros. 
 Nesse sentido, Rodrigues et al.(2006) aponta que o processo avaliativo nas IES 
deve ser adaptado às mudanças diagnosticadas no cenário brasileiro, contribuindo com a 
formação de subsídios auxiliadores no aprimoramento da avaliação das dimensões: 
ensino, pesquisa, extensão e gestão. Afirma ainda, ser fundamental o debate entre os 
atores envolvidos acerca da melhor forma de conduzir o processo de avaliação; bem 
como, a melhor maneira de utilizar os resultados da avaliação no planejamento 
institucional.  
 Nesse contexto, o SINAES apresenta como um dos seus principais eixos de 
referência o PDI, ou seja, propõe que o processo de avaliação esteja fortemente 
contemplado no plano, a partir das ações de desenvolvimento propostas pela Instituição. 
 A Avaliação Institucional funciona como um instrumento capaz de proporcionar 
à Instituição o esforço de conhecer-se e ser conhecida por outros setores da sociedade e 
que, junto do planejamento, tem grande potencial para contribuir na gestão estratégica 
(TRIGUEIRO, 2004; apud PEIXOTO, 2009). 
 Para Silva e Gomes (2011), o processo de Avaliação Institucional, em especial a 
Autoavaliação, busca examinar a Instituição integralmente, identificando a harmonia 
entre a missão e as diretrizes institucionais estabelecidas, visando à melhoria da 
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qualidade da educação superior. Promove também a participação da comunidade 
universitária, de forma contínua, por meio da pesquisa de Autoavaliação. 
 O SINAES representa mudança nos processos nacionais de avaliação da 
educação superior quando propõe o cessamento de uma lógica de avaliação em partes 
distintas e classificatórias, permitindo maior amplitude e integração dos processos 
avaliativos. Propõe ir além de uma avaliação vertical, gerando um processo que parte da 
Instituição e a ela retorna, passando pela ação mediadora do poder público. É coerente, 
portanto, com uma concepção de avaliação como instrumento de política voltado para a 
defesa da qualidade, da participação e da ética na educação superior. (MEC/CONAES, 
2004). 
 Quanto à organização das Comissões Próprias de Avaliação (CPA), a legislação 
não estabelece regras específicas para a sua formação, podendo a Instituição organizar 
de forma a atender melhor a sua especificidade e identidade institucional. O atual 
processo de Autoavaliação Institucional tem como pressupostos a Lei nº 10.861/04 
(SINAES), a Portaria nº 2.051/04 e a Lei nº 5.773/06. A legislação que trata 
especificamente da Autoavaliação é a Portaria nº 2.051/04, que versa sobre a 
composição, natureza e função da CPA. A portaria citada define que a comissão é 
autônoma, ficando sob a responsabilidade das próprias IES o estabelecimento do 
estatuto que regulamenta as CPA.  
 Nesse sentido, cada Instituição apresenta modelos distintos de composição e 
funcionamento dessas comissões. Assim, as diferentes formas de organização e de 
trabalho das CPA configuram um elemento importante, podendo gerar resultados 
diversos nas Instituições, dependendo de cada caso.  
 Um aspecto a ser considerado no trabalho das comissões é a observância do 
atendimento legal às dez dimensões definidas em lei, sendo elas: i) a missão e o plano 
de desenvolvimento institucional; ii) perspectiva científica e pedagógica formadora: 
políticas, normas e estímulos para o ensino, a pesquisa e a extensão; iii) 
responsabilidade social da IES; iv) comunicação com a sociedade; v) políticas de 
pessoal, carreira, aperfeiçoamento, condições de trabalho; vi) organização e gestão da 
Instituição; vii) infraestrutura física e recursos de apoio; viii) planejamento e avaliação; 
xix) políticas de atendimento aos estudantes; e x) sustentabilidade financeira.  
 Para Peixoto (2009), a proposta de que a Avaliação Institucional seja 
reconhecida no processo de gestão das Instituições de Ensino Superior (IES) tem 
permeado as discussões acerca da construção dos sistemas avaliativos que vêm sendo 
propostos para a educação superior brasileira. Tais sistemas devem envolver cada vez 
mais a comunidade universitária, pois, no momento que a avaliação se torna 
participativa, levando em consideração a singularidade de opiniões como forma de 
desenvolvimento, proporciona à Instituição um crescimento qualificado. 
 Nesse contexto, Dias Sobrinho (2000) afirma que é importante trabalhar com os 
vínculos entre uma realidade e seu contexto, procurando a articulação entre esse 
contexto e os horizontes mais amplos. Ainda nessa perspectiva, Dias Sobrinho (2008) 
sugere que apesar da importância do atendimento às exigências regulatórias, essas, 
quando tratadas isoladamente, são insuficientes para propiciar uma visão integrada do 
conjunto institucional. A avaliação não se resume ao estabelecimento de índices e 
análises comparativas, ela se torna realmente eficaz quando busca a realidade 
contextualizada, quando questiona, quando estabelece metas e estratégias, quando 
procura pelas reais causas, e ainda, quando oferece possíveis soluções (DIAS 
SOBRINHO, 2008). 

O SINAES, na sua origem, enfatizava a perspectiva da totalidade, defendia que a 
avaliação deveria atuar como um sistema agregador e articulador, produzindo resultados 
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a partir do conjunto das fases do processo educativo, tendo como ferramenta os 
questionamentos e as reflexões coletivas (DIAS SOBRINHO, 2008). 

Neste raciocínio, a UFSM, a partir da estrutura desenvolvida junto ao processo 
de autoavaliação, tem como objetivo, proporcionar a integração entre a comunidade 
universitária e a gestão. Tal integração se torna possível quando do estabelecimento de 
metas a partir da elaboração dos planos de ação das CSA e das diversas ações propostas 
e implementadas pela CPA, como pode ser observado no próximo capítulo. 
 
Resultados e Discussões  
 A UFSM, ao longo de sua história, sempre se preocupou em avaliar as suas 
atividades acadêmicas, porém, por meio de iniciativas pontuais e setorizadas, pois até o 
final da década de 1980 não existia no Brasil, um processo de avaliação global para as 
universidades. 
 A Resolução nº 008 de 23/09/2004 regulamentou, no âmbito da UFSM, a 
estrutura e o funcionamento da CPA. Ela foi motivada por exigência prevista na Lei nº 
10.861/2004 – SINAES e trouxe como atribuições da CPA, a condução dos processos 
internos de avaliação da Instituição, de sistematização e de prestação das informações 
solicitadas pelo INEP, bem como o dever de estabelecer as diretrizes para a constituição 
e o funcionamento, por Unidade Universitária, de subcomissões de avaliação setorial. 
 A primeira CPA da UFSM foi constituída em julho de 2004. Hoje, a CPA é 
designada pela Portaria nº 60.822 de 25/10/2011, a 7ª portaria da CPA na história da 
UFSM. A estrutura da avaliação na UFSM é composta pela CPA e por 14 Comissões 
Setoriais de Avaliação (CSA), vinculadas a cada Unidade Universitária (Figura 1). 
Nesse aspecto, percebe-se o interesse da CPA em descentralizar o processo, 
fortalecendo as Unidades Universitárias e proporcionando que o trabalho seja realizado 
de forma mais específica, garantindo maior participação da comunidade acadêmica.  
 No ano de 2005, foi elaborado o primeiro instrumento de avaliação com 21 
módulos, com ênfase nas dez dimensões do SINAES. Em 2007, o instrumento foi 
elaborado por segmento, ou seja, disponibilizado instrumento específico para os 
técnico-administrativos em educação, para os docentes, para os discentes de graduação, 
discentes de pós-graduação e para os egressos. Em 2008 houve a revisão do projeto de 
Autoavaliação Institucional, sendo esse o documento vigente na Instituição. O projeto 
busca o desenvolvimento de um processo de Autoavaliação diagnóstico e propositivo, 
onde os indicadores relacionados com a Autoavaliação subsidiem ações e caminhos 
futuros para a solução de problemas e o crescimento institucional. 
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Figura 1 – Estrutura do processo de Avaliação na UFSM.  
 Ainda em 2008, foi realizado um seminário de avaliação, que contou com os 
professores José Dias Sobrinho e Sérgio Roberto Kieling Franco, que debateram junto à 
comunidade universitária assuntos pertinentes ao tema. No mês de setembro de 2008, 
foi disponibilizado, via on-line, a cada segmento da comunidade universitária, o 
instrumento de Autoavaliação. Como forma de sistematizar as ações prioritárias e 
facilitar o trabalho junto às Unidades Universitárias, foram criadas linhas estratégicas 
(comunicação/divulgação, ensino, infraestrutura, integração, qualificação de pessoal, 
questionário e organização e gestão), permitindo que cada Unidade Universitária 
elaborasse suas estratégias e suas ações específicas dentro das linhas pré-estabelecidas.  
 Um marco importante na trajetória do processo de Avaliação Institucional na 
UFSM foi a criação, pela Resolução N. 003/2009/UFSM, da Coordenadoria de 
Planejamento e Avaliação Institucional (COPLAI). A COPLAI faz parte da estrutura 
organizacional da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e tem como missão 
“Promover e apoiar a CPA/UFSM na realização da avaliação periódica das atividades 
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desenvolvidas na Universidade, apoiando na realização de diagnóstico propositivo e 
socializando os resultados a fim de subsidiar o planejamento e a tomada de decisão para 
a melhoria da qualidade institucional”.1  
 Ainda em 2009, a partir do trabalho conjunto entre PROPLAN, COPLAI e 
direções de centro, como forma de incentivar e reconhecer o trabalho da CPA e das 
CSA, foi aprovada a dotação orçamentária para a Autoavaliação. A partir desse 
processo, iniciou-se a destinação de recursos financeiros às Unidades Universitárias, 
tendo como objetivo executar ações de melhorias detectadas no processo de 
Autoavaliação e apontados nos planos de ação elaborados pelas CSA.  
 A destinação do orçamento à Avaliação Institucional ocorre por meio de 
destaque orçamentário da parcela da Matriz ANDIFES2 destinada a UFSM, retirando do 
montante a ser distribuído posteriormente aos centros o valor a ser repassado à CPA e às 
CSA. Para tanto, há o aceite de todos os diretores de centro, tendo em vista que este 
valor reduzirá a base de cálculo do orçamento que – utilizando o Índice de Distribuição 
de Recursos (IDR) 3 – será rateado proporcionalmente entre os centros. Cabe ressaltar 
que o valor a ser repassado para cada CSA é idêntico, não estando sujeito a 
proporcionalidade do IDR. Ainda, é permitido a CSA, livremente, conforme o plano de 
ação elaborado, indicar a parcela do orçamento que será utilizada em custeio e em 
investimento. Dessa forma, para valorizar o processo de Avaliação Institucional, a 
liberação de recursos tornou-se um processo contínuo, permitindo com isso que as CSA 
possam realizar não só o planejamento das ações, mas também sua execução (Tabela 1). 
 
Ano Recurso Total Recurso por Unidade Universitária Recurso para a CPA  

2009 R$   722.090,72 R$      50.543,00 R$      14.500,72 
2010 R$ 1.100.000,00 R$      77.000,00 R$      22.000,00 
2011 R$ 1.200.000,00 R$      84.000,00 R$      24.000,00 
2012 R$ 1.284.400,00 R$      90.000,00 R$     24.400,00 
2013 R$ 1.348.620,00 R$      94.000,00 R$     32.620,00 

TOTAL R$ 5.655.110,72 R$    395.543,00 R$   117.520,72    
     Tabela 1 – Distribuição de Recursos 

 No final de 2009, foram disponibilizados via on-line os instrumentos de 
Autoavaliação da mesma forma que no ano anterior. Os resultados da pesquisa 
subsidiaram a elaboração de relatórios de Autoavaliação das Unidades Universitárias e 
da CPA, além da definição de planos de ação para as referidas unidades, visando 
orientar a execução de ações para o desenvolvimento institucional. Outro aspecto 
importante foi a incorporação das sugestões da comunidade levantadas na pesquisa de 
Autoavaliação Institucional no Plano de Gestão 2010-2013/UFSM4.  
 O instrumento foi aplicado novamente à comunidade universitária no ano de 
2010. Nesse ano, a comissão elaborou um caderno com a síntese do resultado da 
Avaliação Institucional. Esse caderno foi elaborado visando aprimorar os meios de 
divulgação e dar maior visibilidade ao processo autoavaliativo desenvolvido na 
Instituição, ampliando o acesso da comunidade aos resultados e orientando a proposição 

                                                           
1 Missão da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Institucional, disponível em 
www.ufsm.br/proplan, acessado em junho de 2013. 
2   Matriz de orçamento de custeio e capital (OCC) das IFES, discutida pela Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). 
3  Refere-se a instrumento baseado em indicadores pré-estabelecidos e utilizados pelas IFES para 
distribuição interna de recursos.  
4 A elaboração do Plano de Gestão 2010-2013 contou com os resultados da autoavaliação institucional, 
analisando-se o conteúdo das sugestões apresentadas pelos segmentos de servidores (881), gestores (385), 
discentes (2.862) e egressos (88), participantes do processo no ano de 2009. 
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de ações institucionais, objetivando sanar fragilidades apontadas e qualificando o 
desenvolvimento institucional.  

No referido caderno está compilada a avaliação global da Instituição do ano de 
2010, da qual participaram integrantes da administração e das Unidades Universitárias. 
O documento traz uma análise de cada uma das dimensões, procurando enfatizar os 
resultados do diagnóstico institucional do ano de 2010, assim como as ações propostas 
para 2011. 

Os segmentos que participaram do processo de Autoavaliação foram: servidores 
docentes e técnico-administrativos em educação, discentes (graduação, pós-graduação, 
ensino básico, técnico e tecnológico), gestores e egressos. Os instrumentos utilizados 
apresentaram questões relacionadas com as dimensões do SINAES, distribuídas em 
categorias. A referida publicação, além de levar à comunidade universitária e a todos 
que se interessam pelo assunto os resultados do processo realizado em 2010, vem 
demonstrar a constante preocupação da UFSM com o tema Avaliação Institucional. 
 No ano de 2011, foi dada continuidade à elaboração de planos de ação nas 
Unidades Universitárias e, por conseguinte, a distribuição dos recursos da 
Autoavaliação. Em 2 de maio de 2011, a UFSM foi recredenciada pela Portaria N. 505 – 
MEC pelo período de 10 anos. O prazo refere-se ao primeiro ciclo avaliativo do 
SINAES, que analisa as Instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. O 
processo leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, 
responsabilidade social, gestão institucional e corpo docente. 
 Ainda em 2011, visando uma maior proximidade com a comunidade interna das 
unidades, procurou-se desenvolver um processo focado na divulgação dos resultados 
por meio da realização de reuniões, organização de publicações e materiais informativos 
(cadernos, folders) e, posteriormente, a realização de uma avaliação mais qualitativa, 
por unidade, coordenada pelas próprias CSA. Essa avaliação possibilitou fazer um 
levantamento das ações que estavam sendo realizadas e a repercussão das mesmas junto 
à comunidade e, ao mesmo tempo, o levantamento de sugestões para a continuidade do 
processo. 
 A proposição de ações da CPA para o ano de 2011 concentrou-se em quatro 
eixos, conforme consta a seguir: i) Ações contínuas; ii) Fortalecimento das comissões 
setoriais de avaliação; iii) Ações das unidades e disponibilização do recurso; iv) 
Aprimoramento do processo de divulgação das ações e resultados. (Figura 2) 
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Figura 2 – Autoavaliação – Processo Contínuo/ano 2011 

 
 Em julho de 2011 a CPA ofereceu à comunidade universitária a palestra sobre 
“Avaliação Institucional” sendo palestrante a Profª. Drª. Cláudia Maffini Griboski, atual 
Diretora de Avaliação da Educação Superior do INEP. 
 Ainda em 2011, foi realizado o “1º Workshop dos Resultados da Autoavaliação 
da UFSM”, promovido pela CPA em colaboração com as CSA. O evento foi realizado 
no dia 02 de dezembro de 2011, na Unidade Descentralizada de Educação Superior da 
Universidade Federal de Santa Maria em Silveira Martins/RS (UDESSM). As 
atividades desenvolvidas no evento foram: o relato de experiências das Comissões 
Setoriais; a apresentação e discussão da publicação “Autoavaliação Institucional 2010 – 
Resultados e Proposições”; e a socialização de experiências entre as CSA por meio de 
pôsteres, além de projeções para 2012.  
 No ano de 2012, uma ação importante da CPA foi a participação na Jornada 
Acadêmica Integrada (JAI) como um dos temas centrais do evento, proporcionando 
espaço para a publicação de artigos, apresentação de projetos de pesquisa e outras 
atividades relacionadas com a avaliação.  
 Durante o ano de 2012 foi realizada uma forte campanha de Avaliação 
Institucional como forma de sensibilizar a comunidade para participar da pesquisa de 
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Autoavaliação. Os instrumentos foram disponibilizados a todos os segmentos via on 
line. O processo de Autoavaliação na UFSM ocorreu de 12 de novembro a 12 de 
dezembro de 2012, sendo prorrogado até o dia 11 de janeiro de 2013, oferecendo aos 
servidores mais uma oportunidade de registrar sua opinião. 
 Cabe ressaltar que a metodologia de trabalho adotada desde 2005 se mantém, 
quanto à utilização dos resultados da pesquisa de autoavaliação nos planos de ação das 
unidades universitárias, e a cada edição há a preocupação em qualificar ainda mais essa 
interação entre os anseios da comunidade e a efetiva execução das ações no âmbito das 
unidades universitárias. 
 Desde 2010, os principais assuntos levantados no âmbito da CPA vêm sendo 
discutidos a partir de Grupos de Trabalho (GT) (Tabela 2), onde a metodologia utilizada 
culmina na discussão nos GT dos assuntos levantados pela CPA e, a partir disso, são 
elaboradas propostas de melhorias para os diversos temas discutidos. Os GT 
estabelecem maior agilidade no processo, pois os assuntos são discutidos primeiramente 
no pequeno grupo e posteriormente, com soluções e/ou sugestões pré-estabelecidas, são 
levadas ao grande grupo para a tomada de decisão final.    
 

GRUPO DE TRABALHO I 
Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar proposta de estabelecimento de critérios para a distribuição 
de recursos da Avaliação Institucional junto as Unidades Universitárias para o ano de 2014. 

GRUPO DE TRABALHO II 
Grupo de Trabalho com o objetivo de atualizar: o projeto de Autoavaliação Institucional da UFSM; a 
resolução 008/2004; o regimento interno da CPA; e a nova portaria da CPA. 

GRUPO DE TRABALHO III 
Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar novo instrumento e novo sistema de coleta para a pesquisa 
de Autoavaliação Institucional. 

GRUPO DE TRABALHO IV 
Grupo de Trabalho com o objetivo de incluir as discussões acerca da Avaliação/Educação a Distância 
possibilitando a efetiva participação desse segmento na Autoavaliação da UFSM. 
Tabela 2: Grupos de Trabalho 2013 – CPA/UFSM  
 
 Outro fator relevante é a representação das CSA na CPA, ou seja, no mínimo um 
dos membros da CSA de cada Unidade Universitária atua na CPA, fazendo com que os 
assuntos discutidos no âmbito desta tenham o alcance rápido e facilitado junto as CSA. 
 A partir disso, a CPA, atuando conjuntamente com as comissões setoriais, 
procura desenvolver um processo contínuo e descentralizado. Como já descrito, as 
CSA, a partir dos resultados apurados na aplicação dos instrumentos, elaboram seus 
planos de ação. A elaboração dos planos de ação tem a colaboração da direção das 
Unidades Universitárias. Este fator demonstra que os resultados obtidos durante o 
processo de Autoavaliação estão subsidiando a gestão das unidades e gerando com isso 
maior valorização do processo.  
 Nos planos de ação, elaborados pelas CSA, são elencadas várias ações para as 
áreas que necessitam de melhoria ou aprimoramento. Dessas ações, algumas não 
demandam utilização de recurso financeiro para sua realização, mas, em outros casos, o 
necessitam para sua concretização. Esse aporte financeiro vem de duas fontes: i) valor 
destinado para Autoavaliação; e b) orçamento próprio das Unidades Universitárias. 
 A Comissão Própria de Avaliação da UFSM, conforme já mencionado, mantém 
quatro eixos como norteadores de seu trabalho: i) ações contínuas; ii) fortalecimento das 
comissões setoriais de avaliação; iii) ações das unidades e disponibilidade do recurso; e 
iv) aprimoramento do processo de divulgação de ações e resultados. Nesse raciocínio, é 
realizada toda a estrutura do trabalho desenvolvido pela comissão. No primeiro eixo, 
ações contínuas, identifica-se a preocupação da CPA em manter a continuidade das 
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ações da avaliação, fortalecendo o processo junto as CSA, por meio do apoio às 
elaborações dos planos de ação; a elaboração dos relatórios parciais e geral de 
Autoavaliação, e a contínua revisão dos instrumentos de Autoavaliação. No segundo 
eixo, fortalecer as comissões setoriais de avaliação, a CPA mantém auxílio 
permanente na estruturação e reestruturação das CSA, bem como, apoio na realização 
de eventos e incentivo às publicações das CSA. No que tange ao terceiro eixo, ações 
das unidades e disponibilidade do recurso, a CPA auxilia na priorização do 
atendimento das ações apontadas no plano de ação de cada unidade, estabelece critérios 
de distribuição de recursos e orienta a execução do recurso para que seja realizada por 
dimensão do SINAES. No quarto e último eixo, aprimorar o processo de divulgação 
de ações e resultados, a CPA desenvolve atividades com o objetivo de contribuir na 
troca de experiências entre as Comissões Setoriais de Avaliação. Além disso, envolve a 
comunidade a partir de palestras sobre o tema, participação na JAI e divulgação dos 
resultados da pesquisa de autoavaliação por meio da publicação de síntese dos mesmos. 
 Os planos de ação são implementados nas Unidades Universitárias, durante o 
ano, a partir dos recursos disponibilizados pela CPA e ao final do ano, as CSA elaboram 
seus relatórios destacando um comparativo entre as ações propostas pela Unidade e as 
efetivamente realizadas. Tais relatórios servem como subsídios para a elaboração do 
Relatório de Autoavaliação anual, disponibilizado ao INEP, pela UFSM, no início de 
cada ano. A elaboração dos planos de ação das CSA identifica o quanto as Unidades 
Universitárias estão envolvidas no processo, pois a partir deles, pode-se perceber que a 
avaliação na UFSM apresenta uma estrutura adequada para o desenvolvimento das suas 
atividades, buscando a qualificação do processo e a melhoria contínua do processo. 
 
Considerações Finais 
 Este artigo procurou demonstrar a evolução do processo de Avaliação 
Institucional, em especial o de Autoavaliação, na UFSM, bem como o esforço 
desenvolvido pela CPA, pela COPLAI e pelas CSA para que o processo ocorra de 
forma satisfatória. As ações desenvolvidas ao longo dos anos demonstram de forma 
clara como o processo de autoavaliação vem acontecendo, tendo como base os quatro 
eixos de atuação da CPA e das CSA: (i) desenvolver ações contínuas; (ii) fortalecer as 
comissões setoriais; (iii) disponibilizar recursos; e (iv) aprimorar o processo de 
divulgação das ações e resultados. 
 Verificou-se que a COPLAI exerce papel fundamental no processo, o que torna 
possível o acompanhamento das ações contínuas, além do cumprimento das exigências 
internas e externas. Demonstra preocupação com o bom andamento das atividades da 
CPA, sustentando permanentemente as CSA, trazendo a visão técnica e os parâmetros 
gerenciais que precisam ser exercitados pelos partícipes desse processo.  
 O fortalecimento das CSA foi uma grande conquista que se consolidou no ano 
de 2011 e manteve o mesmo ritmo de trabalho no ano de 2012. A participação dos 
membros das CSA na CPA foi uma estratégia adotada nos anos anteriores e continua 
propiciando bons resultados. Outro aspecto importante percebido no estudo é a 
disponibilização de recursos às CSA e o aprendizado que essa ação representa, podendo 
ser percebido na avaliação da aplicação dos recursos em anos anteriores e na elaboração 
dos planos de ação de cada comissão setorial.  
 Como aspecto relevante na condução dos trabalhos da CPA e CSA, destaca-se o 
aprimoramento do processo de divulgação dos resultados como um dos grandes 
avanços, uma vez que tem se pautado por publicações, eventos e pela participação de 
acadêmicos de diversas áreas de pesquisas cujo tema é a Avaliação Institucional na 
UFSM. Como ações desse processo destaca-se a publicação realizada pela CPA no ano 
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de 2011; o workshop de discussão dos resultados e a participação na Jornada Integrada 
de Pesquisa (JAI) da UFSM, como evento constante.  
 Por fim, cabe salientar que o processo de Avaliação Institucional na UFSM se 
mantém organizado e em constante desenvolvimento. A parceria entre a CPA, a 
COPLAI e as CSA qualificam o processo e dão o suporte necessário à implementação e 
execução das ações ora planejadas. Salienta-se que o planejamento de tais ações é 
realizado em conformidade com o Planejamento Estratégico da Instituição, que tem 
como uma de suas premissas “Aperfeiçoar e ampliar a Autoavaliação Institucional, 
criando estratégias de comunicação, sensibilização e divulgação dos resultados, 
integrando ao Plano de Desenvolvimento Institucional”.  
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