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Apresentação 
 

 

A Lei nº 10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES com a 

finalidade de analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a 

reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão crítica dos 

seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados.  

 

A avaliação das instituições de educação superior é composta de duas modalidades: Avaliação Externa, 

realizada por Comissões Avaliadoras do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais – INEP e Avaliação 

Interna, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. Dessa forma, o Governo vem estimulando 

o autoavaliação das Instituições de Ensino, de forma que os resultados possam subsidiar as tomadas de 

decisão da Administração Superior, visando à melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão à luz 

da missão, valores e compromissos firmados no Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Político 

Institucional.  

 

Nesse sentido, a CPA, constituída por meio das Portarias nº 575/2012-GR, de 07 de maio de 2012 vem 

desprendendo esforços para desenvolver um processo contínuo, democrático e coletivo de autoavaliação 

institucional, que configura um dos pontos principais do objetivo estabelecido. 

 

O encaminhamento deste relatório constitui uma etapa importante do autoconhecimento da UFRPE, 

acreditamos que foram dados passos significativos para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

 

 

     

 

Comissão Própria de Avaliação CPA/UFRPE 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
Introdução 
 

A avaliação da educação superior adquire institucionalização mais consistente, com a promulgação da Lei 

nº 10.861/2004, publicado no Diário Oficial da União Nº 72, 15/4/2004, seção 1, p. ¾, na qual instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, e segue as diretrizes definidas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES. A partir do SINAES houve a 

substituição dos instrumentos
2
 estabelecidos por leis, decretos e portarias ministeriais. 

O SINAES surge com a proposta de ser, realmente, um sistema integrador, que garantisse informações e 

análises da totalidade da educação superior permitindo, que políticas educativas fossem instaladas tanto 

em nível nacional pelos órgãos pertinentes quanto em âmbito institucional, articuladas pelas Instituições de 

Ensino Superior (doravante IES). 

Assim sendo, o SINAES tem por finalidade aferir a qualidade das IES, de cursos de graduação e do 

desempenho dos estudantes. 

Vale aqui ressaltar que o SINAES, foi complementado, em 2006, pelo Decreto 5773/2006 que explicita 

procedimentos para atender às funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições e cursos. 

Pela primeira vez na normativa, há uma definição de tais funções.  A regulação seria efetuada [...] por meio 

de atos administrativos autorizativos do funcionamento de instituições e cursos [...]
3
. A supervisão seria 

realizada para [...] zelar pela conformidade da oferta de educação superior com a legislação aplicável [...]
4
, 

ou seja, o controle do cumprimento das normas. Por último, a avaliação seria [...] referencial básico para os 

processos de regulação e supervisão da educação superior para promover a melhoria de qualidade
5
. Isto 

significa dizer que os resultados das avaliações do SINAES em sua totalidade, ou em cada uma das 

dimensões que o integram buscam atender finalidades específicas e pontuais, onde as ações a serem 

definidas vai depender das implementações que a IES deseja incorporar, a partir dos resultados 

alcançados. 

Nesse sentido, o SINAES assume um papel significativo no fortalecimento da Educação Superior, uma vez 

que se fundamenta na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua 

                                            
2
 Anterior a esta Lei, o Brasil utilizava como instrumento de avaliação o Exame Nacional de Cursos conhecido 

popularmente por Provão, que consistia em uma prova realizada pelos concluintes dos cursos de graduação. 
3
 Decreto 5773, art. 1 § 1 

4
 Decreto 5773, art. 1 § 2 

5
 Decreto 5773, art. 1 § 3 



  

 
 

efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais. 

Além do mais cabe ainda ressaltar os princípios fundamentais do SINAES que são: i) responsabilidade 

social com a qualidade da educação superior; ii) reconhecimento da diversidade do sistema; iii) respeito à 

identidade, à missão e à história das instituições; iv) globalidade, isto é, compreensão de que a instituição 

deve ser avaliada a partir de um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua relação 

orgânica e não de forma isolada e v) continuidade do processo avaliativo. 

Ressalta-se ainda que, a avaliação das instituições de educação superior é composta de duas modalidades: 

Avaliação Externa, realizada por Comissões Avaliadoras instituídas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais – INEP e Avaliação Interna, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

Dessa forma, o governo vem estimulando a autoavaliação das Instituições de Ensino Superior, de forma 

que os resultados possam subsidiar as tomadas de decisão da Administração Superior, visando à melhoria 

da qualidade do ensino, pesquisa e extensão à luz da missão, valores e compromissos firmados no Plano 

de Desenvolvimento Institucional e Projeto Político Institucional.  

O SINAES ainda integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação aplicadas em diferentes 

momentos: 

 Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) 

É o centro de referência e articulação do sistema de avaliação que se desenvolve em duas etapas 

principais: (a) autoavaliação - coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES, 

a partir de 1º de setembro de 2004; (b) avaliação externa - realizada por comissões designadas pelo 

INEP,segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES.  

 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) 

Avalia os cursos de graduação por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in 

loco de comissões externas. A periodicidade desta avaliação depende diretamente do processo de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os cursos estão sujeitos. 

 Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

Aplica-se aos estudantes do final do primeiro e do último ano do curso, estando prevista a utilização 

de procedimentos amostrais. Anualmente, o Ministro da Educação, com base em indicação da 

CONAES, definirá as áreas que participarão do ENADE. 

A Comissão Própria de Avaliação da UFRPE tomou como norte orientador para consolidar suas atividades 

as Orientações Gerais para o Roteiro de Autoavaliação das Instituições, disponível no site do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).  



  

 
 

Este relatório busca proporcionar uma visão atual da qualidade do ensino superior ofertado pela 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao mesmo tempo em que propicia o facilitar do planejamento 

de ações de melhoria contínua. Frente a tal argumento, e tomando como referência a história da CPA na 

UFRPE esta ferramenta de avaliação sedimenta-se enquanto processo contínuo para o aperfeiçoamento do 

desempenho acadêmico, do planejamento da gestão e em especial da prestação de contas à sociedade. 

Afinal, a autoavaliação tem como objetivo precípuo a aquisição de elementos necessários para um processo 

de revitalização e de qualificação da atuação universitária, elevando o nível de sua produção e de seus 

serviços. 

Além de ser um processo de autocrítica da dinâmica institucional levantado pelo desempenho dos docentes, 

dos acadêmicos, da gestão e da infraestrutura física da instituição, tal avaliação vem de encontro aos 

objetivos e estratégias do MEC na gestão, desenvolvimento e avaliação da Educação Superior. 

A UFRPE possui uma história em que se orgulha de promover o crescimento cultural e econômico da 

região, e formação de profissionais preocupados com o futuro do país. 

Este relatório apresenta a avaliação final dos resultados obtidos do primeiro ciclo avaliativo 211-2012 da 

UFRPE, tomando como referência o pré-projeto desenvolvido na gestão anterior, considerando como base 

os dados discentes/docentes e integralizando as dez dimensões propostas pela Lei 10861/04.  

Devido à deflagração da greve em maio de 2012 até setembro do mesmo ano, das instituições federais, a 

CPA ficou comprometida em implementar as avaliações propostas no pré-projeto de autoavaliação. Assim, 

no ano 2012 não foi possível realizar o questionário discente/docente, mas unicamente as 10 Dimensões, 

fazendo uso dos documentos internos da instituição e obtendo dados por meio da aplicação do 

questionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

1. Histórico da UFRPE 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco, sempre comprometida com a excelência no ensino, pesquisa 

e extensão, originou-se da antiga Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária "São Bento", 

fundada em 1912, na cidade de Olinda, Pernambuco. Possuía apenas os cursos de Agronomia e Medicina 

Veterinária. Em 07 de janeiro de 1914, o curso de Agronomia foi transferido para o Engenho São Bento, 

uma propriedade da Ordem Beneditina, localizado no Município de São Lourenço da Mata, Pernambuco. O 

curso de Medicina Veterinária permaneceu em Olinda, compondo a Escola Superior de Veterinária São 

Bento. Em 09 de dezembro de 1936, a Escola Superior de Agricultura São Bento foi desapropriada pela lei 

2443 do Congresso Estadual e Ato nº 1.802 do Poder Executivo, passando a denominar-se Escola Superior 

de Agricultura de Pernambuco (ESAP).  

Pelo Decreto nº 82, de 12 de março de 1938, a ESAP foi transferida do Engenho São Bento para o Bairro 

de Dois Irmãos, no Recife, onde permanece.  A UFRPE foi constituída em 24 de julho de 1947, através do 

Decreto Estadual N°1741, e transformou-se em Autarquia Federal pela Lei N° 2524 de 4 de julho de 1955, 

sendo vinculada ao Ministério da Educação através do Decreto N°60731 de 19 de maio de 1967.  

A partir da década de 70, a UFRPE ampliou suas atividades acadêmicas com a criação de novos cursos no 

nível de Graduação e a implantação de cursos em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

O Campus Dois Irmãos, com área de 147 hectares e as Unidades Acadêmicas de Garanhuns (UAG), Serra 

Talhada (UAST) e Ensino à Distância (EAD), juntamente com os Campi Avançados – Estação Experimental 

de Cana-de-Açúcar (EECAC) e Estação Experimental de Pequenos animais (EEPAC), em Carpina; Clínica 

de Bovinos de Garanhuns (CBG), em Garanhuns, Estação de Estudo sobre Aves Migratórias e Recursos 

Ambientais (EARA), em Igarassu, Estação de Agricultura Irrigada de Ibimirim (EAII), em Ibimirim, e Estação 

de Agricultura Irrigada de Parnamirim (EAIP), em Parnamirim e o Colégio Dom Agostinho Ikas (CODAI), em 

São Lourenço da Mata, são as unidades da UFRPE espalhadas por todo o Estado de Pernambuco, onde 

são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A UFRPE oferece anualmente cerca de 3240 vagas para graduação presencial, nos 39 cursos de 

graduação presencial. Desde 2005, começou o processo de interiorização de ofertas de curso de graduação 

presencial nos Campi do interior do Estado, com início das atividades da Unidade Acadêmica de Garanhuns 

com 04 (quatro) Cursos (Agronomia, Medicina Veterinária, Normal Superior e Zootecnia), para os quais foi 

ofertado um total de 120 vagas. 

No segundo semestre de 2006, foram iniciadas as atividades da Unidade Acadêmica de Serra Talhada com 

06 (seis) cursos (Agronomia, Licenciatura em Química, Engenharia de Pesca, Sistemas de Informação e 

Bacharelados em Ciências Biológicas e Ciências Econômicas), oferecendo um total de 240 vagas. 



  

 
 

Nos anos seguintes, a UFRPE presenciou o fortalecimento dessas duas Unidades Acadêmicas, o que 

possibilitou a criação de novos cursos. No ano de 2009, foram criados três cursos em cada uma dessas 

Unidades. Em Garanhuns passaram a funcionar os cursos Licenciatura em Letras, Bacharelado em Ciência 

da Computação e Engenharia de Alimentos. Em Serra Talhada, Administração, Zootecnia e Licenciatura em 

Letras. 

Além dos cursos presenciais, a UFRPE tem expandido o ensino de graduação através da oferta de cursos à 

distância. No ano de 2011, esta Universidade tem em funcionamento 11 cursos: as Licenciaturas em Física, 

Computação, História, Língua Portuguesa, Artes Visuais Digitais, Pedagogia e Interdisciplinar em Ciências; 

os Bacharelados em Sistemas de Informação, em Administração Pública e as segundas licenciaturas em 

Pedagogia e Computação. 

A UFRPE vem se empenhando, através de inúmeras ações, no desenvolvimento de estratégias para a 

melhoria da qualidade do ensino de graduação. A partir da criação de novos programas de 

acompanhamento do discente na realização de estudos e pesquisas, bem como a ampliação dos já 

existentes com o aumento de número de bolsas (Mobilidade Estudantil, PET, Monitoria, BIA e Estágios). 

Escolheu como forma única de ingresso a nota do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem e através do 

sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação, foram selecionados os seus novos alunos. 

Além disso, foram realizadas reuniões para discutir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – 

ENADE com os alunos e coordenadores da Universidade, explicando sua importância e os detalhes dos 

procedimentos envolvidos. 

Além dos Programas tradicionais de apoio institucional, financiados pela FINEP desde 2001 por meio das 

Chamadas do Fundo Setorial CT-INFRA, e outros; CAPES (PDEE, PRODOUTORAL, PROCAD, PRODOC, 

PNPD, PRÓ-EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAL, PVNS), pelo CNPq (Auxilio Pesquisa, PIBIC, PIBITI, 

PIBIC-EM, Editais Universais e de Fundos Setoriais, etc), pela FACEPE (PRONEX, PRONEM, APQ, PPP, 

MOBILIDADE DISCENTE, MULTIUSUÁRIO), a UFRPE tem buscado apoio e parcerias para o 

desenvolvimento de suas ações institucionais, principalmente com o governo Estadual, em programas que 

consolidem a aspiração da fixação de recursos humanos de alta qualificação no Estado, o desenvolvimento 

regional e a consolidação da pesquisa em universidades e instituições públicas sediadas no Estado de 

Pernambuco. Como resultado dessa cooperação madura, verifica-se a melhoria da formação dos 

profissionais dos quadros docentes das instituições de ensino do Estado, através da capacitação oferecida 

por Cursos Lato Sensu e Stricto Sensu da UFRPE. Como exemplo dessas ações, está o Programa de 

Iniciação Científica, que dispõe atualmente de aproximadamente, 370 bolsas de fontes financiadoras 

(CNPq, FACEPE, REUNI e a própria UFRPE), correspondendo a um total de cerca de R$ 1.589.760,00 por 

ano.      

Vários Programas Institucionais foram criados para estimular a pesquisa e a criação e consolidação de 

Programas de Pós-Graduação, a exemplo do PUBLICA RURAL, que oferece apoio para tradução, 

editoração, formatação, revisão linguística de textos para publicação em periódicos de qualidade 

estratificados pelo QUALIS/CAPES; PESQUISA EM MOVIMENTO, criado com recursos próprios em 2007 e 

que vem sendo apoiado pela FINEP e tem por objetivo ampliar a disponibilidade de veículos para que 

pesquisadores possam atuar mais intensamente na instalação, acompanhamento e coleta de dados de 



  

 
 

pesquisas desenvolvidas no âmbito da UFRPE, de forma a incrementar qualitativa e quantitativamente as 

publicações científicas e técnicas resultantes das pesquisas executadas pela UFRPE; UNIVERSAL RURAL, 

que consiste em apoio financeiro (custeio e capital) às atividades de pesquisa científica, tecnológica e de 

inovação, para mestres e recém doutores da instituição; e PROPESQUISADOR PERMANENTE que visa a 

atender seus docentes ou técnicos de nível superior, do quadro efetivo da Instituição, que tenham concluído 

cursos de mestrado ou doutorado, através da concessão de equipamentos de informática.  

Atualmente, ao mesmo tempo em que vem consolidando sua interiorização, com o fortalecimento da 

pesquisa e da extensão, a Universidade também inova com o projeto de criação de uma nova Unidade 

Acadêmica no Cabo de Santo Agostinho, para atender as demandas de curso da área de Engenharia.  

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) vai implantar um campus no Cabo de Santo 

Agostinho. O novo campus foi anunciado pela Presidenta Dilma Rousseff em agosto/2011, no entanto, 

dependia da doação de um terreno adequado para instalação de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior. A UFRPE, na Cidade do Cabo de Santo Agostinho, vai ocupar uma área de 20 hectares, e ficará 

próximo ao também anunciado, novo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). 

 

A definição de implantação de um novo campus da Universidade Rural é uma das marcas da programação 

do centenário da instituição. A unidade acadêmica da UFRPE do Cabo de Santo Agostinho, inicialmente 

abrigará cinco cursos diurnos de engenharia e nesta primeira fase irá contar com 3.000 alunos e 367 

servidores (professores e técnicos administrativos), além de gerar um grande número de empregos para os 

prestadores de serviços. Os perfis dos cursos das engenharias vão ser definidos tendo como foco promover 

o desenvolvimento local sustentável. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA  

 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco desenvolve ações referentes aos três eixos, ensino, pesquisa 

e extensão, em diferentes campos do conhecimento. Do período da sua criação, com a oferta de dois 

cursos das agrárias (Agronomia e Medicina Veterinária), o perfil da Instituição se modificou, consolidou-se 

nas ciências agrárias e se fortaleceu em outras áreas. 

 

A UFRPE, atualmente, oferta 51 (cinquenta e um) cursos de Graduação, 40 (quarenta) na modalidade 

presencial e 11 (onze) à distância. Dos cursos presenciais, 7 (sete) na área de Humanas e Sociais 

Aplicadas, 2 (dois) Ciências Biológicas, 4 (quatro) Computação e Informática, 15 (quinze) de Formação de 

Professores, 5 (cinco) Engenharias, sendo 4 (delas) referentes a cursos das agrárias, como Engenharia 

Florestal, Agrícola e Ambiental, e 2 (dois) cursos de Pesca. Além desses cursos, a Instituição oferece mais 

8 (oito) cursos das agrárias, na Sede, em Recife, e nas Unidades Acadêmicas de Garanhuns e Serra 

Talhada. Dos cursos da Unidade Acadêmica de Ensino à Distância e Tecnologia (UAEDT), 9 (nove) são de 

formação de professores, 1 (um) da área de Computação e Informática e 1 (um) de Humanas, ofertados em 

polos distribuídos nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará e Tocantins.  

 



  

 
 

O CODAI oferece cursos regulares de Ensino Médio e de Ensino Técnico (de Agropecuária, Administração 

e Marketing e Alimentos), tanto presenciais quanto na modalidade de Ensino à Distância (EAD). Oferece os 

cursos técnicos em Alimentos, Açúcar e Álcool, Administração e o pós-técnico em Agropecuária com 

especialização em Cana-de-Açúcar, que está voltado para o atendimento ao parque sucroalcooleiro do 

Estado de Pernambuco. 

 

A UFRPE é referência na produção científica, apresenta qualificação para realização de pesquisas nas 

Áreas de Ciências da Vida; Humanas e Sociais e Ciências Exatas e da Terra. O número de Mestres e 

Doutores da UFRPE abrange 97% do Corpo Docente e a Instituição oferta 44 Cursos de Pós-Graduação, 

no âmbito de 32 Programas de Pós-Gradução Stricto Sensu, sendo 28 em nível de Mestrado (26 Mestrados 

Acadêmicos e 02 Mestrados Profissionais) e 16 de Doutorado. 

 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco dispõe de estrutura física para agregar valor à formação dada 

aos seus alunos, na produção de conhecimento e no desenvolvimento da região. Para isso, conta com a 

Clínica de Bovinos, Campus Garanhuns, fundada em junho de 1979, a partir de um convênio entre a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco (Polo 

Nordeste), tendo recebido apoio técnico-científico da Escola Superior de Medicina Veterinária de Hannover, 

Alemanha, assim como do Ministério da Agricultura.  

 

Além disso, a UFRPE possui Estações específicas destinadas ao desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão: a Estação de Agricultura Irrigada Ibimirim, potencialmente desenvolve pesquisas com 

plantas halófitas no semiárido Pernambuco, caprinos, cana-de-açúcar; a Estação Experimental de 

Pequenos Animais do Carpina, voltada para pesquisas de avicultura, cotornicultura, suinocultura; A Estação 

de Agricultura Irrigada de Parnamirim, na qual ocorrem atividades relacionadas à agricultura irrigada com o 

Monitoramento da qualidade da água da Barragem do Fomento-Rio Brígida e estudos das culturas de 

Batata-doce e Amendoim; Estação Ecológica de Tapacurá agrega atividades de preservação dos recursos 

naturais e a Estação Experimental da Cana-de-Açúcar. 

 

A UFRPE marca presença não apenas no Brasil, os alunos por meio do programa de mobilidade, atuam nos 

países da América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá), América Central (Cuba), América do Sul 

(Argentina e Colômbia), Europa (França, Hungria, Espanha, Alemanha e Portugal), África (Tunísia) entre 

outros. 

 

 

2.  Missão 

Exercer uma ação integrada das atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando alcançar a qualidade 

acadêmica, a promoção do desenvolvimento das Ciências Agrárias, Biológicas, Exatas e Humanas e a 

formação de cidadãos com visão técnica, científica, humanística e empreendedora, capazes de enfrentar 

desafios e atender às demandas da sociedade'' 



  

 
 

 

 

3. Visão de Futuro 

Desenvolver políticas educacionais, visando o crescimento do conhecimento científico e tecnológico em 

diversas áreas; e proporcionar através da responsabilidade social o desenvolvimento sustentável e o 

empreendedorismo. 

 

Valores Institucionais 

 Investir na formação acadêmica interdisciplinar dos discentes; 

 estimular a busca do conhecimento cientifico e da inovação tecnológica,  

 defender a continuidade de ensino público socializado; 

 incentivar atividades ligadas à interiorização do Nordeste brasileiro, por meio dos processos da 

ação empreendedora, cientifica e de inovação tecnológica. 

 

4. Objetivos Institucionais 

 Capacitar recursos Humanos, em nível de Graduação, nas diferentes áreas de conhecimento, 

aptos para inserção em setores profissionais e para participar no desenvolvimento da sociedade 

brasileira; 

 Desenvolver pesquisas básicas e aplicadas visando o desenvolvimento da ciência, da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura; 

 Promover cursos de Pós-Graduação, Stricto Sensu, e Lato Sensu, que atendam às exigências 

do mercado de trabalho; 

 Promover a extensão visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica, integrando-se na solução dos problemas 

estaduais, regionais e nacionais; 

 Formar e capacitar professores para o Ensino Básico e Profissional nas diversas áreas de 

conhecimento; 

 Promover cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência. 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

5. O caminhar da Comissão Própria de Avaliação na 
UFRPE: sua historicidade e as portarias.  

O Brasil desenvolveu diferentes estratégias de avaliação da educação superior, e as universidades públicas 

foi o seu começo. É certo afirmar que desde a década de 60, a avaliação é mencionada nos debates sobre 

o ensino no sistema de educação brasileira. Mas é nos anos 80, após o regime militar, que aparecem 

propostas que sistematizam a realização da avaliação, por iniciativa do Conselho Federal de Educação da 

época e assim surge o Programa de Avaliação de Reforma Universitária – PARU (1983). Nos anos 90 

surgiu o PAIUB (1994) que se caracterizou como um Programa construído pelas Instituições de Ensino 

Superior (doravante IES), com o objetivo de desenvolver um processo de avaliação institucional
6
. 

 

Uma das dificuldades enfrentadas na implantação do PAIUB estava relacionada com a questão da 

legitimidade. Segundo o Secretario da Educação Superior (MEC) na época, Joaquim Pinto da Luz, embora 

a avaliação institucional fosse consenso, encontrava resistência nas IES, uma vez que a sua 

operacionalização esbarrava nos temores da comunidade universitária de que este processo pudesse ser 

utilizado pelo Governo para desencadear mecanismos de premiação ou punição, com implicações na 

alocação dos recursos financeiros. Como resposta a essa dificuldade, no documento do PAIUB é expressa 

a ideia de que a legitimidade da avaliação é dupla: 1) a política, garantida com a participação e o 

envolvimento de todos, e 2) técnica, manifesta na competência metodológica da sua realização e na 

fidedignidade dos dados estatísticos (BARREYRO; ROTHEN, 2008). 

 

Em 1996, época do governo FHC
7
 (1995-2003), o Provão foi introduzido como uma ferramenta de controle e 

principalmente de informação ao mercado consumidor sobre a qualidade do produto educação oferecido 

pelas instituições e com a proposta de nivelar as IES em termos de qualidade. 

 

No governo Lula (2003-2010), a avaliação da educação superior adquire institucionalização mais 

consistente, com a promulgação da Lei 10.861/04, que instalou o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), substituindo instrumentos (Provão, e outros) estabelecidos por leis, decretos 

e portarias ministeriais anteriores. 

 

                                            
6 Consultar desdobramentos do PAIUB nas seguintes fontes ROTHEN, José Carlos Avaliação e política institucional: estudo dos 

indicadores qualificação docente na avaliação das condições de oferta de cursos. Avaliação. Campinas, v. 7, n. 3, p. 153186, 2002.; 
BARREYRO Gladys Beatriz e ROTHEN, José Carlos (2008). Para uma história da avaliação da educação superior brasileira: análise 
dos documentos do PARU, CNRES, GERES e PAIUB. Avaliação, Campinas, v. 13, n3, 2008 

; BARREYRO, Gladys Beatriz e ROTHEN, José Carlos. “SINAES” contraditórios: considerações sobre a elaboração e implantação do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Educação & Sociedade. Campinas, v. 27, n. 96. Especial. Out., 2006. p. 995-
997. 
7
 O governo de Fernando Henrique Cardoso foi também chamado  de FHC 



  

 
 

De acordo com Barreyros (2004)
8
 a implementação do SINAES foi instituído depois de longos e polêmicos 

debates, pois além de outros discursos divergentes a nomenclatura deveria garantir a proposição do 

governo anterior denominado de Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior 

(SINAPES) que propunha a divulgação dos resultados da avaliação expressos pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Superior (IDES)  

 
Resgatar a história da avaliação institucional no Brasil recupera essas experiências e traz subsídios sobre a 

construção e a implantação do Sistema de Avaliação da Educação Superior Brasileiro – SINAES, 

sancionado em 2004, que podem e devem ser interpretadas com os desafios e perspectivas decorrentes de 

sua implementação. Além do mais tem como objetivo demonstrar que os percursos temporais foram 

necessários para legitimar a institucionalização da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior – (doravante SINAES).  

 

Após este breve recorte histórico, a Comissão Própria de Avaliação (doravante CPA) desta IES toma para si 

a historicidade da avaliação institucional brasileira para dar base de sustentação ao caminhar da CPA na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. Ou seja, essa temporalidade também se faz 

necessária para compreender que implementar a avaliação institucional, demanda tempo, coragem,  

desafios a serem desvencilhados, quebra de paradigmas sobre a questão da avaliação, quebra de 

resistência, etc para pô-la em execução e assim consolidar a cultura de avaliação. 

 

Nesse sentido, cabe agora descrever os caminhos trilhados que a Comissão Própria de Avaliação 

atravessou na UFRPE desde o ano de 2004.  

 

A primeira comissão foi nomeada pela seguinte portaria: 

 

PORTARIA N
o
.313/2004 – GR, de 14 de junho de 2004 

 
 
DOCENTES: 
Lucia Maia Cavalcanti Ferreira (presidente) – Depto Zootecnia 
Severina Gomes Pereira – Depto Educação 
Laércia da Rocha Fernandes Lima – Depto Tecnologia Rural 
Isabelle Maria Jacqueline Meunier – Depto Ciência Florestal 
Borko Stosic – Depto Física e Matemática 
 
TÉCNICOS: 
Maria das Graças Vandevelde Torres - PROPLAN 
Leila Carvalho de Albuquerque Maranhão - PROPLAN 
Kátia Maria Lyra - PROPLAN 
Ulisses Lins Albuquerque - NTI 
Vera Lúcia Pereira de Souza – PREG 
  
De acordo com documentos publicados na página da UFRPE EM FOCO foi possível resgatar algumas 

atividades desenvolvidas planejadas em 2004, tais como: julho/agosto – interação entre os membros da 

                                            
8
 BARREYRO, Gladys Beatriz. Do Provão ao SINAES: o processo de construção de um novo modelo de avaliação da educação 

superior. Avaliação, Campinas, SP, v. 9, n. 2, p. 3749, 
2004. 



  

 
 

CPA. Agosto/dezembro - a comissão participou de diversos eventos reunindo reitores, coordenadores de 

CPAs e representantes do Ministério da Educação – MEC, em Recife e Brasília, visando ao 

desenvolvimento dos parâmetros para a avaliação. Outubro/dezembro - a comissão se debruçou em 

elaborar uma proposta do Regimento Interno da CPA, a ser submetido ao Conselho Universitário
9
. Outra 

atividade foi a sua participação na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Em 

dezembro de 2004 foi encaminhado o relatório a CONAES, através do INEP o Relatório de atividades 

buscando prorrogação do prazo de envio do projeto. Em janeiro a março de 2005 – a CPA se debruçou em 

elaborar o seu planejamento, com a constituição de comitês de abordagem e desenvolvimento das 

dimensões. 

 

Em 17 de março de 2005, através de Memo Circular 03/2005 encaminhado as Pró-Reitorias, 

Departamentos administrativos e acadêmicos, coordenações de cursos, órgãos suplementares, 

ADUFERPE
10

, SINTUFEPE
11

, DCE
12

s e DA
13

s, a CPA promoveu um Seminário de Autoavaliação realizado 

na Sala de seminários do CEGOE/UFRPE para discutir com a comunidade acadêmica das etapas do 

projeto de autoavaliação da IES. Estiveram presentes professores, técnicos administrativos e poucos 

discentes. Coube a Profa. Isabelle Meunier apresentar sobre o percurso da CPA na UFRPE desde a sua 

criação e a coordenadora Profa, Lúcia Maia em desvelar sobre o SINAES e sobre as dimensões da 

autoavaliação.  

 

De abril a julho/2005, a CPA se debruçou em dar forma a metodologia e implementar o instrumento de 

coleta de dados. Em agosto de 2005, a CPA realiza o II Seminário de autoavaliação para fechar proposta de 

avaliação e em dezembro do mesmo ano, encaminha à reitoria a proposta de Matriz de Autoavaliação à 

comunidade acadêmica da UFRPE que fora desenhada durante o II Seminário descrito acima. De agosto a 

dezembro alimenta o instrumento de coleta de dados. Em fevereiro de 2006 idealiza depositar o relatório. 

Vale salientar neste momento, que a atual comissão que hoje elabora este relatório e resgata a 

historicidade do seu percurso não localizou o registro deste documento. 

 

A metodologia utilizada pela CPA foi pautada na construção dos indicadores realizada à luz dos 

documentos pesquisados pelos grupos denominados de comitês, apreciando as informações já existentes e 

propondo novos paradigmas e procedimentos. Faz-se necessário aqui ressaltar que durante este momento 

a UFRPE também atravessava em delinear o seu PDI e PPI.  

 
A segunda comissão própria de avaliação foi nomeada pela seguinte portaria: 
 
 
PORTARIA N

o
. 583/2006 – GR , de 10 de agosto de 2006 

 
Retificação da Portaria no. 313/04 – GR , de 14.06.2004 
 
DOCENTES: 
Luciano de Azevedo S. Neto  (coordenador) – Depto Química 

                                            
9
 Aprovada pela Resolução 73/2005 do Conselho Universitário em 04 de julho de 2005. 

10
 Associação dos docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco – ADUFERPE; 

11
 Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE 

12
 Diretório Central de Estudantes - DCE 

13
 Diretórios Acadêmicos - DAs 



  

 
 

Rinaldo Luiz Caraciolo – Depto Ciência Florestal 
José Milton Barbosa – Depto de Pesca 
Borko Stosic - Depto Física e Matemática 
 
TÉCNICOS: 
Maria das Graças Vandevelde Torres - PROPLAN 
Alberto Cândido da Silva - DSMI 
Kátia Maria Lyra - PROPLAN 
Ulisses Lins Albuquerque - NTI 
Vera Lúcia Pereira de Souza – PREG 
 
DISCENTES: 
José Marcelo Venâncio da Cunha – curso de Agronomia 
José Valério de Carvalho – Curso de História 
Jaidemilson Victor de Lima – Curso de Agronomia 
Josilene Maria de Souza – Doutorado em Eng. Agrícola 
 
SOCIEDADE CIVIL: 
Ricardo Ferreira (Associação dos criadores do Estado de Pernambuco) 
Leonardo Valadares de Sá Barreto Sampaio (Academia Pernambucana de Ciências Agronômica) 
Fátima Quintas (Academia Pernambucana de Letras) 
Valter Rodrigues da Rosa Borges (Academia Pernambucana de Ciência) 
 

Nesta comissão observa-se a troca de alguns membros e a manutenção de outros, com acréscimo da 

participação dos discentes e da sociedade civil. Não foi encontrado registro da atuação desta comissão 

durante o seu período de gestão (7 anos). O único documento encontrado foi o Relatório de autoavaliação 

referente ao período 2010 – 2011, datado do mês de março/2011. De acordo com o referido documento, a 

comissão procurou analisar a qualidade das ações desenvolvidas pela UFRPE, objetivando o significado 

que estas ações representam para o crescimento e desenvolvimento da comunidade acadêmica e a 

sociedade em geral. O desenho metodológico utilizado não deixa claro como as informações foram 

coletadas, mas da maneira como é apresentado parece manter o mesmo desenho metodológico proposto 

da gestão anterior, qual seja à luz dos documentos pesquisados pelos grupos denominados de comitês, 

apreciando as informações já existentes e propondo novos paradigmas e procedimentos das 10 dimensões 

analisadas. Um fato curioso observado: apesar da apresentação do relatório datado de março/2011, a 

terceira comissão assume em janeiro do mesmo ano.  

A terceira comissão de avaliação foi nomeada pela seguinte portaria: 

PORTARIA N
o
. 062/2011 – GR, de 07 de janeiro de 2011. 

DOCENTE: 
Analice de Almeida Lima – Coordenador - Depto Educação 
Carmi Feraz Santos – Depto Educação 
Gabriel Rivas de Melo – Depto DEINFO 
Ana Maria dos Anjos Carneiro Leão – Depto DMFA 
Mônica Maria Lins Lessa – Depato Educação 
 
TÉCNICOS: 
Énery Gislayne de Sousa Melo – PREG 
Maria de Lourdes Vasconcelos Florentino – PREG 
Ana Cristina Martins de Lemos – DRCA 
Maria de Souza Cavalcante – PROAD 
Maria das Graças Vandevelde Torres - PROPLAN 



  

 
 

 
DISCENTES: 
Rafael Xavier Barbosa – Curso de História 
Jamerson Soares da Silva – Curso Ciências Biológicas 
Lidiane de Souza Monteiro – Curso em Licenciatura em Física 
José Alberto Caetano de Lima Filho – Curso em Licencia em Ciências Biológicas 
 
 
SOCIEDADE CIVIL: 
Paulo José Elias Foerster – Academia de Medicina Veterinária 
Maurício Bandeira Castelo Branco – Academia de Medicina Veterinária 
Mariza Soares – Instituto Empreender 
José Moreira Lemos – Instituto Reaprendo 
 
Nesta gestão foi observada a troca dos membros, exceto da técnica Maria das Graças Vandevelde Torres 

(PROPLAN). Um feito importante foi o uso do registro do livro ata, criando uma sequência dos encontros. 

Foi uma gestão curta, pois só durou sete meses, com registro de seis encontros, mas interpretado de 

maneira frutífera, onde se pode verificar as seguintes ações deliberadas por esta comissão: necessidade de 

um planejamento para o desenvolvimento de uma comissão estruturada e coesa; necessidades de leituras 

importantes tais como o PDI, PPI, Relatório de autoavaliação, a Lei 10.861 de 14/04/2004, do SINAES e a 

Portaria 2.051 que regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), instituído na Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004. Outras deliberações 

encontradas versaram sobre a configuração de uma matriz para a pesquisa da avaliação dos discentes, 

buscando eixos, objetivos e metodologia. Para dar forma e estrutura a esta configuração pretendida, esta 

comissão buscou modelos de avaliação já consolidadas por outras IES. Nesta gestão foi implantado o 

layout do site da CPA que é utilizado até a presente data. Houve também a necessidade de expandir a CPA 

as unidades acadêmicas, Educação a Distância e órgão suplementar. Para dar forma a este pleito foi 

aprovado à modalidade das subcomissões. Foi também definido que a pesquisa de avaliação na UFRPE 

deveria ser em ciclos avaliativos bianual, para tanto foi necessário elaborar uma proposta de pré-projeto 

passando a ser pauta de discussão durante os encontros, com data a ser submetido em 25 de setembro de 

2011. 

 

A quarta comissão foi nomeada pela seguinte portaria: 
 
 
PORTARIA N

o
. 1047/2011 – GR, de 15 de setembro de 2011. 

 
DOCENTES: 
João Morais de Souza – coordenador – Depto. Ciências Sociais 
Claudia Roberta de Araújo Gomes – Depto Educação 
Osvaldo Girão da Silva – Depto História 
Gabriel Rivas de Melo – Depto DEINFO 
Mônica Maria Lins Lessa – Depto Educação 
 
TÉCNICOS: 
Énery Gislayne de Sousa Melo – Preg (coordenadora adjunta)) 
Maria de Lourdes Vasconcelos Florentino – Preg 
Ana Cristina Martins de Lemos – DRCA 
Antonio Maciel Correia - Prae 
 
DISCENTES: 
Rafael Xavier Barbosa – Curso de História 
Jamerson Soares da Silva – Curso Ciências Biológicas 



  

 
 

Lidiane de Souza Monteiro – Curso em Licenciatura em Física 
José Alberto Caetano de Lima Filho – Curso em Licencia em Ciências Biológicas 
 
SOCIEDADE CIVIL: 
Paulo José Elias Foerster – Academia de Medicina Veterinária 
Maurício Bandeira Castelo Branco – Academia de Medicina Veterinária 
Eduardo Henrique Alves da Silva – Comunidade Local 
José Moreira Lemos – Instituto Reaprendo 
 
Nesta comissão houve a substituição de alguns membros e a manutenção de outros, com mudança da 

representação dos discentes e da sociedade civil, ficando a frente um novo coordenador e a introdução de 

uma coordenadora adjunta. Embora a portaria tenha sido publicada em 15 de setembro, a participação da 

nova comissão versa em ata a partir de 02 do mesmo mês e ano, dando continuidade as ações 

anteriormente decididas e sedimentando as ferramentas e estratégias adotadas pela CPA, na confecção de 

folder de divulgação, banners, site, redes sociais, pré-projeto, etc. Nesta comissão houve a aplicação da 

avaliação dos docentes pelos discentes, em questionário disponibilizado na base sig@, portanto online, na 

qual ficou direcionado para o Prof. Gabriel Rivas tabular os dados brutos em dados estatísticos para compor 

o relatório parcial, que foi depositado em janeiro de 2012. Em novembro de 2011, foram realizados 16 

reuniões nesta gestão, algumas realizadas pelo coordenador e outras dirigidas pelo coordenador adjunto, 

até o depósito do referido documento na base do E-MEC. Em abril deste ano, a coordenadora adjunta, em 

reunião submeteu aos membros da CPA sugestão de nomes que pudessem compor as subcomissões da 

UAG, UAST, CODAI e Hoje UAEaDTEC
14

 (antiga EAD/UFRPE). 

 
PORTARIA No. 575/2012 – GR, de 07 de maio de 2012. 
 
DOCENTES: 
Maria do Rosário de Fátima Brandão de Amorim – coordenador – Depto. Educação 
Claudia Roberta de Araújo Gomes – Depto Educação 
Analice de Almeida Lima – Depto Educação 
Cristiane Rocha Albuquerque Lima  – Depto DEINFO 
Anísio Francisco Soares – Depto. DMFA 
 
TÉCNICOS: 
Énery Gislayne de Sousa Melo – PREG 
Maria das Graças Vandevelde Torres - PROPLAN 
Maria de Lourdes Vasconcelos Florentino – PREG 
Ana Cristina Martins de Lemos – DRCA 
Fabiana Pereira Costa - UAST 
 
DISCENTES: 
Tancicleide Gomes – Curso BACHARELADO EM Sistema de Informação 
Cristiano Silva Cassemiro – Mestrando  
Fernanda Lucena Rodrigues da Silva – Curso em Licenciatura em Física 
Jéssica Stéfane Alves Cunha – Curso de Engenharia Florestal 
 
SOCIEDADE CIVIL: 
Paulo José Elias Foerster – Academia de Medicina Veterinária 
Maurício Bandeira Castelo Branco – Academia de Medicina Veterinária 
Eduardo Henrique Alves da Silva – Comunidade Local 
José Moreira Lemos – Instituto Reaprendo 
 
PORTARIA NO. 677/2012 – GR,de 17 de maio de 2012 
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 Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia – UAEaDTEC /UFRPE 



  

 
 

Subcomissões da CPA 
Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas – CODAI 
Maria da Conceição de Melo Amorim – Pedagoga Área Coordenadora 
Alexandre Luis de Souza Barros – Professor do ensino técnico tecnólogo 
Carla Beatriz Pereira Gomes – Discente 
 
Unidade Acadêmica de Garanhuns – UAG 
Giselle Maria Nanes Correia dos Santos – Docente 
Maria Edilene Vilaça Sousa e Silva – Técnico para Assuntos Educacionais 
Wilson Paes de Lira Júnior – discente 
 
Unidade Acadêmica de Serra Talhada – UAST 
Maria de Assunção Lima de Paulo – Docente 
Rosaline Conceição Paixão – Técnica em Assuntos Educacionais 
Vanecilda de Sousa Barbosa - discente 
 
Uma nova composição da CPA é desenhada na UFRPE, introduzindo novos membros e as subcomissões 

tornam-se uma realidade a partir da portaria publicada dez dias após a CPA tomar posse. No ano de 2012 

ocorreram 31 reuniões, sendo oito reuniões ordinárias (uma a cada início de mês com representatividade 

dos membros) e vinte e três reuniões de acompanhamento (a cada sexta feira independente do número de 

participante). Esta comissão deu continuidade ao registro no livro de ata iniciado na gestão da terceira 

portaria (N
o
.062/2011), bem como tomou para si o pré-projeto aprovado na gestão anterior. Faz-se 

necessário lembrar que apesar da greve nas IES públicas de âmbito federal, esta CPA aproveitou o período 

sem as atividades acadêmicas para acelerar a apropriação das leituras dos documentos oficiais e na 

construção do questionário da autoavaliação nas 10 dimensões submetidas à SEDE (campus Dois Irmãos), 

UAG, UAST, CODAI E UAEaDTEC. Na medida do que foi possível, os discentes tiveram uma relativa 

participação, embora se reconheça que foi aquém ao que foi idealizado. Elaborou o seu planejamento 

construído pelo plano de ação para o ano de 2012 com metas a serem alcançadas, envolvendo os 

membros da CPA. Foi realizado também o fechamento deste planejamento, a partir da construção do 

relatório das ações realizadas, sendo depositado em dezembro do mesmo ano, na reitoria da UFRPE. Após 

o retorno às aulas foram propostos encontros com os Diretórios Acadêmicos dos cursos e DCE, havendo 

pouca adesão dos mesmos
15

. Os discentes participantes foram do PET/CONEXÔES que além de fazerem 

parte do questionário piloto, foi possível escutá-los em sugestões e colaborações sobre o instrumento de 

avaliação proposto.  

A greve sem sombra de dúvida comprometeu a participação dos discentes, dos professores, dos técnicos 

de maneira que promovesse a construção coletiva dos documentos elaborados (o questionário). Nesse 

sentido, o caminho foi divulgar as 10 dimensões através de cartazes que foram afixados em diferentes 

departamentos, quer acadêmico e/ou administrativos da UFRPE, com orientações sobre a autoavaliação. 

Um dado a ser ressaltado foi a inserção da modalidade educação à distância na elaboração do 

questionário, onde tivemos o apoio da coordenação geral dos cursos de graduação a distância, 

representada pela Profa. Dra. Sonia França trouxe alguns discentes para dialogar em conjunto com a CPA. 

Pelo pouco tempo disponível
16

, após o retorno as aulas e pela necessidade de atender ao pré-projeto 

                                            
15

 Numa leitura crítica, cabe neste instante pensar sobre a sensibilização junto aos discentes que merece um maio investimento por 

parte desta comissão e recursos para operacionalização das ações necessárias. 
16

 Em 25 de setembro de 2012 o novo calendário acadêmico dar continuidade ao semestre 2012.1. 



  

 
 

elaborado, os questionários foram novamente alocados na base do sig@, on line, para os alunos, 

professores e técnicos de toda comunidade acadêmica da UFRPE. 

Em novembro do mesmo ano houve o I Fórum das CPAs das IES públicas e privadas do estado de 

Pernambuco, momento em que possibilitou um diálogo amplo sobre os desafios e as perspectivas 

vivenciadas entre as diferentes IES em dois dias de efervescente interação. Neste encontro foi possível 

contar com a presença do presidente da Comissão Nacional de Avalição da Educação Superior - CONAES, 

o Prof. Dr. Robert Verhein em conferência esclarecedora sobre a avaliação institucional. Além deste 

conferencista houve também a participação das coordenadoras das CPAs, Profa. Dra. Renata Archanjo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Profa. Dra. Maria do Carmo Brandão da Universidade 

Estadual de Pernambuco, bem como do Prof. Dr. Anísio Soares avaliador de curso superior do INEP. 

Noutro momento os representantes das CPAs
17

 se debruçaram em discutir internamente sobre os desafios 

e as perspectivas, resultando na elaboração de uma carta das CPAs de Pernambuco encaminhada à 

CONAES. 

Deste evento resultaram as seguintes ações: 

 Blog da CPA UFRPE; 

 Carta das CPAs de Pernambuco à CONAES; 

 Registros das conferências dos professores Robert Verhein, Renata Archanjo, Maria do Carmo 

Brandão e Anísio Soares postados no Blog; 

 Vídeo memória do Fórum disponibilizado em CD e no youtube; 

 Convites de agradecimentos aos palestrantes. 

 

Além das ações almejadas, a CPA/UFRPE foi escolhida para sediar o próximo fórum das CPAs para o ano 

de 2013, sendo que o modelo será em patrocínio com outras IES. 

 

A CPA também esteve presente nas diversas visitas das Comissões de Avaliações de Cursos da UFRPE, 

conforme descrito abaixo. A cada participação, a CPA apresentava as atividades consolidadas por meio de 

uma apresentação em power point. Os encontros foram os seguintes: 

 

OUTUBRO – 24 A 27/10 

 

 Unidade Acadêmica de Garanhuns – Curso de Letras 

 Unidade Acadêmica de Garanhuns – Curso de Bacharelado em Ciências da Computação 

 

NOVEMBRO – 05/11/2012 

 

 Sede – Dois Irmãos – Curso EAD – Licenciatura em Física 

 

DEZEMBRO  
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 IES públicas: UFRPE, UFPE, UNIVASF, IFPE, UPE. IES privadas: FAFIRE, FACIPE, FOCCA, UNICAP, AESO, FUNESO, FPS, 

FAFICA, FAPE, FAREC, FADE, FAJOLCA, CEDTEC, FASNE, METROPOLITANA, ESUDA, SENAC, FACAP, ISEF, ISES, FOP, FOR. 



  

 
 

 10/12/12 

 Sede – Dois Irmãos – Curso Economia Doméstica 

 12 a 15/2012 

 Unidade Acadêmica de Garanhuns – Curso Eng. de Alimentos 

 Unidade Acadêmica de Serra Talhada – Curso Letras 

 

 

A CPA participou de alguns eventos, dentre eles ressaltam-se: 

 

 31 de Maio: ANDIFES/ Brasília – Avaliação Institucional 

 20 e 21 de Setembro: Fórum de Ouvidorias das IES do estado de Pernambuco, promovido pela 

Universidade de Pernambuco – UPE 

 22 de Outubro – Palestra na Faculdade do Ipojuca - FAJOLCA 

 

Para finalizar, esta comissão fez uso também de algumas estratégias idealizadas no projeto da avaliação 

institucional desenhada na gestão anterior.  

 

 

ESTRATÉGIAS18 

 

 Elaborar calendário de atividades e ações da CPA; 

 Estruturar estratégias de divulgação e discussão de todas as etapas do processo de avaliação, com 

a utilização de mídias digitais e impressa interrelacionando os diversos segmentos envolvidos; 

 Criar/articular Comissões Setoriais de Avaliação, bem como núcleos temáticos, organizadas pela 

CPA nas Unidades Acadêmicas e entre os integrantes da Comissão;  

 Utilizar informações e incorporar práticas de avaliação vigentes na UFRPE; 

 Coordenar o estudo e discussão em grupo das legislações pertinentes ao processo de avaliação 

institucional, de forma dinâmica e interativa. 
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 A CPA embora tenha idealizado manter as estratégias teve que lidar com alguns obstáculos para a sua execução  



 

 
 

 

7.  Metodologia 

A atual composição da Comissão Própria de Avaliação da UFRPE para consolidar este relatório 

resolveu resgatar os dados consolidados na gestão anterior em que os docentes foram avaliados 

pelos discentes, onde cada categoria estava vinculada a uma escala de 0 a 10, baseando-se na 

seguinte classificação: 0, 1, 2 – Deficiente; 3,4,5 – Regular; 6,7,8 – Bom e 9,10 – Excelente. 

 
Nesse questionário observam-se perguntas do tipo dicotômico, com respostas do tipo sim ou não; 

perguntas fechadas, com respostas para escolha do aluno, podendo escolher mais de uma opção; e 

espaço destinado para comentários subjetivos.  

 
No que se refere à estrutura do instrumento, o mesmo foi organizado da seguinte forma: 12 questões 

referentes à atuação didática e postura profissional – Categoria 1; 8 questões referentes à 

autoavaliação do aluno, além de perguntas referentes a realização de atividades e sobre a situação 

de trancamento – Categoria 2; 6 perguntas sobre a infraestrutra – Categoria 3 e outras 4 perguntas 

com questionamentos da atividade docente – Categoria 4
19. 

 
Esse instrumento foi implantado no SIG@, ficando organizado em formulários. Foi disponibilizado 

para cada discente/docente: um formulário sobre a infraestrutura (Categoria 3); e outro referente a 

autoavaliação (Categoria 2), compreendendo ainda questões sobre o desenvolvimento de atividades 

e o trancamento. Para a avaliação dos professores (Categorias 1 e 4), os estudantes responderam 

um formulário para cada um dos professores das disciplinas em que estavam matriculados no 

semestre anterior. Para os docentes, o formulário foi disponibilizado para avaliar a(s) turma(s) do 

semestre respectivo.  

 

Para consolidar as 10 dimensões, esta comissão entendeu ser necessário idealizar outro recorte 

metodológico daquele previsto no projeto inicial que era se debruçar nos documentos oficiais 

produzidos pelos diversos órgãos que compõem a Universidade. É claro que este procedimento não 

foi desprezado, mas não foi o único. Para além dessa leitura obrigatória, esta comissão entendeu 

ainda ser de grande valia verificar a concepção que os discentes, docentes e técnicos possuíam em 

suas diferentes realidades sobre as respectivas dimensões, buscando compreender até que ponto 

seria possível desvelar a maneira pessoal de enxergar as dimensões. Para dar forma as categorias 

Deficiente; Regular; Bom e Excelente foram mantidas, mas sem justapor a escala de notas de 0 a 

10. Três tipos de questionários foram elaborados: um englobando campus Dois Irmãos (RECIFE), 

Unidade de Garanhuns, Unidade de Serra Talhada, outro voltado a Unidade de Educação a Distância 

e Tecnológica pela especificidade da modalidade da oferta do ensino  e finalmente outro voltado para 

o CODAI, como órgão suplementar da UFRPE por ofertar o ensino técnico e tecnológico. Nesse 
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 Dados consolidados no relatório parcial encaminhado ao E-MEC em março/2012. 



 

 
 

sentido, esta comissão amplia a visão da avaliação, buscando um detalhamento institucional que 

traduzisse melhor essa realidade.  

 
Para dar formar a essa construção faz-se necessário registrar que o referido questionário tomou 

como base as orientações gerais para o roteiro de autoavaliação das instituições do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito da 

elaboração das diretrizes da estatística para análise dos dados, na busca de melhor interpretar os 

achados e facilitar uma leitura possível, para que a CPA pudesse sugerir alguma ação institucional. 

Assim, a CPA evitou o academicismo rígido, embora tenha elencado para si os seguintes itens: a 

frequência de respostas nas diferentes dimensões, a mediana, a média, a moda e o qui-quadrado
20

.   

 
É importante ressaltar que, desde o período inicial da elaboração do Projeto de Autoavaliação na 

UFRPE, a instituição também iniciava uma discussão interna coletiva sobre a sua Missão, Visão e 

Valores, portanto o seu futuro Plano de Desenvolvimento Institucional, (doravante PDI), bem como da 

construção do seu Projeto Pedagógico Institucional (doravante PPI). É importante também registrar 

que apesar da discussão estar mais presente no ano de 2012 fica aqui claro que as dimensões foram 

avaliadas a partir do documento que vigorava na IES, qual seja PDI, PPI 2006-2010 e seu respectivo 

aditamento 2010-2011. 

 

Antes da aplicação de forma definitiva, os questionários de avaliação dos docentes pelos discentes, 

quanto o das 10 dimensões foram submetidos a estudantes de cursos específicos, em caráter de 

teste piloto, com o intuito de observar o tempo médio de resposta, a compreensão dos 

questionamentos, objetividade e clareza do instrumento. Após aprovação desses estudantes, a CPA 

realizou divulgação (no site da Universidade e da CPA), propôs reuniões com estudantes e 

professores com a finalidade de apresentar o instrumento e considerar as suas críticas e sugestões, 

embora pelo decorrer da greve esta participação foi diminuta, incluindo ciclos mais participativos e 

outros mais esvaziados.  

 

Em relação aos participantes dos questionários aplicados, fizeram parte tanto do primeiro quanto do 

segundo questionários todos aqueles que estavam devidamente cadastrados no sistema de gestão 

acadêmica implantado no SIG@, ficando organizado em formulários disponibilizado para cada CPF 

cadastrado.  

 

Para dar uma melhor visualização da disposição do questionário na base do sig@, segue abaixo um 

breve exemplo das possíveis telas. Nessa versão, pela quantidade das dimensões não foi dada a 

opção de salvar o questionário. Ou se respondia todo o questionário, ou não seria possível respondê-
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 Este item de avaliação foi retirado, pois durante a análise dos dados foi observado que houve pouca participação da 

comunidade acadêmica. Nesse sentido, a CPA entendeu que a análise ficaria restrita ao pequeno grupo, podendo este dado 

ser interpretado de maneira equivocada, uma vez que a maior parte esteve de fora na adesão ao questionário. É preciso que a 

cultura de avaliação institucional fique mais representativa para melhor retratar a realidade da UFRPE nas 10 dimensões.  



 

 
 

lo. Outro aspecto levado em consideração foi que não seria possível deixar respostas em branco, 

pois caso houvesse algum esquecimento por parte do respondente, não seria possível enviar o 

questionário supostamente concluído. Na verdade, o respondente só tinha uma única condição: 

responder plenamente todas as questões das 10 dimensões para que o sistema aceitasse o envio do 

mesmo devidamente preenchido. 

 

 

8. Avaliação Institucional: uma análise dos 
resultados 

 

Nessa seção são apresentados os resultados da avaliação docente/discente referentes à Categoria 

1: atuação didática e postura profissional do professor que são apresentados os resultados gerais e à 

Categoria 4 que trata acerca da didática da atividade docente. São analisados os dados gerais da 

Instituição e do Departamento. No Anexo E apresentamos o desempenho por disciplina desse 

departamento. 

9.1. Avaliação docente – discente21 

 

9.2. Perfil dos alunos ingressantes priorizando 
as escolas públicas22 

 

A CPA na busca de melhor compreender o perfil dos alunos que adentravam na UFRPE, buscou 

compreender melhor os seus ingressantes, pois as universidades públicas federais e os institutos 

técnicos federais, a partir da Lei 12.711/2012 devem reservar no mínimo 50%
23

 das vagas para 

estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública, com distribuição 

proporcional das vagas entre negros, pardos e indígenas. De acordo com o decreto, as universidades 

e os institutos terão quatro anos para implantar progressivamente o percentual de reserva de vagas 

estabelecido pela lei
24

, mesmo as que já adotam algum tipo de sistema afirmativo na seleção dos 

estudantes. As IES que ofertam vagas de ensino técnico de nível médio, como é o caso do órgão 

suplementar CODAI/UFRPE também terão que se adequar ao mesmo dispositivo da Lei.
25

 

 

                                            
21

 Relatório Parcial consolidado em março 2012 enviado ao E_MEC. 

22
 Para este tipo de análise o CODAI e o UEADTEC não fizeram parte, pelo seguinte motivo: o primeiro por ter 

outra forma de ingresso e o segundo no ano de 2012 não houve oferta.  
23

 As famílias devem ter renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita 
24

 As IES deverão implementar, no mínimo 25% da reserva de vagas prevista na lei a cada ano e terão um prazo máximo de 4 
anos a partir da data de sua publicação, para o cumprimento integral do disposto na Lei 12.711/2012 de 29 de agosto de 2012 
que trata da Lei das Cotas 
25

 Texto retirado do site www.brasil.gov.br/noticias/arquivo/2012/10/15/publicado-decreto-que-regulamenta-a-lei-das-cotas, 
acessado em 14/03/2013. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivo/2012/10/15/publicado-decreto-que-regulamenta-a-lei-das-cotas


 

 
 

Diante da exigência a ser cumprida, o Conselho Universitário da UFRPE, por unanimidade aprovou 

em 20/11/2012 a aplicação da Lei das Cotas adicionando integralmente os 50% das vagas de 

graduação reservadas para alunos oriundos da rede pública de ensino já para o ano de 2013. Assim, 

não haverá o escalonamento dos 25% até o ano de 2016, conforme possibilita a lei. Para a UFRPE a 

seleção acontece através do Sistema de Seleção Unificada (doravante Sisu) que utiliza a nota do 

Exame Nacional do Ensino Médio (doravante Enem). Em 2012, a UFRPE ofereceu 3.340 vagas para 

51 cursos nos campi do Recife, Garanhuns e de Serra Talhada, nas modalidades, 40 presenciais e 

11 á distância. 

 

Um aspecto a ser ressaltado de grande envergadura é que esta instituição de ensino superior já 

possui 50,34% dos alunos oriundos da rede pública, assim a PREG, em nome da Pró-Reitora Monica 

Lins, a mesma reconhece que o impacto será pouco e que a partir desta decisão só haverá uma 

uniformização de cursos e turnos, já que alguns não atendiam a esse percentual
26

, como é o caso da 

Medicina Veterinária, Zootecnia, dentre outros. Para demonstrar esta realidade, abaixo seguem 

dados dos ingressantes das escolas públicas do ano de 2012, primeiramente dividido por semestre, 

depois será apresentado de maneira integralizada. 

 

 

SEMESTRE 2012.1 

 

CAMPUS DOIS IRMÃOS DA UFRPE - RECIFE 

 

         Tabela 1 - Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por curso e gênero em  
          Dois Irmãos em 2012.1 

CURSO INGRESSANTES MASCULINO FEMININO 

ADMINISTRAÇÃO 6 4 2 

AGRONOMIA 12 11 1 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12 11 1 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 4 1 3 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12 10 2 

CIÊNCIAS SOCIAIS 8 6 2 

ECONOMIA DOMESTICA 8 2 6 

ENGENHARIA AGRÍCOLA 8 5 3 

ENGENHARIA FLORESTAL 16 6 10 

ENGENHARIA DE PESCA 12 10 2 

GASTRONOMIA 4 1 3 

MEDICINA VETERINÁRIA 4 0 4 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 8 6 2 

ZOOTECNIA 7 3 4 
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 Extraído do site www.jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/educacao/noticia/2012/11/20/rural=vai-destinar-50-porcento-
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NOTURNO 18 11 7 

CIENCIAS BIOLÓGICAS VESPERTINO 5 2 3 

QUIMICA 28 6 22 

PEDAGOGIA 11 2 9 

MATEMÁTICA 27 18 9 

LETRAS ESPANHOL 17 9 8 

HISTÓRIA 7 4 3 

FÍSICA 9 9 0 

EDUCAÇÃO FÍSICA 14 12 2 

COMPUTAÇÃO 15 13 2 

TOTAL 272 162 110 

 

Figura 14 – Distribuição dos ingressantes da escola pública por opção de curso no campus 
Dois Irmãos - 2012.1 

 

 
UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS 

 
 
 

                   Tabela 2 - Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por curso e gênero  
                   na Unidade Acadêmica de  Garanhuns em 2012.1 
 

 

 
-  

 

 

 

 

 

 

 

CURSO INGRESSANTE MASCULINO FEMININO 

AGRONOMIA 32 20 12 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 24 22 2 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 27 11 16 

ZOOTECNIA 31 17 14 

MEDICINA VETERINÁRIA 20 8 12 

PEDAGOGIA 38 5 33 

LETRAS PORT_INGLÊS 31 14 17 

TOTAL 203 97 106 



 

 
 

 
Figura 15– Distribuição dos ingressantes da escola pública por opção de curso na Unidade 
Acadêmica de  Garanhuns – 2012.1 

 
 

 

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA 

  

Tabela 3 - Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por curso e gênero 
na Unidade Acadêmica de Serra Talhada em 2012.1 

CURSO INGRESSANTES MASCULINO FEMININO 

ADMINISTRAÇÃO 32 18 14 

AGRONOMIA 36 23 13 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 30 11 19 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 30 15 15 

ENGENHARIA DE PESCA 32 20 12 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 34 26 8 

ZOOTECNICA 34 16 18 

LETRAS 37 10 27 

QUÍMICA 36 20 16 

TOTAL 301 159 142 
 

 

 
 
 

 

Figura 16 – Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por opção de curso na Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada – 2012.1 



 

 
 

 
 

SEMESTRE 2012.2 

 

CAMPUS DOIS IRMÃOS DA UFRPE - RECIFE 

 

Tabela 4 – Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por curso e gênero no 
campus Dois Irmãos em 2012.2 

CURSO INGRESSANTE MASCULINO FEMININO 

ADMINISTRACAO 15 12 3 

AGRONOMIA 9 9 
 AGRONOMIA 8 6 2 

BCC 10 8 2 

BIOLOGICAS 10 3 7 

CIENCIAS ECONOMICAS 11 8 3 

CIÊNCIAS SOCIAIS 13 7 6 

ECONOMIA DOMESTICA 8 3 5 

ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL 10 5 5 

ENGENHARIA DE PESCA 5 3 2 

ENGENHARIA FLORESTAL 12 7 5 

GASTRONOMIA E SEGURANCA 
ALIMENTAR 4 2 2 

MEDICINA VETERINARIA 10 3 7 

MEDICINA VETERINARIA 3 1 2 

SISTEMA DE INFORMACAO 9 7 2 

ZOOTECNIA 7 3 4 

HISTORIA 10 7 3 

LETRAS - ESPANHOL 11 6 5 

MATEMATICA 14 8 6 

MATEMATICA 15 12 3 

FISICA 14 11 3 

PEDAGOGIA 0 0 0 

QUIMICA 17 12 5 

BIOLOGICA 15 4 11 

BIOLOGICA  14 9 5 

COMPUTAÇÃO 6 6 0 

EDUCACAO FISICA 6 4 2 

TOTAL 266 166 100 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

Figura 17 – Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por opção de curso no campus 
de Dois Irmãos – 2012.2 
 
 
UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS 
 
 

Tabela 5 – Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por curso e 
gênero na Unidade Acadêmica de Garanhuns em 2012.2 

CURSO INGRESSANTES MASCULINO FEMININO 

AGRONOMIA 31 20 11 

BCC 24 20 4 

ENG.ALIMENTOS 25 14 11 

MEDICINA 
VETERINARIA 24 13 11 

ZOOTECNIA 32 20 12 

LETRAS 29 12 17 

PEDAGOGIA 34 7 27 

TOTAL 199 106 93 
 
 

 

 
Figura 18– Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por opção de curso na Unidade 
Acadêmica de Garanhuns em 2012.2 

 



 

 
 

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA 
 
 

Tabela 6 – Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por curso e 
gênero na Unidade Acadêmica de Serra Talhada em 2012.2 

CURSO INGRESSANTE MASCULINO FEMININO 

ADMINSTRAÇÃO 33 15 18 

AGRONOMIA 36 26 10 

CIENCIAS BIOLÓGICAS 34 9 25 

CIENCIAS 
ECONÔMICAS 37 20 17 

ENG. PESCA 33 15 18 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 35 30 5 

ZOOTECNIA 38 15 23 

LETRAS 39 10 29 

QUIMICA 31 11 20 

TOTAL 316 151 165 
 

 

 
Figura 19– Distribuição dos ingressantes das escolas públicas por opção de curso na Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada em 2012.2 
 

 

PREFRÊNCIA DOS CURSOS QUE OS INGRESSANTES OPTAM:  ANO 2012 

 

 

CAMPUS DOIS IRMÃOS – RECIFE 

 

 

A CPA buscou identificar a preferência dos cursos que as escolas públicas optam em realizar uma 

carreira profissional no campus Dois Irmãos – Recife. Foi identificado que os 538 ingressantes ao 

escolher o curso ficaram diluídos nos diferentes municípios. Mas, apesar deste dado foi possível 

identificar algumas preferências, dentre os 25 cursos ofertados pela UFRPE, tais como: Ciências 



 

 
 

Biológicas
27

 com 66 (12,2%) ingressantes, Licenciatura em Matemática com 56 (10,4%) ingressantes 

e Licenciatura em Química com 45 (8,3%) ingressantes
28

. Embora os cursos não tenham 

demonstrado uma preferência robusta, foi observado que em relação aos municípios, a cidade do 

Recife deteve 44,5% dos ingressantes das Escolas Públicas na UFRPE. Destes, 34 (14,3%) optaram 

pelo curso de Licenciatura em Matemática e 28 (11,8%) pelas Ciências Biológicas. 

 
 
 
 
 
UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS 
 
 

De um modo geral, a figura 31 parece traduzir não haver preferência dentre os cursos ofertados na 

Unidade Acadêmica de Garanhuns, exceto quando os municípios passam a ser critério de análise, 

desvelando a participação de algumas cidades, tal como aponta a figura 32 abaixo.  

 

Dentre os diversos municípios, que foram mais de 60, a cidade de Garanhuns é quem predomina na 

inserção dos ingressantes das escolas públicas, totalizando em 139 (34,50%) alunos oriundos das 

escolas municipais e estadual.  

 

Apesar da sua expressiva participação houve certo equilíbrio nas escolhas dos cursos, embora 

Pedagogia (28 [20,1%] ingressantes), Agronomia (24 [17,2%] ingressantes), Zootecnia (23 [16,5%] 

ingressantes) e Letras Português/inglês (21 [15,2] ingressantes) tenham sido os mais procurados. 

 

 

UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS 
 
 

De um modo geral, a figura 31 parece traduzir não haver preferência dentre os cursos ofertados na 

Unidade Acadêmica de Garanhuns, exceto quando os municípios passam a ser critério de análise, 

desvelando a participação de algumas cidades, tal como aponta a figura 32 abaixo.  

 

Dentre os diversos municípios, que foram mais de 60, a cidade de Garanhuns é quem predomina na 

inserção dos ingressantes das escolas públicas, totalizando em 139 (34,50%) alunos oriundos das 

escolas municipais e estadual.  

 

Apesar da sua expressiva participação houve certo equilíbrio nas escolhas dos cursos, embora 

Pedagogia (28 [20,1%] ingressantes), Agronomia (24 [17,2%] ingressantes), Zootecnia (23 [16,5%] 

ingressantes) e Letras Português/inglês (21 [15,2] ingressantes) tenham sido os mais procurados. 

 

                                            
27

 Não houve divisão entre Bacharelado e a Licenciatura, embora haja evidencia do segundo em relação do primeiro. 
28

 A Figura 30 possibilita observar a distribuição dos ingressantes das escolas públicas na UFRPE na escolha dos cursos  



 

 
 

 

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DOS INGRESSANTES DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS: ANO 2012 

 

A CPA ao tomar como referência a distribuição dos ingressantes das escolas públicas no ano de 

2012, buscou também identificar a participação dos municípios e obteve o seguinte resultado. 

 

 

CAMPUS DOIS IRMÃOS – RECIFE 

 
 
Figura 20 – Distribuição dos cursos por municípios dos ingressantes das escolas públicas - 
Campus Dois Irmãos – ano: 2012 
 
 
 
UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS 

 
 
 

 
             Figura 21 – Distribuição dos cursos por municípios dos ingressantes das escolas  
             públicas na Unidade Acadêmica de Garanhuns no ano 2012 
 



 

 
 

 
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA 
 
 

 
Figura 22 – Distribuição dos cursos por municípios dos ingressantes das escolas públicas na 
Unidade Acadêmica de Serra Talhada/PE – Ano: 2012 
 
A partir deste momento, a CPA pode apresentar de maneira integralizada o ingresso dos 

vestibulandos na UFRPE no ano de 2012, conforme apontam as figuras abaixo. 

 
 

 

Figura 23 – Total dos ingressantes das escolas públicas na UFRPE em 2012. 

 



 

 
 

 

Figura 24– Distribuição dos ingressantes por vestibular na UFRPE 

 

Entende-se sob outra forma de ingressar na UFRPE situações como transferência externa, 

transferência interna, convênio, diplomado, reintegração, etc 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

9.3.  Evasão dos alunos 

 

A CPA para verificar a evasão dos alunos buscou internamente, na base sig@, o relatório da situação 

acadêmica denominado no sistema como relatório de alunos vinculados 2012.1 e 2012.2 nos 

diversos cursos da UFRPE em seus campi: Dois Irmãos, Unidade Acadêmica de Garanhuns, Unidade 

Acadêmica de Serra Talhada e Educação à Distância. A CPA entende que o primeiro termo é mais 

adequado, pois o documento alude questões como: desistência, desvinculado, transferência externa 

e desligamento. 

 

Primeiramente, a figura abaixo oferece os indicadores relacionados à questão dos indicadores 

relacionados a evasão na UFRPE no ano 2012, posteriormente, os dados passam a ser 

Comentário da CPA: A UFRPE cumpre antecipadamente o quantitativo das cotas dos 50% das 
vagas para estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública, 
conforme dados consolidados descritos acima. Os alunos das escolas públicas ingressam em sua 
maior parte nos cursos das licenciaturas, tal como pode ser observado no campus Dois Irmãos. 
Em Garanhuns os cursos de Zootecnia, Agronomia e Licenciatura em Letras e Pedagogia são 
aqueles que os alunos das escolas públicas mais ingressam. Em Serra Talhada há um equilíbrio 
no ingresso nos cursos ofertados pela unidade. 



 

 
 

apresentados por semestre, por meio dos resultados em dados brutos mais completos no que diz 

respeito a situação acadêmica desta IES, para que depois haja possibilidade para consolidar a 

evasão no seu geral, relacionando os ingressantes x evadidos. 

 

SEMESTRE 2012.1 

Tabela 7 – Descrição Geral em dados brutos dos discentes vinculados na UFRPE – 2012.1 

2012.1 INTEGRAL MANHA TARDE NOITE TARDE/NOITE   ESPECIAL TOTAL 
  M F M F M F M F M F M F   

DESISTENCIA 0 0 48 37 56 49 73 51 0 0 25 23 362 

DESLIGAMENTO  0 0 18 10 14 10 36 11 0 0 0 0 99 

DESVINCULADO  0 16 185 145 210 157 418 242 0 0 365 383 2121 

INTERCÂMBIO  0 0 7 6 4 5 6 5 0 0 0 0 33 

MATRICULA 
VINCULO  

0 0 5 4 2 7 7 1 0 0 0 2 28 

MATRICULADO  0 0 1397 1564 1400 1651 2359 1705 0 0 903 1113 12092 

REINTEGRAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

TRANCAMENTO  0 0 81 78 81 81 227 144 0 0 29 18 739 

TRANSFERENCIA 
EXTERNA 

0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 8 

TRANSFERENCIA 
INTERNA 

0 0 3 3 8 3 1 0 0 0 0 0 18 

TOTAL 0 16 1745 1848 1777 1963 3128 2161 0 0 1322 1541 15501 

 

 
 

SEMESTRE 2012.2 

Tabela 8 – Distribuição da situação acadêmica dos discentes em 2012.2 

2012.2 INTEGRAL MANHA TARDE NOITE TARDE/NOITE   ESPECIAL TOTAL 
  M F M F M F M F M F M F   

DESISTENCIA 0 0 34 19 28 21 58 24 0 0 12 7 203 

DESLIGAMENTO  0 0 22 17 21 15 44 11 0 0 0 0 130 

DESVINCULADO  0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 6 

INTERCÂMBIO  0 0 11 25 13 22 6 9 0 0 0 0 86 

MATRICULA 
VINCULO  

0 0 190 174 174 149 435 228 0 0 163 120 1633 

MATRICULADO  0 0 1270 1432 1351 1684 2150 1649 0 0 757 998 11291 

REINTEGRAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANCAMENTO  0 0 73 65 85 77 199 139 0 0 11 13 662 

TRANSFERENCIA 
EXTERNA 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TRANSFERENCIA 
INTERNA 

0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 9 

TOTAL 0 0 1602 1735 1675 1971 2893 2061 0 0 944 1140 14021 

 



 

 
 

 
                                 Figura 25 – Evasão dos discentes na UFRPE em 2012 

 
Figura 26 – Relação entre os ingressantes x Evasão na UFRPE



 

 
 

Tabela 9 – Distribuição da situação acadêmica dos discentes no ano 2012 

2012 INTEGRAL Colunas1 MANHA Colunas2 TARDE Colunas3 NOITE Colunas4 
TARDE/NO

ITE Colunas5 ESPECIAL Colunas6 TOTAL 

  M F M F M F M F M F M F   

DESISTENCIA 0 0 82 56 84 70 131 75 0 0 37 30 565 

DESLIGAMENTO  0 0 40 27 35 25 80 22 0 0 0 0 229 

DESVINCULADO  0 16 186 145 210 159 418 243 0 0 365 385 2127 

INTERCÂMBIO  0 0 18 31 17 27 12 14 0 0 0 0 119 

MATRICULA 
VINCULO  0 0 195 178 176 156 442 229 0 0 163 122 1661 

MATRICULADO  0 0 2667 2996 2751 3335 4509 3354 0 0 1660 2111 23383 

REINTEGRAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

TRANCAMENTO  0 0 154 143 166 158 426 283 0 0 40 31 1401 

TRANSFERENCIA 
EXTERNA 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 2 9 

TRANSFERENCIA 
INTERNA 0 0 4 5 11 4 2 0 0 0 1 0 27 

TOTAL 0 16 3347 3583 3452 3934 6021 4222 0 0 2266 2681 29522 

 

 



 

 
 

A evasão e a retenção de estudantes nas Universidades é um dos males mais disseminados e 

combatidos pelas Instituições de Ensino Superior, e requer integração dos mais diversos segmentos 

da comunidade acadêmica no desenvolvimento de medidas mitigadoras (MANO, 2011)
29

.  

 

A evasão estudantil no ensino superior é um problema internacional que afeta o resultado dos 

sistemas educacionais. As perdas de estudantes que iniciam mas não terminam seus cursos são 

desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. No setor público, são recursos públicos investidos 

sem o devido retorno. No setor privado, é uma importante perda de receitas. Em ambos os casos, a 

evasão é uma fonte de ociosidade de professores, funcionários, equipamentos e espaço físico.
30

 

 

Nas universidades públicas, a evasão tem três facetas. Por um lado, fatores relacionados ao sistema 

educacional, onde se destaca o fato de que no Brasil, os cursos se definem pela entrada e não pela 

saída, como é nos Estados Unidos e Canadá. Assim, a estrutura curricular não tem flexibilidade e os 

alunos insatisfeitos com uma carreira só podem sair e depois tentar voltar via vestibular. Em segundo 

lugar, existem fatores relacionados com as metodologias pedagógicas arcaicas que ainda usamos. 

Os cursos superiores são mal-estruturados, as aulas são chatas e monótonas, os docentes investem 

pouco em atratividade nos seus programas de ensino. Em terceiro lugar, há elementos relativos ao 

aluno, principalmente agora com a maior inclusão social que experimenta o Brasil. Neste caso, vejo 

as dificuldades de se manter em uma universidade sem estruturas e programas que viabilizem a 

permanência de estudantes pobres. Por exemplo, a falta de cursos noturnos, a infra-estrutura 

deficiente das cidades e a inexistência de uma cultura de campus universitário são alguns desses 

elementos. Mas o tema é muito complexo, conforme aponta Almeida (2011)
31

. 

De acordo com o entrevistado ao ser indagado sobre o preparo dos professores para ensinar de 

forma interdisciplinar, a resposta foi o seguinte: 

Esse é um desafio enorme. Mas no Brasil, já estamos acumulando grande 
experiência em rever as pautas pedagógicas e conceituais dos nossos modelos de 
Ensino Superior, inclusive nesse aspecto. Os professores universitários de hoje 
foram formados dentro da universidade que herdamos da Reforma de 1968, feita 
pelo regime militar. Foram orientados por doutores que, por sua vez, foram 
orientados por doutores também orientados por doutores da velha ordem. São 
quatro gerações de disciplinadores disciplinares. Então, o primeiro passo é a 
seleção de docentes abertos às mudanças paradigmáticas, preferencialmente 
sujeitos também produtores de conhecimento e inovação. Em seguida, precisamos 
aprender como acolher aqueles que ensinam do modo antigo, mas que sentem certo 
incômodo nisso e estão dispostos a mudar. Mudar dá trabalho, gera tensão, exige 
sair daquilo que chamam de “zona de conforto”. Por último, para sermos coerentes, 
temos que começar a mudar as coisas e aprender com esse fazer 
diferente.(IBIDEM, 2011) 
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 MANO, M. Cristina ET AL – Estratégia de combate a retenção e evasão nos cursos de graduação: relato de experiência – 

FORGRAD Norte, 2011. 
30

 SILVA FILHO, Roberto L. Lobo, MOTEJUNAS, Paulo Roberto, HIPÓLITO,  Oscar e LOBO,  Maria Beatriz de C. M. – A 
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9.4. Acompanhamento dos egressos 

 

De um modo geral o acompanhamento dos egressos trata em verificar a inserção dos alunos no 

mundo do trabalho, em outras palavras uma instituição de ensino ao se debruçar sobre os egressos 

possibilita avaliar a realidade e a trajetória em suas diversas ofertas de cursos que se vinculam a uma 

futura profissionalização do graduando e o mercado de trabalho, mas especialmente acerca da 

importância sobre a qualidade dos produtos do trabalho institucional, ou seja, sobre o alcance dos 

objetivos e a função social de instituições e cursos. 

 

A CAME foi institucionalizada por meio da Resolução 263/2012 de 05/11/2012- deliberada pelo 

Conselho Universitário da UFRPE. Tem como objetivos construir uma base de banco de dados 

cadastrais e de informações, que possibilitem manter com o egresso uma comunicação permanente e 

estreito vínculo institucional, identificar o perfil do egresso, criando mecanismos de avaliação de seu 

desempenho profissional e da Instituição, identificar a adequação do curso ao exercício profissional, 

como também de sua inserção no mundo do trabalho e construir indicadores que apontem 

necessidades de aprimoramento e atualização dos cursos e de ações na UFRPE. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CAME: 

2º semestre 2012: 

 Evento de apresentação a Comunidade Universitária, com a presença da 

administração superior, coordenadores de cursos, egressos e empresas parceiras 

(SKILL, CIEE, MICROLINS, DELLOITE, ABRE, CESAR), na ocasião sorteando cursos de 

idioma e de oratória, interação do egresso com o mercado de trabalho, reiteração do egresso 

com a comunidade universitária e entre os próprios egressos; 

 

 Cadastramento dos egressos (SEDE, UAST, UAG, CODAI e EAD) nos níveis médio e 

profissionalizante, graduação, pós-graduação e EAD para base de banco de dados (desde 

2009), com a colaboração dos coordenadores de cursos e PREG/CGE, através de planilhas 

com o nome, e-mail e telefone; 

 Envio de questionários/pesquisa para alimentação do banco de dados, viabilizando 

informações para avaliação e posterior ações da CAME e da  UFRPE; 

Comentário da CPA: Diante dos fatos aqui relatados, a CPA sugere que a UFRPE se 

debruce sobre a questão da evasão dos discentes e buscar estratégias para reverter este quadro, 
que ora se apresenta de maneira delicada e preocupante, pois caso não haja uma intervenção 
imediata, o futuro pode ser caótico. Outro dado a ser visitado diz respeito à relação dos egressos x 
ingressantes, no qual não pudemos analisar devido ao ano letivo 2012.2 ainda não ter sido 
concluído, por consequência da greve. A CPA conclui que estes são indicadores importantes da 
produtividade institucional. 

 

 



 

 
 

 Elaboração, confecção e divulgação na UFRPE do FOLDER, BANNER e CARTAZ da CAME, 

recursos que possibilitam maior sensibilidade , informações e divulgação sobre os serviços e 

ações da CAME. 

 Construção da homepage da CAME, que servirá como mais um canal de interação com o 

egresso, na qual serão disponibilizados currículos, oportunidades, links importantes, eventos, 

educação continuada, depoimentos de egressos, criação de mascote da CAME, para 

esclarecimentos de dúvidas; 

 Participação em reuniões com a PROGEST (Pro- reitoria de Gestão Estudantil), para contato 

com os concluintes de curso (futuro egressos), cadastrando, sensibilizando e divulgando a 

CAME, procurando dessa forma dar continuidade ao elo entre o egresso e a UFRPE; 

 Criação de mídias eletrônicas da coordenação (facebook e twiter), para interação, divulgação 

de ações da CAME (oportunidades de emprego e trainee, dicas de empregabilidade, cursos 

on line de parceiros dentre outros); 

 Contatos com Coordenadores de curso (sede, UAG, UAST, CODAI e EAD) para divulgação e 

envio de cadastro de egressos para CAME; 

 Visitas as coordenações para explanação das ações da CAME e fortalecimento de parceria 

para futuras ações; 

 Reuniões com órgão vinculado (Reitoria), para viabilizar ações da CAME. 

 Reuniões com o PET do curso de Administração, para viabilidade de serviços e cursos para 

os egressos; 

 Contato com Assessoria de Cooperação Internacional-ACI, para participação dos egressos 

nos programas internacionais (aguardando retorno); 

 Contato com o Departamento de Registro e Controle Acadêmico-DRCA, para a possibilidade 

de o egresso cursar disciplinas isoladas de seu interesse para fortalecer sua formação 

(aguardando retorno); 

 Contato com a Biblioteca Central para o egresso ter acesso ao acervo da UFRPE 

(aguardando retorno). 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.  As 10 dimensões 

 

Antes de iniciar a análise das 10 dimensões se faz necessário obter um primeiro retrato no que diz 

respeito ao número de participação dos discentes, docentes e técnicos da UFRPE, especialmente 

Comentário da CPA: Ao tomar como referência as ações desenvolvidas pela CAME, a CPA 
sugere que haja um maior investimento desta coordenadoria sobre os egressos quanto a sua 
inserção no mercado de trabalho (quem são, quantos são e onde estão inseridos) e se elas são 
correlatas a sua formação acadêmica. Dos não inseridos no mercado de trabalho, a CAME pode 
mapear as causas determinantes dessa não inserção e estabelecer relação com a formação 
adquirida durante a graduação desses discentes.  

 



 

 
 

pelo questionário estar vinculado a uma participação livre e democrática, quanto ao nível de adesão 

do instrumento aplicado.  

 

PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO  
 

RECIFE – DOIS IRMÃOS 

 
 

 
 
               Figura 27– Adesão ao questionário 10 Dimensões no campus Dois Irmãos - RECIFE 

 

 

UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS 
 
               

 
                Figura 28 – Adesão ao questionário 10 Dimensões na Unidade Acadêmica de Garanhuns 

 

 

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA 
          

 
        

 

                 Figura 29– Adesão ao questionário 10 Dimensões na Unidade Acadêmica de Serra  
                 Talhada 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIA – UAEADTEC  

 

 

                    Figura 30 – Adesão ao questionário 10 Dimensões na Unidade Educação a Distância e  
                       Tecnológica – UEADTEC/UFRPE 

 

O Colégio Agrícola Santo Agostinho IKAS – CODAI por não disponibilizar na base sig@ os discentes 

não foi possível obter resposta para análise. A CPA registra nesse espaço que o Núcleo de Tecnologia de 

Informação – NTI da UFRPE necessita dar o devido suporte tecnológico a este órgão suplementar. Na próxima 

verificação este dado servirá de vigilância e monitoramento. 

 

PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES NA RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO  

 

 

             Figura 31 - Adesão do corpo docente ao questionário 10 dimensões 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICOS 

 

Figura 32 - Adesão dos técnicos ao questionário 10 Dimensões 

 

 

RESULTADO DOS DOCENTES DA UFRPE E DOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS EM SEUS DIVERSOS SETORES32 

 

9.5.1. Dimensão 1- A missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

 

9.5.2. Dimensão 2 - A política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, 
incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as 
bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

 

                                            
32

 A CPA informa ao leitor que as cores alocadas nos gráficos ora estão relacionadas as questões (Q1,Q2,Q3, etc) que varia 

nas dimensões e ora relacionadas as categorias (Deficiente, Regular, Bom, Excelente, NA, NCA) 

DIMENSÃO 1 – MISSÃO E PDI 



 

 
 

 

 

 

DIMENSÃO 2 – POLITICA PARA O ENSINO 

DIMENSÃO 2 – POLITICA PARA PESQUISA E EXTENSÃO 

DIMENSÃO 2 – POLITICA PARA PÓS-GRADUAÇÃO 



 

 
 

9.5.3. Dimensão 3 - A responsabilidade social da instituição, 

considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em 
relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 
defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural; 

 

9.5.4. Dimensão 4 - A comunicação com a 

sociedade 

 
 
 
 
 
 
 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

DIMENSÃO 4– COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 



 

 
 

9.5.5. Dimensão 5 – As políticas de pessoal, de carreiras do 

corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 
desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

 

 

9.5.6. Dimensão 6 - Organização e gestão da instituição, 

especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 
independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 
participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 
decisórios; 

 

 

 

DIMENSÃO 5– POLÍTICA DE PESSOAL E CARREIRA 

    DIMENSÃO 6– ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA IES 



 

 
 

9.5.7. Dimensão 7 - Infraestrutura física, especialmente a de 

ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

 

9.5.8. Dimensão 8 - Planejamento e avaliação, especialmente 

em relação aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação 
institucional;  

 

 

 

 

 

 

      DIMENSÃO 7– INFRAESTRUTURA 

     DIMENSÃO 8– PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 



 

 
 

9.5.9. Dimensão 9 - Políticas de atendimento aos estudantes 

 

9.5.10. Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira, tendo em 

vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da 
educação superior. 

Este item não foi verificado em questionário, mas por visita aos setores que gestam a sustentabilidade financeira 

foi observado que a PROPLAN e a PROAD necessitam se reestruturarem internamente para melhor gerir a 

receita advinda do governo federal e estudar novos dividendos para dentro da UFRPE, através de parcerias que 

fomentem na instituição um incremento financeiro que traga produtividade social e acadêmica.  Além dessa 

observação há de ressaltar que havendo receitas próprias, a CPA sugere uma gestão maior sobre esses 

dividendos. 

 

De acordo com a Gerência de Contabilidade e Finanças seria fundamental implantar a planilha de custo de toda 

administração, ressaltando sobre o quanto se gasta por aluno dentro da UFRPE para melhor visualizar as 

possíveis perdas financeiras por curso/departamento, uma vez que haveria um desvelar sobre o demonstrativo 

de todos os custos de um determinado produto ou serviço. Este é um item que ainda a CPA necessita se 

debruçar melhor para alargar compreensão desta dimensão. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comentário Final da CPA sobre as Dimensões respondidas pelos docentes: Diante das 
respostas obtidas em cada dimensão respondidas pelos docentes e técnicos desta IES, 
sugerimos que a partir deste relatório se faça a sua leitura particularizada pela instituição para 
resolver as categorias deficientes e regulares para atender a Política Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES. 

 

 

     DIMENSÃO 9– ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 



 

 
 

RESULTADO DOS TÉCNICOS DA UFRPE  
 

 

 

RESULTADO DOS DISCENTES33 DA UFRPE EM SEUS 
DIFERENTES CURSOS E UNIDADES 

 
 

DIMENSÃO 1 - POLÍTICA DA MISSÃO E PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 

 

 
 

DIMENSÃO 2 – POLÍTICA PARA O ENSINO 
 

                                            
33

 O CODAI e os TÉCNICOS ADMINSTRATIVOS estiveram fora deste bloco de resultado. O primeiro pelo lado não 

operacional do sig@ para os discentes e o segundo por já ter sido alocado seus dados. 

DIMENSÃO 1– MISSÃO E PDI 



 

 
 

 

 

DIMENSÃO 2 – POLÍTICA PARA PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 
 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

DIMENSÃO 2 – PÓS-GRADUAÇÃO 

DIMENSÃO 2 – PESQUISA E EXTENSÃO 

DIMENSÃO 2 – ENSINO 



 

 
 

 
 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

 
 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA 
 

 
 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA IES 

DIMENSÃO 7– INFRAESTRUTURA 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentário Final da CPA sobre as Dimensões respondidas pelos discentes: Diante das 
respostas obtidas em cada dimensão respondidas pelos docentes e técnicos desta IES, 
sugerimos que a partir deste relatório se faça a sua leitura particularizada pela instituição para 
resolver as categorias deficientes, regulares e NCA/NA para atender a Política Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

 

 

DIMENSÃO 9– POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 


