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RESUMO 

 

Esta dissertação trata da autoavaliação institucional na Dimensão 4, “Comunicação com a 

Sociedade”, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, obrigatória 

a todas as instituições de ensino superior do Brasil. Realizou-se um estudo de múltiplos casos 

com três instituições do estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo geral de conhecer 

como a referida avaliação é realizada, descrevendo o conceito para avaliação da comunicação 

proposto por elas e identificando aspectos controladores ou emancipatórios, categorizando os 

procedimentos metodológicos empregados e discutindo as dificuldades relatadas no processo 

avaliativo da comunicação. Os coordenadores das Comissões Próprias de Avaliação das 

instituições foram entrevistados e, os dados, categorizados por meio de análise qualitativa de 

conteúdo.  Percebeu-se características das correntes controladora, emancipatória e híbrida nas 

concepções das três instituições para avaliação da comunicação, revelando a falta de um 

corpus teórico constituído que transite em acordo com a perspectiva sistêmica e a 

epistemologia da complexidade do SINAES. Constatou-se que as dificuldades mais relatadas 

nos processos avaliativos da comunicação encontram-se na etapa de preparação, 

principalmente na definição de indicadores e instrumentos e no trabalho de sensibilização. A 

fragilidade no planejamento faz com que as próprias atividades do setor de comunicação 

tornem-se objetivos da avaliação, constituindo objetivos pobres e relacionados de maneira 

pouco significativa com metas organizacionais mais abrangentes. Concluiu-se também que o 

domínio técnico da avaliação não pode sobrepor-se às questões associadas com o tema mais 

amplo da complexidade que envolve o paradigma da avaliação proposta pelo SINAES, pois 

contradições e imperfeições fazem parte do processo avaliativo e são diversas as referências 

atuais na literatura que sustentam essa visão. Por fim, comenta-se que objetivos como 

transparência e mudanças de comportamento podem contar com metodologias e técnicas de 

pesquisa voltadas para a questão da construção de sentido. 

Palavras-chave: Avaliação institucional. Avaliação da comunicação. SINAES.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study is about the institutional self-evaluation in Dimension 4, "Communication with 

Society", from the National System of Higher Education Evaluation – SINAES, mandatory for 

all universities in Brazil. A multiple cases study was conducted with three institutions from 

Rio Grande do Norte, and the goal was to know how this evaluation is made, describing the 

concept for the evaluation of communication proposed by them, identifying controllers or 

emancipator aspects, categorizing methodological procedures and discussing the difficulties 

reported in the communication evaluation process. Coordinators of the institutions 

Evaluating Committees were interviewed and data categorized by means of qualitative 

content analysis. It was noted characteristics of the current controller, emancipator and 

hybrid designs in the three institutions for evaluation of communication, revealing the lack of 

a theoretical corpus that transits in accordance with the systemic perspective and 

epistemology of complexity from SINAES. It was found that the most frequently reported 

difficulties in the evaluation processes of communication are in the preparation stage, 

especially in the definition of indicators and tools and awareness work. The weakness in 

planning makes their own activities in the sector of communication become targets of 

assessment, forming goals poorly related with broader organizational goals. It was also 

concluded that the technical evaluation cannot override the issues associated with the 

broader issue of the complexity surrounding the assessment paradigm proposed by SINAES 

because contradictions and imperfections are part of the evaluation process and several 

references are current in the literature to support this view. Finally, it is said that objectives 

such as transparency and behavioral changes can rely on methodologies and techniques for 

research on the question of the construction of meaning. 

Keywords: Institutional Evaluation. Communication Evaluation. SINAES. 
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1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

1.1 Introdução 

 

A autoavaliação institucional, obrigatória a toda Instituição de Ensino Superior (IES) 

desde a entrada em vigor da Lei nº 10.861 da Presidência da República (BRASIL, 2004), que 

criou o Sistema Nacional e Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem por objetivo 

identificar o perfil da instituição e o significado de sua atuação por meio de suas atividades. 

Para tanto, considera dez dimensões: 1) a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

2) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão; 3) a responsabilidade 

social da instituição; 4) a comunicação com a sociedade; 5) as políticas de pessoal, as 

carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo; 6) organização e gestão da 

instituição; 7) infraestrutura física; 8) planejamento e avaliação; 9) políticas de atendimento 

aos estudantes; e 10) sustentabilidade financeira, com vistas à continuidade dos compromissos 

na oferta da educação superior. 

As Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), conforme a referida Lei, conduzem a 

avaliação interna de modo que haja um conjunto de dados relevantes à tomada de decisões 

que resultem em transformações, aperfeiçoamentos e superação de fragilidades constatadas. 

Com isto, espera-se que, gradativa e continuamente, sejam consolidados os mecanismos e as 

estratégias para se manter padrões de qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão, 

consoante os princípios e diretrizes constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), também obrigatório às instituições. Os resultados da autoavaliação constituem o 

primeiro instrumento a ser incorporado a um conjunto de instrumentos constitutivos do 

processo global de regulação da educação superior por parte dos estados para a renovação de 

credenciamento de IES, a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 

cursos de graduação (BRASIL, 2004).Além do seu potencial de transformação qualitativa, de 

melhoramento pedagógico e de maior eficiência de gestão, há de se considerar também o 

interesse no tema em função das influências desses resultados no orçamento e nos 

financiamentos das instituições de ensino superior. 

Diante da importância e da complexidade de uma avaliação institucional, 

pesquisadores brasileiros têm se lançado à literatura em busca de referenciais para discutir as 

práticas conduzidas pelas CPAs (SILVA, 2010a; GADOTTI, 2009; DIAS SOBRINHO; 

BALZAN, 2008; FREITAS; FONTAN, 2008; GLÜER; CRUZ, 2006; RODRIGUES; 
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RIBEIRO; SILVA, 2006; DEMO, 2005; CAVALIERI; MACEDO-SOARES; THIOLLENT, 

2004; FREITAS, 2004; FREITAS, 2003; DIAS SOBRINHO; RISTOFF, 2002; 2000; DIAS 

SOBRINHO, 2002; 2001, 2000). Para efeito neste trabalho, as definições dos termos-chave 

do tema são os estabelecidos pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior do 

Ministério da Educação (MEC/CONAES, 2010, 2004a; 2004b) e pela Presidência da 

República (BRASIL, 2004; 2003). 

O foco deste estudo está na Dimensão 4 do SINAES: Comunicação com a Sociedade. 

Ela diz respeito aos procedimentos organizativos e operacionais que visem a consistência e 

exequibilidade das propostas de comunicação, tendo como núcleo básico e comum de 

avaliação: “Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa. Imagem 

pública da instituição nos meios de comunicação social” (MEC/CONAES, 2004b, p. 23).  

Esta pesquisa partiu da constatação de que não há uma concepção única de avaliação 

da comunicação. Não existe, entretanto, uma oposição simples entre os métodos e 

instrumentos de avaliação, e, por esse motivo, conhecer esses processos na prática, 

confrontando com abordagens conceituais, é um caminho para conhecer como as 

organizações estão planejando e implantando suas avaliações internas, e que mudanças nos 

próprios métodos estão ocorrendo em função disso.  

 

1.2 Definição da Situação-Problema 

 

Tem-se como problema da pesquisa a seguinte questão: Como é feita a autoavaliação 

institucional em instituições de ensino superior do Rio Grande do Norte na dimensão do 

SINAES “Comunicação com a Sociedade”? Um problema, segundo Roesch (1999, p. 91), é 

“uma situação não resolvida, mas também pode ser a identificação de oportunidades até então 

não percebidas pelas organizações ou o interesse de uma preocupação acadêmica”. No caso 

do presente estudo, o problema emerge juntamente com a questão de contribuir para a 

compreensão da complexa, imbricada e ubíqua relação da comunicação com o contexto. 

É importante ressaltar que este estudo parte da premissa de que existe avaliação da 

comunicação em todas as IES que praticam a autoavaliação institucional para o SINAES. 

Pode haver, no entanto, variações no nível de formalidade das avaliações, mas supõe-se que, 

por menor que seja o grau de formalidade, existe uma forma estabelecida de avaliação. 
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1.3 Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar como é feita a autoavaliação institucional 

em instituições de ensino superior do Rio Grande do Norte para atendimento à dimensão 

“Comunicação com a Sociedade”, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

 Os objetivos específicos são os seguintes: 

1. descrever o conceito para avaliação da comunicação proposto por cada IES, 

identificando os aspectos essenciais em que o conceito se fundamenta; 

2. categorizar e descrever os procedimentos de autoavaliação institucional das IES 

pesquisadas na dimensão do SINAES “Comunicação com a Sociedade”; 

3. apresentar as dificuldades do processo de autoavaliação da comunicação 

organizacional relatadas pelos coordenadores das Comissões Próprias de Avaliação das IES, 

destacando os tópicos considerados primordiais para a vivência dessa avaliação. 

 

1.4 Justificativas 

 

A leitura da produção científica atual sobre comunicação organizacional forneceu um 

dado empírico importante para a escolha do tema desta pesquisa: percebeu-se que a 

comunicação vem sendo colocada em uma posição cada vez mais integrada aos negócios das 

empresas, porém a comprovação da sua eficácia ainda esbarra em dificuldades que estão 

relacionadas desde a clareza da sua missão até a definição dos verdadeiros objetivos que se 

deseja alcançar com o desenvolvimento de suas atividades.  

Avaliar a comunicação, teoricamente, demanda compreensão da dinâmica e 

complexidade das redes, fluxos, canais e níveis de comunicação, bem como dos públicos 

organizacionais e suas expectativas.  

A escolha do segmento (instituições de ensino superior) tem origem na constatação de 

que o conhecimento sobre como é feita a avaliaçãoda comunicação em diferentes instituições 

pode ser uma importante forma de indicar possíveis ajustes para um melhor aproveitamento 

das pesquisas. Uma avaliação, qualquer que seja, sempre se produz em um espaço de valores 

já existente que é reforçado com ela: neste caso, são concepções sobre a educação superior e, 

por conseguinte, a sociedade que estão em questão.  

Para Dias Sobrinho (2001), universidade é uma organização complexa e heterogênea, 

cuja cultura é de intercâmbio e para a qual os significados são históricos e construídos 

intersubjetivamente. Por isso, “têm grande importância os processos de longo prazo, os 
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significados nem sempre manifestos e quantificáveis, as conformações e situações nem 

sempre previstas” (DIAS SOBRINHO, 2001, p. 6).  

Na dimensão acadêmica, pesquisas no tema são importantes porque ainda existe pouco 

compartilhamento de conhecimento nessa área. A carência de fundamentos e metodologias é 

um obstáculo à superação do mito da impossibilidade de se avaliar ações de comunicação 

voltadas para a construção de imagem, identidade e reputação organizacional. Esses preciosos 

ativos intangíveis estão na pauta de prioridades dos investimentos das organizações. Quando 

o pesquisador se propõe a disseminar conhecimentos sobre pesquisa em comunicação, a 

qualidade delas tende a melhorar, segundo Figueiredo (2005).O mesmo autor afirma ainda 

que é clara a vantagem na união entre teoria e prática nesse cenário, quando diz que: 

“trabalhos já realizados pelas empresas, internamente ou em parceria com assessorias e 

institutos, têm muito a contribuir para aperfeiçoar a teoria e esta, por sua vez, pode ajudar a 

aumentar a confiabilidade das informações das pesquisas que já são realizadas na prática” 

(FIGUEIREDO, 2005, p. 189)    

A principal contribuição científica deste estudo está em apresentar a aplicação da 

autoavaliação institucional no âmbito da dimensão do SINAES “Comunicação com a 

Sociedade” em IES ainda não registrada pela literatura científica. Com isso, é instaurada a 

reflexão e o questionamento, levando à tomada de consciência que tem como objetivo 

melhorar o entendimento acerca do tema (GLÜER; CRUZ, 2006). A autoavaliação 

institucional é uma alternativa para “repensar a universidade”, apontada por Morin (2000) 

como uma necessidade para o século XXI.  

Do ponto de vista metodológico, este estudo contribui com a apresentação de um 

tratamento de dados baseado em análise de conteúdo que poderá ser utilizado como base para 

estudos posteriores que utilizem o mesmo problema com outras organizações como sujeitos 

de pesquisa.  

Por fim, destaca-se que o presente estudo não pretende esgotar o assunto em questão, 

detendo-se à autoavaliação institucional no âmbito da comunicação com a sociedade em três 

instituições de ensino superior do Rio Grande do Norte. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Autoavaliação institucional 

 

Autoavaliação remete a um processo de estudo com vistas ao autoconhecimento. Os 

significados da função diagnóstica do autorretrato têm implicações sobre o processo de 

construção coletiva e cotidiana das organizações, fazendo da autoavaliação um instrumento 

fundamental para balizar mudanças que se apresentam necessárias e, consequentemente, para 

o constante aperfeiçoamento. 

Segundo o Dicionário Aurélio, “avaliar” significa apreciar, analisar, determinar valor. 

A ideia de juízo e de críticas de valor que carrega em si a etimologia do termo (PINTO et al., 

2005) é a principal diferença em relação à palavra “medir”, que significa determinar ou 

verificar, tendo por base uma escala fixa, a extensão, medida ou grandeza de algo, segundo o 

mesmo dicionário supracitado. Na Tabela 1, estão dispostas algumas definições de avaliação 

historicamente utilizadas na literatura científica, reunidas por Ristoff (2003). 

 

TABELA 1: Algumas definições de avaliação 

Autor Conceito de “avaliação” Ênfase do conceito 

Cronbach (1963) [Avaliação é a coleta de] informações com vistas à 

tomada de decisões. 

Função instrumental 

Joint Committee on 

Standards for 

Evaluation (1981) 

A investigação sistemática do valor e do mérito de 

algum objeto. 

Caráter investigativo e 

natureza sistemática 

Robert Flodenet al. 

(1983) 

A avaliação é uma atividade que tem por função 

alterar e iluminar a busca de objetivos 

programáticos. 

Natureza formativa e 

somativa 

Daniel Stufflebeam 

(1983) 

Estudo orientado para a tomada de decisões. Seu 

uso deve ser proativo (para aperfeiçoar um 

programa) e também retroativo (para julgar o seu 

valor). 

Caráter processual 

Daniel Stufflebeam 

(1983) 

Estudos realizados para determinar se uma dada 

instituição e seus atores estão aptos a desempenhar 

as funções sociais para as quais foram designados. 

Avaliação como 

prestação de contas e 

responsabilização dos 

atores envolvidos 

Michael Scriven 

(1991) 

Avaliação é o processo através do qual se determina 

o mérito, a importância ou o valor das coisas. 

Determinação de valor 

Sandra Trice Gray 

(1998) 

Avaliação é um processo permanente e um 

instrumento de aprendizagem organizacional que 

tem como objetivo apoiar o alcance dos objetivos. 

Alcance dos objetivos 

Fonte: RISTOFF (2003) e autora 

 



16 
 

Como é possível verificar, há na avaliação uma natureza formativa, um caráter 

sistemático, uma prestação de contas com responsabilização de atores (noção hoje muito 

incorporada às avaliações institucionais), uma ideia de avaliação centrada nos objetivos e uma 

ideia de avaliação como instrumento útil à administração, especialmente no que diz respeito à 

tomada de decisões. 

Luckesi (apud PELISSONI, 2009) aponta que a definição mais adequada para 

avaliação seria “um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade tendo 

em vista uma tomada de decisão” (p. 185). Ou seja, assim como Cronbach (1963), citado na 

Tabela 1, acrescenta a função instrumental importante de possibilitar tomadas de decisões e 

observa que o julgamento de valor sobre um objeto não deve ser visto como algo estático, 

isolado e finalizado. Nesse sentido, o ato de avaliar deve ser entendido como ato 

emancipatório, em uma perspectiva de ação. 

Tavares (2000) apresenta uma definição em que avaliação e controle são instrumentos 

que se sobrepõem de forma complementar. É preemente citar essa definição para o 

entendimento da questão do controle na avaliação, como será visto mais detalhadamente 

adiante: 

 

Avaliação é o mecanismo que visa medir a efetividade das ações. Consiste 

em identificar o impacto das decisões afeitas ao processo. [...] O controle é 

um instrumento para verificação entre o que está previsto e o que está 

efetivamente ocorrendo. [...] Envolve o estabelecimento de procedimentos 

capazes de corrigir o processo decisório, indicando onde e quando intervir, 

para que o processo possa seguir seu curso apropriado. (TAVARES, 2000, p. 

386-387) 

 

Ristoff (2003) observa que a definição de “avaliação” é mais complexa do que se 

imagina, alertando para a existência do papel de juiz implícito nessa definição de julgamento 

valorativo. No entanto, reconhece que “neutralidade é uma fantasia, e que expressar os juízos 

é uma obrigação de quem conhece melhor o objeto avaliado, embora esta definição não seja a 

mais simpática” (p. 20). Ainda sobre a questão do valor, o autor complementa afirmando que 

o avaliador “não pode sujeitar-se unicamente ao mercado, devendo buscar o mérito intrínseco, 

as qualidades intrínsecas do objeto” (RISTOFF, 2003, p. 21). Coloca isto porque percebe as 

implicações que haveria nas ciências humanas se o valor fosse exclusivamente baseado no 

valor e mercado. 

No âmbito das instituições de ensino superior brasileiras, as definições de 

autoavaliação institucional ganham nuances próprias.Desde logo, pressupõe-se que avaliação 

e transformações educacionais se interatuam (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 196), ou seja, a 
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avaliação é um dos motores importantes para produzir mudanças nos currículos, nas 

metodologias de ensino, na gestão e nas configurações do sistema educativo, nas políticas de 

pesquisa e nas noções de responsabilidade social. Outra ideia assumida, seguinte à primeira, é 

a de que as transformações ocorridas no âmbito das instituições de ensino fazem parte das 

complexas mudanças na sociedade. Dessa forma, a autoavaliação tem a ver com as 

transformações desejadas para a educação superior e, por conseguinte, para a sociedade em 

geral, no presente e no futuro.  

A partir do conhecimento dos resultados do movimento interno, a comunidade 

acadêmica vai buscar na reavaliação uma visão positiva de seu projeto de desenvolvimento 

institucional (ZAINKO, 2008). A autoavaliação institucional constitui um tema de destaque 

na atualidade, por levar à tomada de consciência nas instituições a partir de informações. A 

tomada de consciência sobre a instituição tem como objetivo melhorar a universidade, como 

explica Belloni: 

 

A autoconsciência institucional constitui importante subsídio para o processo 

da tomada de decisão, tanto em nível individual quanto em nível coletivo, da 

instituição como um todo, com vistas ao seu aperfeiçoamento, e tem como 

ponto de fundamental importância à intensa participação de seus membros 

tanto na forma de encaminhar a avaliação na identificação de critérios e 

procedimentos, como na utilização dos resultados. (BELLONI, 1995, apud 

RISTOFF, 2003, p. 30) 

 

Embora complexa, a autoavaliação é um processo de organização das informações, 

que por si só é uma vantagem importante na nova estrutura social associada ao 

informacionismo que surgiu a partir da reestruturação do modo capitalista de 

produção.Castells (1999) apresenta que, nesse novo modelo, a produtividade passa a estar 

atrelada à tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da informação e de 

comunicação simbólica. Tal modelo surge dentro do contexto da globalização, da tecnologia 

da informação e de uma sociedade multicultural. Dessa forma, segundo Castells (1999), a 

acumulação de conhecimentos e maiores níveis de complexidade no processamento da 

informação tornam-se variáveisrelevantes.  

Em razão da importância do conhecimento na chamada sociedade da informação, e 

reconhecendo que a educação é um “fenômeno humano e social, [...] atravessada por 

contradições e conflitos relacionados com as diversas concepções de mundo e interesses dos 

indivíduos e dos diferentes grupos sociais” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 196), é de esperar 

que a competitividade e o individualismo acirrem essas contradições e conflitos no sistema, 

gerando uma pluralidade que têm como consequência uma grande diversificação de 
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instituições de ensino superior. Com efeito, no Brasil, essa significativa e contínua expansão 

se fez acompanhar de importantes mudanças qualitativas no que diz respeito a finalidades. 

 

2.1.1 Avaliação institucional da educação superior brasileira: antecedentes históricos 

 

Desde a criação das primeiras escolas de nível superior brasileiras, em 1808, os 

processos que precederammudanças à estrutura universitária foram quase sempre pautados em 

situações avaliativas (CUNHA, 1980). Importante ressaltar que as experiências de avaliação 

da educação superior devem ser compreendidas à luz de seus respectivos momentos políticos, 

pois a educação é entendida como motor de desenvolvimento e está atrelada às necessidades 

do país.  

A história da avaliação na educação superior no Brasil, com características de 

sistematização e continuidade, tem suas origens em 1977, quando teve iníciouma política de 

avaliação da pós-graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 

Superior – CAPES (BERTOLIN, 2004; ZANDAVALLI, 2009). A referida avaliação baseava-

se numa epistemologia predominantemente quantitativa e objetivista, e classificava os 

programas de mestrado e doutorado para nortear a distribuição de recursos, como bolsas de 

estudo e financiamento de projetos. Zandavalli (2009) sustenta que “a recomendação sobre 

dados estatísticos confiáveis denuncia a necessidade de levantar com precisão as condições 

reais das universidades para melhor dominá-las” (p. 389), uma vez que a época era de regime 

militar. 

As primeiras propostas de avaliação com ênfase no ensino de graduação surgiram em 

1983, com a criação, pelo MEC, do Programa de Avaliação da Reforma Universitária 

(PARU).O PARU foi desativado no ano seguinte por falta de apoio em um período em 

quesurgia uma postura nacional de resistência à avaliação, que devia-se, segundo Bertolin 

(2004), ao caráter punitivo que as avaliações adquiriram naquele período. Paradoxalmente, o 

Brasil vivia um gradativo retorno à democracia, e mesmo que as discussões do PARU 

estivessem centralizadas na democratização do acesso e da gestão (observa-se a presença mais 

efetiva de professores na sua constituição), ele também não resistiu às novas demandas de 

capital que estariam por vir (ALMEIDA JÚNIOR, 2004). 

Em 1985, o então presidente José Sarney designou a Comissão de Notáveis, 

incumbida de sugerir a abertura para a privatização, a diversidade, e a autonomia vinculada ao 

desempenho nas universidades (BERTOLIN, 2004). No ano seguinte, 1986, o MEC lançou o 

Grupo Executivo de Reforma da Educação Superior (GERES), com o objetivo de analisar a 
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validade do relatório produzido pela Comissão, chamado “Uma nova política para a educação 

superior brasileira”. Segundo Zandavalli (2009), o Estado “refreou a expansão das IES 

públicas, por meio de cortes de verbas, [...] abriu as comportas ao setor privado, 

desenvolvendo processos formais de avaliação que não resultaram em efetivo controle da 

qualidade, mas na sua substancial queda” (p. 418).   

O que se viu a partir desse momento foi uma forte resistência da comunidade 

universitária às tentativas de “Estado avaliador” (BERTOLIN, 2004), que Ristoff (2000, p. 

37-38) descreve como um período em que “a avaliação passou a ser associada à execração 

pública e tornou-se por algum tempo um tabu, um assunto politicamente, pelo menos, 

proibido”. Várias IES resolveram iniciar experiências próprias de autoavaliação, sendo 

pioneiras a UnB (1986), a UFMG e a USP (1988). Dias Sobrinho (2003) afirma que, nesses 

casos em que as universidades assumiram a titularidade da avaliação, a possibilidade de 

autoconhecimento institucional permitiu o aperfeiçoamento e a correção de diversas ações 

institucionais, promovendo um destaque positivo delas no cenário nacional. 

Diante dessas experiências bem sucedidas, o MEC, em amplo acordo com as IES que 

ansiavam por produzir processos voluntários de autoavaliação, consubstanciou o Programa de 

Avaliação das Universidades Brasileiras (PAIUB), em 1993.O PAIUB era composto de três 

etapas: autoavaliação (realizada pela comunidade interna), avaliação externa (realizada pelos 

pares acadêmicos e representantes da sociedade) e reavaliação, que é uma “síntese que 

articula os estágios anteriores e supera as contradições através de atribuição de novos sentidos 

ao processo desenvolvido e por desenvolver” (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 95).O Programa, 

de adesão voluntária pelas IES, não tinha objetivo de gerar ranking ou nortear financiamentos 

(BERTOLIN, 2004), e expunha princípios que abrangem globalidade, comparabilidade, 

respeito à identidade institucional, ausência premiação e punição, legitimidade e continuidade 

(RISTOFF, 2000; ZANDAVALLI, 2009), princípios que são seguidos até hoje.Segundo Dias 

Sobrinho (2002), a característica mais marcante e identificadora do PAIUB foi o fato de ser 

uma obra coletiva e que contempla a pluralidade, lançando as bases teóricas e práticas do 

caráter pedagógico e formativo da avaliação e restituindo a credibilidade dela após anos de 

processos frustrados de avaliação institucional. 

O PAIUB recebeu apoio do governo federal da gestão de Itamar Franco, mas foi 

substituído na gestão de Fernando Henrique Cardoso pelo Exame Nacional de Cursos, 

popularmente conhecido como “Provão”. É necessário, antes de tratar do Exame, tomar 

conhecimento da ampla expansão por que passaram as IES a partir do meio dos anos 1990 

(Tabela 2). 
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TABELA 2: Evolução do número de IES por categoria administrativa no Brasil e 

evolução do número de matrículas (1996-2010) 

Ano Total de IES 
IES Públicas IES Privadas Total de 

matrículas Total % Total % 

1996 922 211 22,8 711 77,2 1.868.259 

2001 1.391 183 13,2 1.208 86,8 3.036.113 

2004 2.013 224 11,1 1.789 88,9 4.223.344 

2007 2.281 249 10,9 2.032 89,1 5.250.147 

2010 2.378 278 11,7 2.100 88,3 6.379.299 

Fonte: MEC/Inep 

 

Há diversos motivos que explicam a expansão, como o forte movimento de 

globalização, a elevação da taxa de jovens formados no Ensino Médio, o aumento da 

participação das mulheres no mercado de trabalho, as crescentes exigências de escolaridade e 

qualificação profissional (características de um país em desenvolvimento) e as próprias 

mudanças causadas pela sociedade da informação, como já fora colocado anteriormente.  

A expansão transformou o cenário da educação superior brasileira e provocou 

importantes transformações, dentre as quais Dias Sobrinho (2010, p. 200) destaca: 

 

- diversificação de modelos organizacionais (diversos tipos de provedores, 

estilos administrativos, tamanhos, finalidades, compromissos, etc.); 

- diferenciação dos perfis estudantis (democratização do acesso, aumento de 

matrículas e titulação de mulheres, ampliação das faixas etárias dos 

estudantes); 

- incremento da formação profissionalizante (ênfase no setor de serviços, em 

detrimento da formação para a cidadania crítica e participativa); 

- aumento do prestígio das ciências aplicadas e tecnologias, que produzem o 

chamado ‘conhecimento útil’, de interesse mercadológico, e crescente 

desvalorização das humanidades; 

- improvisação do corpo docente e desprofissionalização do magistério 

superior; 

- deslocamento da autonomia dos fins para os meios e da universidade para 

as agências de controle ministeriais; 

- crescente controle dos fins e flexibilização dos meios; 

- diversificação das fontes de financiamento; 

- aumento dos mecanismos de prestação e vendas de serviços e quase-

mercado. 

 

O salto quantitativo da participação de IES privadas percebido entre 1996 e 2001 é 

explicado pela expansão do segmento empresarial que se deu em função de que, nesse 

período, as IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) receberam escasso apoio oficial, 

com a diminuição da presença do Estado nos financiamentos públicos frente a um contexto de 
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supremacia do neoliberalismo.Foi nesse contexto, em 1995, que o “Provão” foi implantado, 

de forma imposta pelo MEC, sem consulta ou discussões públicas (DIAS SOBRINHO, 2010).   

O Exame tinha caráter economicista e privilegiava indicadores como taxas brutas de 

matrículas, vagas para novos alunos, de evasão, de aprovação e percentual dos custos da 

educação superior no total gasto com educação pública, além do percentual do PIB (produto 

interno bruto) gasto com educação superior (DIAS SOBRINHO, 2010).Contestável do ponto 

de vista técnico, o “Provão” recebeu inúmeras críticas por fomentar a concorrência entre 

instituições com a divulgação à sociedade de conceitos que não expressavam a real qualidade 

dos cursos (BERTOLIN, 2004) e que eram usados de maneira sensacionalista 

(ZANDAVALLI, 2009). Pela falta de padrões básicos de referência e equivalência e seu 

caráter estático e fragmentário, não foi capaz de oferecer elementos seguros para os atos 

decisórios das instâncias administrativas centrais, abafou a autoavaliação nas instituições e 

favoreceu a expansão privada (DIAS SOBRINHO, 2010). 

As críticas se intensificaram em 2003, ao iniciar-se o governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva. Ao longo daquele ano, uma comissão especial criada pela Secretaria de Educação 

Superior elaborou uma proposta levando em conta, segundo Dias Sobrinho (2010, p. 207), 

“duas aspirações centrais da comunidade de educação superior: participação democrática e 

construção de um sistema de avaliação”. 

 

2.1.2 Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES 

 

A compreensão dos antecedentes do SINAES é essencial para constatar seus avanços e 

recuos. Instituído através da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior propôs-se como “política de Estado, e não simplesmente de 

um governo, na perspectiva da construção de um sistema” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 

208).Sua concepção como sistema é descrita da seguinte forma: 

 

Um sistema se realiza como uma ideia básica e integradora que se 

materializa em determinadas práticas articuladas entre si, com a finalidade 

de produzir efeitos e alcançar objetivos coerentes e consistentes. Para ser 

realmente um sistema de avaliação, o SINAES propôs a integração entre 

diversos instrumentos e momentos de aplicação, tendo como base e eixo 

estruturante uma concepção global de avaliação e de Educação Superior. 

(DIAS SOBRINHO, 2010, p. 208) 

 

Para a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, instituída 

para coordenar e supervisionar o sistema de avaliação propiciando-lhe unidade e qualidade 
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(BRASIL, 2004), a avaliação da educação superior proposta pelo SINAES busca identificar a 

coerência entre a missão institucional e as políticas institucionais realizadas, traduzidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional de cada IES (MEC/CONAES, 2004a). O SINAES 

propõe a avaliação institucional recuperando o conceito mais complexo e abrangente de 

educação superior: formação integral de cidadãos-profissionais, cuja referência central é o 

bem da sociedade, e dever do Estado. Entre as alterações introduzidas, destaca-se a avaliação 

institucional procedida em duas etapas: autoavaliação e avaliação externa, constituindo-se em 

um processo que envolve o esforço da instituição em se conhecer e ser conhecida e que, 

articulado ao planejamento, tem potencial de contribuir para a gestão estratégica 

(TRIGUEIRO, 2004). 

Com ênfase na autoavaliação, o SINAES foca na prática educativa da avaliação e tem 

por objetivo “gerar nos membros da comunidade acadêmica a autoconsciência de sua 

qualidade, de seus problemas e de seus desafios, por meio de mecanismos institucionalizados 

e participativos de realização” (PEIXOTO, 2009, p. 13). O artigo 11 da Lei estabelece que as 

IES devem constituir Comissões Próprias de Avaliação (CPA), responsáveis pela condução 

dos processos internos de avaliação e sistematização das informações para encaminhamento 

ao INEP (BRASIL, 2004). Embora determine que todos os segmentos da comunidade 

acadêmica devem ser contemplados na composição, deixa a critério dos órgãos colegiados 

superiores das instituições a organização e a dinâmica de funcionamento da CPA (PEIXOTO, 

2009). Em consequência da liberdade que a legislação atribuiu para as IES, um dos aspectos 

fundamentais do SINAES é o “respeito à identidade institucional, correlativo do respeito à 

diversidade existente no sistema”, que requer “instrumentos flexíveis e adaptáveis às 

peculiaridades de cada IES, sem romper os princípios e objetivos gerais e comuns do 

SINAES” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 208-209).  

O guia de orientações gerais do MEC para o roteiro da autoavaliação das instituições 

(MEC/CONAES, 2004b, p. 7) resume que“a avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, 

um processo cíclico,criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões 

quedefinem a Instituição”, e lista como condições fundamentais para a adequada 

implementação e bons resultados de um processo autoavaliativo a existência de uma equipe 

de coordenação (CPA), a participação dos integrantes da instituição, o compromisso explícito 

por parte dos dirigentes das IES, informações válidas e confiáveis e, por fim, o uso efetivo dos 

resultados. 

As dez dimensões de avaliação estabelecidas pelo SINAES estão descritas no artigo 

3º, nos incisos I a X: 
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I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

III – 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; 

IV – a comunicação com a sociedade; 

V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI – 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; 

VII – infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional;  

IX – políticas de atendimento aos estudantes; 

X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. (BRASIL, 

2004) 

 

A visão sistêmica do SINAES possibilita a articulação entre avaliação e regulação, 

sendo o conjunto articulado de informações produzidas pelas avaliações institucionais interna 

e externa a base para os atos regulatórios a serem praticados pelo Conselho Nacional – CNE, 

do MEC. Bertolin (2004) desenvolveu a classificação de avaliação dentro das características 

das correntes controladora e emancipatória (Tabela 3). 

 

TABELA 3: Avaliando universidade de forma controladora ou emancipatória 

 Avaliação controladora Avaliação emancipatória 

Para quê? 
Governo controlar 

Definir financiamento 

Tomada de decisão coletiva 

Gerar autoconhecimento 

Quer saber? 
Eficiência da instituição para indústria 

/ mercado 

Cumprimento da missão 

Contribuição social 

Como? 
Provas de aprendizagem 

Avaliando o produto final 

Participando da comunidade 

Avaliando o processo 

Qual o uso? 
Gera classificação 

Cobrança e punição 

Escolher rumos 

Parte do processo pedagógico 

Fonte: Adaptado de BERTOLIN (2004) 

 

Considerando o disposto na Tabela 3 e considerando que o artigo 1º da Lei nº 10.861, 

em seu parágrafo 1º, diz que: 
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§ 1
o
 O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 

sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais 

das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

(BRASIL, 2004) 

 

E considerando ainda que seu artigo sucessor sustenta que: 

 

Art. 2
o
 O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de 

desempenho dos estudantes, deverá assegurar: 

I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e 

integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 

atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior e de seus cursos; 

II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos 

processos avaliativos; 

III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das 

instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 

representações. (BRASIL, 2004) 

 

 Entende-se, a princípio, que a avaliação proposta pelo SINAES está plenamente de 

acordo com uma perspectiva de avaliação emancipatória, pois busca saber se as instituições 

entendem sua atuação, principalmente em relação aos seus comprometimentos e 

responsabilidades sociais. Entretanto, analisando-se o parágrafo 10 do artigo 5º e o parágrafo 

2º do artigo 10, aparece na Lei a prática de avaliações controladoras de uso de resultados com 

fins de premiação e punição: 

 

Art. 5º [...] 

§ 10. Aos estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da 

Educação concederá estímulo, na forma de bolsa de estudos, ou auxílio 

específico, ou ainda alguma outra forma de distinção com objetivo similar, 

destinado a favorecer a excelência e a continuidade dos estudos, em nível de 

graduação ou de pós-graduação, conforme estabelecido em regulamento. 

(BRASIL, 2004) 

 

Art. 10 [...] 

§ 2
o
 O descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em parte, 

poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades: 

I – suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de 

graduação;  

II – cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação 

superior ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos; 

III – advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável 

pela ação não executada, no caso de instituições públicas de ensino superior. 

(BRASIL, 2004) 
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Diante do exposto, conclui-se que a resposta da avaliação proposta pela Lei nº 10.861 

à pergunta “para quê avaliar?”, da Tabela 3, deixa claro que o SINAES é um “sistema híbrido, 

contendo características emancipatórias e controladoras, ou seja, a avaliação resultante da Lei 

poderá ter, na sua implementação, tanto objetivos de controle como objetivos de caráter 

formativo” (BERTOLIN, 2004, p. 75). O equilíbrio entre a avaliação formativa e a regulação 

controladora pode ser obtido por meio de boas práticas de diálogo e de foco no sentido 

público de responsabilidade social. 

Mais que uma mudança de instrumentos, o SINAES pretendeu operar com outro 

paradigma de avaliação. A mudança de paradigma passa pelo entendimento de que o domínio 

técnico não pode sobrepor-se às questões de fundo filosófico e ético-político da educação 

superior e da avaliação dela, nas palavras de Dias Sobrinho (2010, p. 222-223): 

 

Todas essas questões estão relacionadas com o tema mais amplo da 

complexidade e das contradições que envolvem o conceito de qualidade em 

educação superior. Antes das dificuldades técnicas e operacionais, a questão 

de fundo, filosófica e política, muito pouco debatida, é a da qualidade. [...] 

Nesse sentido, a avaliação deveria se preocupar em trazer informações 

significativas para a compreensão da complexidade do sistema, em vez de 

esboçar uma imagem simplificada e redutora do sistema. 

 

Importante ressaltar que contradições e imperfeições fazem parte do processo, já que o 

sistema avaliativo é uma construção histórica e um fenômeno social que tem a ver com o 

contexto em que ocorre. Dias Sobrinho (2010, p. 223) entende que nisso consiste a riqueza da 

avaliação proposta pelo SINAES: “nunca está acabada, nem fechada às diferentes 

interpretações e aos distintos interesses de grupos, não é neutra e nem detentora da verdade 

absoluta, mas precisa se esforçar para ser justa e socialmente eficaz”. De modo especial, 

constituem desafios e maiores dificuldades as dimensões mais subjetivas e qualitativas do 

SINAES, como é o caso da Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade, queexige uma 

metodologia mais refinada.  

 

2.1.3 Dimensão 4 do SINAES: Comunicação com a sociedade 

 

A dimensão “Comunicação com a Sociedade”, na perspectiva dos roteiros de 

autoavaliação institucional, é apresentada no guia de orientações gerais da CONAES tendo 

por núcleo básico e comum: “Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e 

externa.Imagem pública da instituição nos meios de comunicação social” (MEC/CONAES, 
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2004b, p. 23). As perguntas que norteiam a autoavaliação, segundo o mesmo documento, são 

as seguintes: 

 

 Quais são os meios de comunicação utilizados pela IES? 

 A comunicação da instituição é efetiva e comprometida com a missão 

da IES? Como se manifesta? 

 A comunicação interna da instituição é frequente? Quais os canais de 

comunicação utilizados? 

 Existe uma adequada comunicação entre os membros da instituição? 

 A informação entregue aos usuários da instituição é completa, clara e 

atualizada? 

 A informação divulgada inclui os aspectos que dizem respeito às 

atividades da instituição (objetivos, recursos, duração dos cursos, orientação 

sobre a formação, regimentos sobre admissão, titulação oferecida, lista de 

currículos diretivos e docentes, incentivos e bolsas para estudantes, valor da 

mensalidade, serviços, procedimentos burocráticos etc.). 

 Há serviço de ouvidoria? Como funciona? 

 Existem mecanismos de comunicação e sistemas de informação 

eficazes para a coordenação dos diferentes cursos/unidades? 

 Existe uma estrutura de informação sobre a realidade institucional, as 

características do meio, os recursos e outros elementos semelhantes para 

avaliar o cumprimento das metas e objetivos? (MEC/CONAES, 2004b, p. 

23-24) 

 

Para essa dimensão, oguia da CONAES lista como sugestões de indicadores, dados e 

documentações: 

 

 Meios e canais de comunicação utilizados para publicizar as 

atividades da instituição na comunidade externa. 

 Regimentos e manuais de circulação interna informando sobre 

procedimentos. 

 Folhetos e jornais para divulgação interna, existência de sítios-web de 

divulgação. Análises sobre sua eficácia. 

 Guia do aluno ou semelhante que contenha informações sobre Projeto 

Pedagógico do curso, disciplinas, créditos, horários de funcionamento e 

outros. 

 Questionários destinados aos membros dos diversos segmentos da 

instituição avaliando a efetividade da comunicação e a circulação das 

informações na instituição. 

 Questionários para os estudantes, docentes e técnico-administrativos 

indagando e avaliando as estratégias mais eficazes e os problemas na 

circulação das informações. 

 Procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de resposta. 

(MEC/CONAES, 2004b, p. 24) 

 

Glüer e Cruz (2006) identificam nos indicadores, dados e documentações da Dimensão 

4 os seguintes conceitos: canais de comunicação, sistemas de informações, ouvidoria e 

imagem pública das IES. Em benefício do marco teórico deste trabalho e entendendo que o 

tema é amplo, propõe-se a discussão a partir da concepção de comunicação organizacional, 
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para então serem apresentados os quatro conceitos encontrados pelos autores supracitados, já 

contextualizados no âmbito universitário. 

 

2.2 Comunicação organizacional 

 

O uso da terminologia comunicação organizacional é recente no Brasil, onde até o 

início da década de 1990 os autores e entidades a entendiam como comunicação empresarial, 

termo que guarda em si a limitação de se apresentar como o conjunto de comunicações 

técnicas, instrumentais, burocráticas e normativas (TORQUATO, 2009). Um dos primeiros 

modelos corporativos de comunicação como um camposistêmicoabrangente, complexo e de 

múltiplas perspectivas foi desenhado por Francisco Gaudêncio Torquato do Rego em 1983, 

em sua tese de livre-docência, na qual vislumbrou a incorporação de jornalismo empresarial, 

assessoria de imprensa, relações públicas, propaganda institucional e mercadológica, 

editoração e sistema de pesquisas. A base conceitual do desenvolvimento desse trabalho fez 

de Torquato um estudioso pioneiro da comunicação organizacional no Brasil, campo que tem 

ainda como pesquisadores pioneiros e contínuos Margarida M. Krohling Kunsch e Wilson da 

Costa Bueno. 

Kunsch (2003, p. 150) define comunicação organizacional como: 

 

a disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro 

das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o 

funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus 

diversos públicos. 

 

 Bueno (2009; 2003), ainda que não faça distinção entre os termos comunicação 

empresarial ou organizacional, os define em alinhamento ao entendimento de Kunsch (2003, 

p. 150) de que trata-se de uma comunicação integrada, que “pressupõe uma junção da 

comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da 

comunicação administrativa, que formam o mix, o composto da comunicação 

organizacional”. Para o autor,  

 

A Comunicação Empresarial (Organizacional, Corporativa ou Institucional) 

compreende um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, 

produtos e processos desenvolvidos para criar e manter a imagem de uma 

empresa ou entidade (sindicato, órgãos governamentais, ONGs, associações, 

universidades, etc.) junto aos seus públicos de interesse (consumidores, 

empregados, formadores de opinião, classe política ou empresarial, 

acionistas, comunidade acadêmica ou financeira, jornalistas, etc.) ou junto à 

opinião pública. (BUENO, 2003, p. 72) 
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Para Casali (2005, p. 116), comunicação organizacional pode ser compreendida como 

“um processo social que aciona universos objetivos e subjetivos na criação de um ambiente ao 

mesmo tempo estável e mutante”. Bueno (2009, p. 10) destaca que a comunicação integrada 

assume uma “articulação estreita entre os vários departamentos/áreas e profissionais que 

exercem atividades de comunicação nas empresas e entidades”, ou seja, essa influência da 

comunicação organizacional pode ser percebida nas diferentes manifestações dentro das 

organizações, empreendidas formal ou informalmente, conforme explica Kunsch (2003, p. 71-

72): 

 

Trata-se de um processo relacional entre indivíduos, departamentos, 

unidades e organizações. Se analisarmos profundamente esse aspecto 

relacional da comunicação do dia-a-dia nas organizações, interna e 

externamente, percebemos que elas sofrem interferências e 

condicionamentos variados, de uma complexidade difícil até de ser 

diagnosticada, dados o volume e os diferentes tipos de comunicações 

existentes, que atuam em distintos contextos sociais. 

 

Considerado um campo emergente, a comunicação organizacional tem ganhado 

relevância simultaneamente nos meios corporativo e acadêmico, inspirando e guiando uma 

evolução que vem acontecendo no sentido de libertação de um entendimento utilitário para 

passar a ser estudada em coerência e sintonia com as ciências administrativas. A adesão a um 

campo de saber exige a adoção de uma estrutura paradigmática como postura que justifique 

abordagens de análise e que funcione como filtro de seleção do que se percebe e se reconhece. 

Emparelhados pela estrutura paradigmática no sentido de paradigma como crenças e valores 

da ciência que compõem um quadro de referências, os pesquisadores podem, legitimados por 

critérios de cientificidade compartilhados por seus pares, contribuir para avanços 

epistemológicos em uma área do saber. 

A opção ancoragem deste estudo na perspectiva sistêmica se justifica pelo 

reconhecimento da visão sistêmica nas instituições de ensino superior, institucionalizada 

através da Lei do SINAES, implementada no Brasil em 2004, e pelo entendimento e 

concordância com Vasconcellos (2008), Morin (2010; 1996) e Curvello (2009; 2008; 2001) 

de que é impossível reduzir a multidimensionalidade do ambiente organizacional, em 

constantes e profundas mudanças de contexto, a explicações simplificadas e esquemas 

conceituais que apresentem ideias fechadas sobre o que é ou para que serve a organização, 

especialmente na era das redes e das hiperconexões. A compreensão das organizações como 

organismos vivos e abertos (GOLDHABER, 1991; MORGAN, 2011; BALDISSERA, 2000; 

MORIN, 2005) tem sido objeto de investigação de interesse nas teorias organizacionais, por 
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observar que o sistema organizacional convive com ruídos que não podem ser analisados em 

sua totalidade. No estudo em que se reconhecem as condições de imprevisibilidade, a 

complexidade torna-se a condição própria e natural de operação. 

Como coloca Morin (2010), para compreender o paradigma da complexidade é preciso 

saber antes que existe um paradigma de simplicidade. O filósofo francês Gaston Bachelard já 

teria apontado que “o simples não existe, só existindo o que foi simplificado pelo cientista” 

(apud VASCONCELLOS, 2008, p. 74), ou seja, a simplificação das coisas é uma atividade 

humana, ilustrada pela metáfora do microscópio. Em outras palavras, cientistas focam na 

análise das partes na crença de que naturalmente emergirá uma concepção fiel do todo. O 

pensamento sistêmico é antagônico à linearidade das pesquisas acadêmicas e estudos 

organizacionais desenvolvidos apenas graças à redução de complexidade e ao recorte 

passageiro e efêmero do objeto, prática que se mostra explicitamente rígida e mecanicista, 

principalmente nas ciências humanas e sociais. 

Azambuja (2011; 2009), Baldissera (2009), Curvello e Scroferneker (2008) e, com 

mais ênfase, Curvello (2001; 2008; 2009) são autores brasileiros que realizam retrospectivas 

sobre o pensamento sistêmico e o paradigma da complexidade na comunicação 

organizacional. As primeiras proposições de uma teoria geral dos sistemas surgiram na década 

de 1930, no campo da Biologia, quando Ludwig von Bertalanffy estudava particularidades 

dos fenômenos biológicos e suas diferenças em relação aos fenômenos físicos 

(VASCONCELLOS, 2008). Em Teoria Geral dos Sistemas, publicado em 1968, Bertalanffy 

propõe-se a identificar os princípios gerais do funcionamento de todos os sistemas, princípios 

esses calcados em pressupostos aplicáveis às várias ciências empíricas, transcendendo 

fronteiras disciplinares. Desde então, diversos autores se dedicaram a contribuir para a teoria, 

dentre os quais destaca-se, no âmbito da teoria dos sistemas sociais, o pesquisador alemão 

Niklas Luhmann. 

Os pressupostos teóricos da perspectiva sistêmica impõem uma nova epistemologia da 

complexidade, pela consideração das organizações como sistemas de comunicação 

interdependentes (reformulando conceitos como sujeito e objeto, todo e partes) e ainda pela 

superação dos estudos com finalidade de natureza prescritiva. 

Algumas concepções e explicações lançadas sobre a comunicação organizacional 

buscam compreendê-la como processo que se realiza a partir do acontecer, e, desse modo, ela 

foge do controle da organização, mas pode ser trabalhada em certos níveis de previsibilidade 

mediante ações estratégicas focadas na produção de sentido. Vale observar que essa 

concepção valoriza excessivamente o lugar da emissão e subestima a cognição do receptor. 
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Simplifica-se a compreensão do processo para se atender necessidades de mercado, e, não 

dando conta da amplitude e complexidade de fato, fica comum encontrar organizações que 

apontam a comunicação como um de seus principais problemas. 

Há, na adesão à complexidade, o reconhecimento de que a simplificação obscurece as 

interrelações existentes nos fenômenos e de que é imprescindível ver e lidar com a 

complexidade do mundo em todos os seus níveis. Outro reconhecimento importante é o de 

que o mundo está em processo de tornar-se, e daí decorre necessariamente a consideração da 

indeterminação, com a consequente imprevisibilidade de alguns fenômenos. Somando-se isso 

ao fato de que o conhecimento científico do mundo é uma construção social, compreende-se 

as nuances de instabilidade e intersubjetividade do pensamento sistêmico. Tendo claro que o 

fundamento da disciplina de Administração é o homem e, em particular, o bem-estar do 

homem, e ainda com base no que foi posto até o momento, é coerente concluir que: 

 

O pensamento complexo busca ampliar o horizonte de compreensão da 

realidade sem esgotá-lo, pois de todas as maneiras o ser humano só pode 

perceber aspectos da realidade. A partir dessa perspectiva, a ciência deve ser, 

então, um conhecimento aberto, inacabado e autocorretivo. (BERNAL, 

2000, p. 34) 

 

Curvello (2009, p. 94) destaca que nesse contexto “o observador assume papel 

importante, pois é ele quem constrói diferenciações internas com o propósito de dar conta da 

complexidade”. Ao considerar a importância do indivíduo para a dinâmica social e trazendo o 

próprio sujeito, como produto e produtor da realidade social, para o centro da discussão, os 

princípios da complexidade têm fomentado profundas transformações no desenvolvimento 

científico dos últimos anos, e não seria diferente no campo da comunicação organizacional. 

Para pensar como seriam as configurações da comunicação organizacional a partir do 

pensamento sistêmico e da teoria da complexidade, é precisoevitar a crença na existência de 

fórmulas eficazes. Alguns profissionais de comunicação se inclinam às necessidades de 

mercado que superficializam o processo de comunicação em descrições de relação de causa e 

efeito, mas comunicação organizacional não se trata de soluções mágicas. Se fosse, bastava 

resolver essas questões que os públicos internos de uma organização estariam sempre prontos 

a entender e aceitar algo novo proposto pelos gestores. 

No entanto, quando se considera a força em relação e se reconhece o “outro” como 

agente no processo de comunicação, percebe-se, entre outras coisas, que não existe sobre 

determinação autoritária, mas uma tensão dialógico-recursiva, como explica Baldissera 

(2009): 
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[...] importa destacar que o fato de a comunicação ser definida como disputa 

dialógico-recursiva de sentidos, diferentemente do que possa parecer, não 

significa que deva ser entendida como desordem pura, libertinagem em que 

tudo é permitido. Trata-se, sim, de pontuar a fertilidade e a ebulição do/no 

processo que aproxima e tensiona forças para o diálogo. Assim, pela 

comunicação, o desorganizado/desordenado, de algum modo, é aprendido e 

organizado/ordenado. (BALDISSERA, 2009, p. 155-156) 

 

Chanlat (1996) comenta a importância de uma visão da comunicação em que o 

indivíduo não seja considerado apenas como emissor e receptor, mas como um ser cujo 

pensamento, palavra e linguagem (que o autor chama de dimensões esquecidas) dão sentido 

ao contexto social no qual ele está inserido. Entendimento afim tem Garcia (2009): 

 

O discurso da pesquisa em comunicação e cultura organizacional nas teses 

estudadas mostra que, além de uma procura e uma confirmação de 

identidade, há também sinais de que a postura funcionalista, comportamental 

e mecanicista começa a ser mudada em função de uma concepção mais 

humanista e crítica, na qual o sujeito passa a resgatar o domínio de sua 

subjetividade e de sua dimensão passional, até então exercida pela gestão 

dos afetos efetuada pelo mundo corporativo. (GARCIA, 2009, p.120) 

 

A atuação do comunicador na organização passa pela administração do sensitivo, 

transitando pela crítica e reflexão sobre os modos de se encurtar distâncias sociais através do 

entendimento (AZAMBUJA, 2009). A partir da compreensão de que a possibilidade de a 

comunicação se realizar está na possibilidade de as relações se estabelecerem 

(BALDISSERA, 2009), o foco passa a ser nos processos. Para haver entendimento, em algum 

grau, devem existir primeiramente orientações socioculturalmente convencionadas na 

organização, e é somente graças a elas que se torna possível materializar, com imprevisível 

grau de êxito, algumas das estratégias de comunicação.  

A perspectiva sistêmico-comunicacional apresentada até aqui leva à reflexão sobre os 

seguintes aspectos da comunicação organizacional: a) trata-se de um processo dinâmico; b) as 

transações são contextuais e não repetíveis; c) por ser um processo, as pessoas são, 

simultaneamente, emissores e receptores, o que torna desnecessária a distinção, embora em 

alguns casos essa identificação seja útil. A adoção desse posicionamento nos estudos 

organizacionais é fundamental para mais avanços epistemológicos no estudo da comunicação 

organizacional, que precisa de:  

 

[...] explícita investigação acadêmica se se pretende que a elaboração teórica 

nas ciências de planejamento de sistemas sociais e da administração 

organizacional se liberte da deformação decorrente da aceitação ingênua dos 

pressupostos da sociedade centrada no mercado. (GUERREIRO RAMOS, 

1989, p. 91) 
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Outra contribuição do pensamento sistêmico para a comunicação organizacional se dá 

nas análises que têm por foco a estratégia organizacional. A compreensão do potencial 

estratégico da comunicação se afina (ou se potencializa) com a teoria sistêmica de estratégia, 

“já que ela maximiza a importância das condições sociais, dá ênfase à dimensão cultural e 

aceita o planejamento multifatorial – ou seja, não limita ou prioriza a vertente meramente 

econômica ou financeira” (BUENO, 2009, p. 57).  

Abrangendo as dimensões da perspectiva ampla da comunicação integrada, 

considerando as redes, canais, mensagens, cultura e clima organizacionais nos processos 

informativos e, ainda, focalizando a visão estratégica da comunicação organizacional; enfim, 

fazendo um apanhado do que foi posto até aqui, a pesquisadora Maria Antonieta Rebeil 

Corella avalia que: 

 

A comunicação organizacional é aquela que, dentro de um sistema 

econômico, político, social ou cultural se dá à tarefa de resgatar a 

contribuição ativa de todas as pessoas que, operativa e tangencialmente, 

buscam abrir espaços para a discussão dos problemas da empresa ou 

instituição, esforçando-se por lograr soluções coletivas que beneficiam o 

sistema e que o tornam mais produtivo. (REBEIL CORELLA apud 

KUNSCH, 2009, p. 77) 

 

Em síntese, pode-se concluir que o planejamento e a avaliação da comunicação são 

possíveis e necessários, e precisam levar em conta fatores internos e externos às organizações. 

Ou seja, planejamento e avaliação dependem do ambiente, mas também das condições sociais 

e da cultura das organizações. 

 

2.2.1 Canais de comunicação 

 

Quando as mensagens e as fontes de mensagens no processo da comunicação 

organizacional são selecionadas, emerge a tarefa de selecionar os canais (ou meios) de 

comunicação. Kunsch (2003) apresenta uma síntese dos meios disponíveis à comunicação 

organizacional, classificando-os como veículos orais, escritos, pictográficos, escrito-

pictográficos, simbólicos, audiovisuais e telemáticos.  

Veículos orais são constituídos pelas conversas, reuniões, telefonemas e rádio; 

veículos escritos dizem respeito aos materiais informativos impressos, como circulares, mural 

de avisos, boletins, jornais e revistas. Os meios pictográficos se referem às comunicações 

formuladas através de imagens, enquanto os escrito-pictográficos se valem também da palavra 

escrita, além da ilustração, o que é o caso dos diplomas, cartazes e gráficos. Canais simbólicos 
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podem ser os sinais, luzes e bandeiras, e canais audiovisuais são os conhecidos vídeos 

institucionais e de treinamento, televisão corporativa, telejornais, documentários e filmes. Por 

fim, há ainda os canais telemáticos, resultantes dos avanços da tecnologia da informação e 

que levam esse nome exatamente por se referirem à informação trabalhada e transmitida com 

o uso combinado da informática e das telecomunicações. Exemplos de meios telemáticos são 

a intranet, o correio eletrônico e outros canais virtuais e interativos. 

Na escolha, Kotler e Lee (2007) apontam para atentar-se aos canais fortes ainda não 

congestionados e empenhar-se em uma abordagem integrada, sugerindo chaves de sucesso 

como optar por canais que sustentem os objetivos e as metas de comunicação e combinar a 

mídia com as características e o comportamento do público-alvo. Sobre este último, é 

pertinente afirmar que não é razoável reunir todos os públicos da organização em um grupo 

só, uma vez que há diferenças significativas entre as pessoas que participam de alguma forma 

da organização (BUENO, 2009).  

No caso de uma universidade, é possível distinguir, apenas no seu ambiente interno, 

pelo menos três grandes públicos com características singulares: professores, alunos e 

funcionários (ou servidores técnico-administrativos, no caso das universidades públicas). 

Tornando ainda mais complexo esse cenário, pode-se admitir que, dentro de cada um desses 

grupos, existem subgrupos com características distintas, como, por exemplo, alunos de áreas 

de interesses diferentes, professores de variadas faixas etárias e titulações e funcionários com 

diversos tempos de serviço na organização. Logo, fica claro que se essa constatação não 

estiver presente no momento de elaboração da política e do plano de comunicação de uma 

universidade, deixa-se de contemplar a diversidade, sendo reduzida a eficácia da 

comunicação.   

Na sociedade contemporânea, aspectos das recentes inovações tecnológicas no campo 

da comunicação levam a uma simbiose dos fluxos e, consequentemente, dos canais de 

informação. Corrêa (2009) destaca que as trocas comunicacionais realizadas na plataforma 

digitalizada assumem características de multiplicidade e não-linearidade nunca vistas entre os 

canais convencionais.Contudo, a utilização inadequada da ambiência digital nos ambientes 

corporativos pode provocar um círculo vicioso de introdução de novos meios que não geram 

eficiência ou eficácia da comunicação, apenas conferem ao processo uma imagem de 

pioneirismo e atualização, mas podem resultar em situações de exclusão comunicacional, 

como explica a autora: 
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São conhecidos casos de insucesso quando da transposição, para o meio 

digital, do jornal interno ou de jornais murais, em nome de uma imagem de 

comunicação digital inovadora. Geralmente, ficam excluídos das mensagens 

comunicacionais e do próprio acesso à tecnologia digital aqueles públicos 

cujas atividades não implicam a competência de uso das TICs(Tecnologias 

de Informação e Comunicação) ou outros públicos cujas expectativas e 

imagens construídas em relação a uma dada organização não incluem 

relacionamentos digitalizados. (CORRÊA, 2009, p. 327) 

 

Essa realidade leva a um cenário decisório de variadas complexidades, que envolve 

escolhas desde a necessidade da organização de estar em dia com inovações para uma 

comunicação eficiente até a identificação da intensidade de convergência digital. 

 

2.2.2 Sistemas de informação 

 

Administrar fluxos de informações, desenvolvendo mecanismos que possibilitem o 

gerenciamento delas, é um desafio para qualquer organização. No contexto da Administração, 

a palavra “informação”, com origem no latim, tem seu significado ampliado, sendo o guia 

para a tomada de decisão (MOREIRA; NUNES, 2004). Sua qualidade reflete diretamente na 

qualidade da informação. Nesse entendimento, quanto melhores forem as informações, 

menores serão os riscos provenientes de decisões. Por isso, é necessário que as informações 

sejam confiáveis (corretas e atuais), completas (atendam a objetivos definidos) e de acesso 

rápido (que estejam organizadas) (MOREIRA; NUNES, 2009). 

Informação de qualidade implica fonte segura de fornecimento de dados e uma 

sistemática de gestão eficaz. Gestão da informação, para Davenport e Prusak (1998, p. 173), 

significa “um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas 

obtêm, distribuem e usam a informação”. 

Para Zorrinho (1995, p. 146), consiste em “selecionar dum repositório de informação 

disponível aquela que é relevante para uma determinada decisão e também construir a 

estrutura e o design desse repositório”.Em suma, essas definições de gestão da informação 

remontam ao controle sobre o quê fazer com a informação, mais especificamente no âmbito 

dos processos decisórios, onde se busca, através da utilização de informações, mais eficiência, 

qualidade e confiabilidade.   

Para a obtenção de êxito nesse gerenciamento, Cohen (2003) apresenta estratégias 

sobre o uso da informação, como redução de custo, criação de valor, inovação, redução do 

risco, virtualização e diferenciação de produto. A partir da implantação dessas ações, podem 

ser alcançados diversos benefícios, como o “compartilhamento de informação, permitindo o 
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surgimento de várias visões dos dados e em vários contextos de forma a auxiliar o processo 

decisório” (FREITAS JR., 2003, p. 127). 

 

2.2.3 Ouvidoria 

 

A ouvidoria é um serviço prestado a clientes e cidadãos por meio do qualé possível 

apresentar reclamações, críticas, sugestões e elogios àqualidade das trocas empreendidas 

(IASBECK, 2010). Segundo a Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman, é dever do 

ouvidor:  

 

defender os direitos e os legítimos interesses dos cidadãos, seja em órgãos da 

administração pública - em quaisquer dos seus níveis e poderes - seja em 

uma empresa privada, atuando, sempre, com autonomia para apurar as 

questões que lhe forem apresentadas e independência para manifestar o que 

entender cabível à instituição a qual é vinculado. (ABO, 2012) 

 

A essência da função é receber, organizar e interpretar um conjunto de manifestações 

recebidas. Para tanto, a ouvidoria funciona como mídia, produzindo e reproduzindo sentidos, 

com o objetivo de “curar vínculosestremecidos no relacionamento entre as organizações e 

seus públicos” (IASBECK, 2010, p. 15) e proporcionando efetividade na troca bilateral de 

informações. A ouvidoria não é, evidentemente, o único canal comunicativo para abastecer a 

organização de respostas, reações e retornos, mas ela se diferencia dos outros meios por 

intermediar assuntos polêmicos, situações de conflito e questões controversas que mereçam 

tratamento especial em foro específico.  

O termo “ouvidor” é tido como correspondente de ombudsman, como é mais 

conhecido no plano internacional. A tradução para o português não é literal, uma vez que 

representa a principal característica percebida pelo lado dos usuários, que é o saber ouvir, o 

que facilita a identificação do tipo de serviço que esse profissional presta. Entretanto, a 

origem do significado de ombudsman foi instituída na Suécia, em 1809, tratando-se do 

funcionário do governo que investigava as queixas dos cidadãos contra os órgãos da 

administração pública, administrando “de fora para dentro” (AMARAL FILHO, 1996, p. 21). 

Por isso, alguns autores conceituam ouvidor como uma pessoa incumbida do papel de 

defensor público: “O ombudsman não possui o poder de revogar ou anular decisões. É mais 

do uso da persuasão e da influência, podendo recomendar ou propor mudanças nas ações 

governamentais” (PINTO, 1993, p.12). 
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No Brasil, a ouvidoria é obrigatória no serviço público pelos termos do Artigo 37, § 

3º, inciso I, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que observa os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nas formas de atendimento e 

participação da população. E tramita no Congresso Nacional o projeto de Lei nº 342/2007 

(BRASIL, 2012), que dispõe sobre a regulamentação da atividade de ouvidor propondo a 

obrigatoriedade desse serviço também nas empresas privadas que contam com mais de 300 

funcionários.  

Seja em atendimento à obrigatoriedade constitucional ou em reconhecimento à atuação 

desse serviço na melhoria do clima interno, no reforço da imagem institucional e na 

humanização do relacionamento entre a organização e seus públicos, as ouvidorias das 

Universidades brasileiras cresceram 439% entre 2005 e 2009, totalizando 592 nesse último 

ano pesquisado (CALADO, 2010). A primeira ouvidoria no contexto universitário brasileiro 

foi implantada em 1992 na Universidade Federal do Espírito Santo, e a proliferação da oferta 

desse serviço ganhou impulso com a criação, em 2000, do Fórum Nacional de Ouvidores 

Universitários. Para o Fórum, 

 
quando uma universidade cria sua ouvidoria, vai ao encontro dos anseios da 

sociedade por mecanismos de controle social que contribuam para o 

fortalecimento da democracia, buscando a abertura à participação de seus 

alunos, docentes e técnicos, assim como da comunidade em que está 

inserida. (FNOU, 2012) 

 

Na ótica do SINAES, a função da ouvidoria universitária é: 

 

•Receber, analisar, encaminhar e responder ao cidadão/ usuário suas 

demandas;  

•Fortalecer a cidadania ao permitir a participação do cidadão;  

•Garantir ao cidadão o direito à informação;  

•Ouvir as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões ou 

esclarecer as dúvidas sobre os serviços prestados;  

•Receber, analisar e encaminhar as manifestações dos cidadãos aos setores 

responsáveis;  

•Acompanhar as providências adotadas, cobrando soluções e mantendo o 

cidadão informado;  

•Responder com clareza as manifestações dos usuários no menor prazo 

possível. (MEC/CONAES, 2010, p.20) 

 

Segundo o glossário conceitual do mesmo instrumento, a função do ouvidor é: 

 

•Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, transparente e objetiva, 

procurando sempre facilitar e agilizar as informações;  

•Agir com transparência, integridade e respeito;  

•Atuar com agilidade e precisão;  
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•Exercer suas atividades com independência e autonomia, buscando a 

desburocratização;  

•Fomentar a participação do cidadão no controle e decisão dos atos 

praticados pelo gestor público. (MEC/CONAES, 2010, p. 20) 

 

Lyra (2012) afirma que cabe ao ouvidor universitário, portanto, fazer dos integrantes 

da comunidade universitária e da sociedade formuladores de críticas e sugestões verdadeiros 

cogestores da administração universitária. Iasbeck (2004) chama a ouvidoria de “hospital de 

vínculos” (p. 23), lugares institucionalizados para que ali ocorram interações comunicativas. 

Assim, as universidades precisam tornar suas ouvidorias espaços reconhecidamente capazes 

de manter próximos e unidos,pela comunicação, os diversos públicos envolvidos em sua 

complexa e abrangente área de atuação. 

 

2.2.4 Imagem pública 

 

Imagem é um dos ativos mais valorizados na literatura em Administração, ainda que o 

conceito nem sempre seja bem manuseado, sendo usado como sinônimo de identidade e 

reputação corporativa em inúmeras situações. A supervalorização da imagem, em boa parte, 

se deve ao surgimento e à propagação em larga escala das empresas de serviços, cujo maior 

patrimônio – a credibilidade – está diretamente ligado à imagem (BRANDÃO; CARVALHO, 

2003). 

Imagem organizacional, na definição de Bueno (2009), é a “representação mental de 

uma organização construída por um indivíduo ou grupo por meio de percepções e 

experiências concretas, informações e influências recebidas de terceiros ou da mídia” (p. 189). 

Segundo Weber (2004), “o lado da recepção é o lado da formação da imagem, o lado de lá, 

controlado apenas em parte, na medida em que os mecanismos de aferição de opinião vão 

sendo ativados” (p. 290). Esses conceitos de imagem conseguem traduzir a ideia de que tudo 

que é oferecido ao consumidor tende a ser rotulado por ele (VALÉRIO; PIZZINATTO, 

2003).A imagem de uma organização, portanto, seria o resultado de uma significação 

influenciada (e não construída totalmente) pela comunicação organizacional, pois ela “termina 

de ser construída, individualmente, por todos aqueles que recebem as informações e sinais e, 

em algum nível, somam às informações visuais, auditivas, emocionais, intelectuais” 

(WEBER, 2004, p. 273). 

Esses conceitos sintetizam aspectos cognitivos, afetivos e de juízo de valor da 

percepção de quem avalia, e por isso uma organização pode ter várias imagens, embora 

possua apenas uma identidade. Albert e Whetten (1985) definem identidade organizacional 
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como “auto-reflexão: quem somos enquanto organização?” (p. 264). A resposta a esse 

questionamento pode ser considerada a essência da organização, aquilo que é percebido como 

estável ao longo do tempo, ligando passado, presente e futuro da organização. Já reputação 

difere de imagem na medida em que a primeira tem uma dimensão histórica, “a qual reflete a 

percepção da consistência de ação e comportamento da corporação ao longo do tempo” 

(ALMEIDA, 2009, p. 232). Imagem está relacionada a opiniões mais recentes do público. 

Diante do exposto, é compreensível por que é mais fácil modificar a imagem de uma 

organização do que a sua reputação. 

Resultado da soma de um processo subjetivo de construção de sentido (relacionado à 

experiência individual de atores sociais) às consequências do processo de comunicação 

organizacional, pode-se entender imagem como um fator inacabado e passível de 

modificações empreendidas no esforço da organização em criar uma impressão pública de 

acordo com sua intencionalidade. Almeida (2009) considera a imagem organizacional 

importante para o funcionamento de uma organização por duas razões, relacionadas aos dois 

fatores de soma supracitados: por estar relacionada às respostas afetivas e de comportamento 

dos membros e não-membros da organização e porque a imagem informa sobre as 

características organizacionais. 

Portanto, a capacidade da organização de projetar e manter uma imagem desejável 

pode ser item de avaliação da eficácia organizacional na administração contemporânea, 

porque essa posição demanda um processo de comunicação estrategicamente definido e 

implementado, em conformidade com os atributos da identidade da organização e respeitando 

sua cultura e seus valores. E, segundo Toni (2009), não há outra maneira de se saber qual 

imagem os diversos públicos fazem de uma organização a não ser que se pergunte para eles. 

Nas instituições de ensino superior, a administração da imagem mais conveniente para 

o andamento das suas atividades passa pela dificuldade de refletir com coerência e 

propriedade as diversas manifestações de públicos variados que estão em sua área complexa 

de abrangência. Valério e Pizzinatto (2003) afirmam que é perceptível a importância para a 

universidade manter uma boa imagem perante seus públicos, porque ela é um dos fatores 

subjetivos levados em consideração ao se optar por uma instituição de ensino superior. Os 

mesmos autores sustentam ainda que o desenvolvimento da imagem de uma universidade, 

sobretudo a particular, é fundamental para a sua sobrevivência no mercado nos dias de hoje, e 

que: 
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As instituições de ensino não se podem limitar a simplesmente ser 

fornecedoras de conhecimento. É necessário compreender que o aluno de 

hoje, devido ao condicionamento econômico, está visivelmentepreocupado 

com sua inserção no mercado de trabalho e com a imagem da escola que 

frequenta. (VALÉRIO; PIZZINATTO, 2003, p. 28) 

 

Desta observação pode-se supor que o grande interesse em imagem surge em função 

de que uma imagem positiva é pré-requisito para a construção de uma relação comercial com 

públicos (CARRIERI et al. 2004), o que remonta ao pensamento sistêmico: partindo do 

princípio de que universidades são sistemas abertos, sua sobrevivência está diretamente ligada 

às relações de trocas que elas realizam com o ambiente, ou seja, é primordial que os 

indivíduos tenham conhecimento do ambiente para que possam se inserir nele. 

 

2.3 Avaliação da comunicação organizacional 

 

Para que uma área comprove seu valor econômico social, hoje, se faz necessário 

buscar caminhos e criar formas de avaliação. Percebe-se, na administração, uma crescente 

atenção dirigida aos aspectos subjetivos e de relacionamentos, embora ainda sejam presentes 

diversas incongruências nos sistemas tradicionais de avaliação, baseados nos valores da 

sociedade industrial – centrados em indicadores financeiros, contábeis e de eficiência 

operacional, dentro de uma ótica departamental (GALERANI, 2006). Uma mudança 

significativa percebida na atitude nas organizações, no sentido de uma maior preocupação 

com a qualidade dos relacionamentos e um investimento mais substancial em dimensões 

relacionadas a bens intangíveis, tem levado ao crescimento da demanda por avaliação em 

comunicação, a despeito das barreiras ou resistências. 

Avaliações sistemáticas são desenvolvidas por meio de pesquisas que consideram 

opiniões, e opiniões não são estáticas. Para elaborar parâmetros avaliativos concebidos dentro 

de uma visão sistêmica em que pese a complexidade, é preciso, primeiramente, formatar 

umcorpus teórico sobre o assunto. 

 

2.3.1 Evolução dos estudos sobre avaliação em comunicação 

 

O paradigma da intangibilidade na avaliação em comunicação é explorado com mais 

frequência pela literatura norte-americana, por meio de artigos científicos em revistas 

especializadas como a Harvard Business Review, o Journal of Public Relations Research e a 

International Public Relations Review. É importante aqui fazer uma consideração quanto ao 
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uso do termo “relações públicas” na literatura norte-americana, pois, nos Estados Unidos, 

assim como na Europa, o termo refere-se a atividades de comunicação no âmbito 

organizacional. Relações públicas passou a ser um assunto mais valorizado a partir dos anos 

1980. 

Entre estudiosos que podem ser considerados pioneiros, destacam os nomes de 

Lindermann (1990), Grunig (1992) e Hon (1998). Eles são membros da Institute for Public 

Relations (IPR) Measurement Commission, grupo de pesquisadores dos Estados Unidos que 

tem como visão uma comunicação organizacional melhor por meio da excelência em 

pesquisa, mensuração e avaliação, e, como missão, desenvolver e promover padrões e 

melhores práticas para pesquisa, mensuração e análises que contribuam para a comunicação 

organizacional mais ética, estratégica e efetiva (IPR, 2012). A página na internet do IPR é 

uma rica fonte de artigos que abordam a temática. Um pesquisador que se destaca pelo 

número de citações é Watson (2001), que diferenciou os aspectos que causam confusões no 

conceito de avaliação em comunicação organizacional, a ser visto mais adiante. 

No Brasil, os primeiros estudos acadêmicos publicados específicos sobre avaliações da 

comunicação foram desenvolvidos no âmbito da Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA/USP), dentre os quais se destacam a primeira dissertação de 

mestrado sobre o assunto no país, de Galerani, em 2003, transformado no livro “Avaliação em 

comunicação organizacional” (2006); a tese de doutorado defendida em 2005 por Lopes, 

intitulada “A gestão da imagem corporativa: mensuração e valoração de resultados em 

comunicação e relações públicas”; e o dossiê especial temático publicado no mesmo ano pela 

Organicom – Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas (2005), 

periódico do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Gestão Estratégica em Comunicação 

Organizacional e Relações Públicas da ECA/USP.  

Em 2006, o professor Yanaze, da ECA, instituiu o Centro de Estudos de Avaliação e 

Mensuração em Comunicação e Marketing – CEACOM, com o intuito de promover o amplo 

levantamento de informações que subsidiem o processo de melhoria, evolução e otimização 

dos recursos investidos em comunicação, nas vertentes mercadológica, administrativa e 

institucional. Os trabalhos que mais se destacaram foram reunidos no livro “Retorno de 

Investimentos em Comunicação: Avaliação e Mensuração” (2010), obra de caráter científico e 

natureza de guia a ser aplicado nos processos de planejamento e gestão estratégica de 

comunicação e marketing das organizações. Há no Brasil, portanto, uma clara centralização 

dos estudos em avaliação de resultados em comunicação na Universidade de São Paulo. 
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2.3.2 Propostas para conceituar avaliação em comunicação organizacional 

 

O capítulo 2.1 traz algumas propostas de definições de avaliação em administração, 

área onde osresultados de avaliação organizacional são verificados com precisão na fase de 

controle, que é um dos estágios do chamado Processo Administrativo da Teoria Clássica da 

Administração, de Henry Fayol. Entretanto, em comunicação, não foram encontradas 

referências ao termo “controle” na literatura sobre avaliação. Uma explicação –ao menos, a 

que parece mais óbvia – é a de que a conotação negativa que carrega o termo torna incoerente 

que ele seja utilizado exatamente em uma área em que o uso adequado das palavras é 

determinante para evitar resultados indesejáveis. 

Uma premissa da definição do conceito de avaliação em comunicação organizacional é 

que “se a natureza da avaliação não estiver suficientemente compreendida, há riscos de 

frustrar expectativas no momento da apresentação dos resultados” (GALERANI, 2006, p. 35). 

Da confusão que pode gerar o significado do termo, Watson (2001) identificou três aspectos: 

comercial (economia com custos de publicidade em espaço similar ao conquistado por meio 

de prospecção de mídia), simples efetividade (soma de produtos de comunicação gerados) e 

efetividade dos objetivos (julgamento em termos de alcance de objetivos e geração de efeitos 

desejados).  

Há uma linha de tendência entre os profissionais de comunicação em relação a avaliar, 

embora existam divergências de opinião quanto ao desenvolvimento e à utilização de métodos 

de mensuração na área. Yanaze (2010; 2007) é um dos que advogam a favor da construção de 

processos mais tangíveis do que a avaliação, afirmando que “toda comunicação tem objetivos; 

todos os objetivos podem ser decompostos em metas quantificáveis” (YANAZE, 2010, p. 

138), e ainda que “sempre haverá um Resultado Econômico Tangível, não importa o grau de 

dificuldade de mensuração ou a importância relativa diante dos termos intangíveis que 

possam ser considerados” (YANAZE, 2007, p. 388). Confrontando esse posicionamento, 

Azambuja (2009) afirma que o engajamento em funções a partir da perspectiva de que toda 

ação deve comprovar seu retorno pode iludir os profissionais com um provável papel de herói 

da organização, e por isso defende que: 

 

[...] a comunicação e o comunicador não devem se preocupar em ter os 

instrumentos para demonstrar quantos reais o seu trabalho tem gerado aos 

cofres da empresa e tampouco quanto poder têm agregado às instituições ou 

a seus dirigentes. Sua atuação – e, consequentemente, o lucro que 

proporciona – precisa ser avaliada de outra forma. Deve ser percebida na 

sanidade daqueles que produzem, na sua desalienação, na sua produtividade 
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e criatividade e, acima de tudo, na forma como esse ator social transfere para 

o seu doméstico a lucratividade pessoal que o verdadeiro trabalho 

proporciona. (AZAMBUJA, 2009, p. 189) 

 

Galerani (2003) também fala dos riscos que o uso de dados estritamente quantitativos 

podem trazer à área, como sua redução a uma função tática – longe do objetivo principal da 

comunicação que é a mudança de atitude, a qual, no seu entendimento, só tem validade 

garantida com a utilização de diversas ferramentas de avaliação que ofereçam uma alternativa 

à dificuldade de demonstrar resultados em valores econômicos.  

Independentemente da discussão, a proposta deste trabalho tem por foco a avaliação 

de resultados da comunicação, acoplada ao apontamento de caminhos para a demonstração, 

de forma fundamentada, do porquê dos investimentos em comunicação serem merecidos. 

Quando se entende a comunicação organizacional de maneira sistêmica, como uma dimensão 

que dá forma às organizações, o estabelecimento de processos de avaliação ganha contornos 

mais práticos e realistas. 

Considerando os pontos principais destacados na literatura e sua experiência 

profissional na área, Galerani (2006, p. 37) criou o seguinte conceito para avaliação em 

comunicação:  

 

Função que em comunicação organizacional tem caráter permanente, 

iniciando-se no planejamento e desenvolvendo-se no acompanhamento das 

ações em execução, com propostas para as correções necessárias e 

procedimentos para verificar os resultados almejados. 

 

Este conceito se apoia em seis aspectos fundamentais: 1) a obrigatoriedade da 

definição de indicadores no planejamento da avaliação; 2) a necessidade de que a avaliação 

seja constante; 3) que o termo “controle” tenha seu significado negativo substituído pelo 

sentido de “acompanhamento”; 4) a vinculação da avaliação à tomada de decisão, para que as 

conclusões de uma avaliação possam ter continuidade no planejamento da próxima; 5) a 

demonstração de resultados após cada ação planejada; e 6) o entendimento de que avaliação 

não serve para punir ou controlar pessoas, mas para estimular o aprendizado contínuo.  

Kunsch (2003) insere a avaliação como uma etapa do processo de planejamento em 

comunicação, embora afirme que “ela faz parte de todo esse percurso, pois permite um 

equacionamento, numa perspectiva crítica do que vai sendo planejado e, posteriormente, do 

que foi realizado e dos resultados obtidos” (KUNSCH, 2003, p. 355). Percebe-se que essa 

definição se fundamenta no aspecto de que a tríade planejamento – pesquisa – avaliação tem 

muito em comum. Esse mesmo aspecto é essencial no conceito de Andrade (1994, p. 33): “a 
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avaliação compreende as mesmas tarefas consignadas na função de pesquisa” e no conceito de 

Figueiredo (2005, p. 187): “a pesquisa corporativa vem ganhando espaço como meio de 

planejar, avaliar e acompanhar a implantação de projetos de comunicação”. Entendida desta 

forma, a avaliação da comunicação colabora na construção de bons relacionamentos porque, 

ao acompanhar o processo de planejamento das atividades, facilita o consenso e a negociação.  

 

2.3.3 Procedimentos de avaliação em comunicação organizacional 

 

A revisão bibliográfica realizada neste estudo mostra um recorte da situação da prática 

de avaliação da comunicação organizacional e retoma os conteúdos desenvolvidos por autores 

contemporâneos, e o resultado dessa pesquisa teórica é a apresentação de possíveis 

procedimentos, orientações e modelos de avaliação, que serão descritos brevemente a seguir.  

Auditoria da comunicação organizacional é concebida por alguns autores (DOWNS, 

1988; GOLDHABER, 1991; KOPEC, 1982; VARONA, 1994) como sendo a pesquisa 

institucional (aquela que visa estudar e conhecer a organização) com grande parte aplicada à 

área da comunicação. O termo auditoria remete à pesquisa que tem como objetivo principal 

avaliar o desempenho da organização em si, ou de partes dela, com vistas à eficiência e a 

eficácia de suas atividades (ARAÚJO, 2001). Com base nessa definição, Kunsch (2006) 

afirma que o propósito fundamental da auditoria da comunicação organizacional é “pesquisar, 

examinar e avaliar como funciona o sistema de comunicação do ponto de vista da eficácia e 

eficiência” e que serve também para “corrigir desvios, prevenir e encaminhar soluções de 

problemas, aperfeiçoar o sistema de comunicação de uma organização, buscando com isso 

melhorar seu desempenho” (p. 238).É, portanto, um método de diagnóstico que gera a base 

para propostas de planos e programas de ação em comunicação.A seguir serão apresentados 

alguns métodos e instrumentos aplicados na condução da auditoria da comunicação 

organizacional, encontrados na literatura sobre o assunto.  

Os questionários e entrevistas são historicamente utilizados na auditoria da 

comunicação organizacional por serem considerados instrumentos completos que permitem 

obter o máximo de informações (KUNSCH, 2006).  

Menos conhecida e aplicada no Brasil, há a Análise Ecco (Episodic communication 

channels in organizations), que busca verificar os caminhos das mensagens para conhecer 

como elas circulam na organização, tanto pelas redes formais como pelas informais. Ou seja, 

é um método que objetiva avaliar essencialmente os canais de comunicação, descobrindo o 
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processo de difusão, o tempo que uma mensagem leva para circular e quais foram os 

bloqueios (GOLDHABER, 1991). 

A análise de comunicação é outro método de avaliar os canais e consiste na análise da 

efetividade da estrutura de comunicação, permitindo conhecer quem se comunica com quem e 

a frequência com que a comunicação ocorre e verificando quem está bloqueando ou 

sobrecarregando o fluxo comunicacional (KUNSCH, 2006).  

As experiências críticas de comunicaçãosão uma técnicasubjetiva e qualitativa, que 

tem como objetivo relatar e descrever as experiências de comunicação vividas pelas pessoas 

na organização. Questiona-se com quem os indivíduos se comunicam e o que acontece 

quando eles se comunicam, e, com isso, interpreta-se como se dá o processo comunicacional 

(VARONA, 1994).  

A técnica conhecida como focus group tem origem na Sociologia, mas hoje é 

amplamente utilizada nas pesquisas sobre o contexto organizacional. É um tipo de entrevista 

em profundidade realizada em grupo, realizada em reuniões com proposta, composição e 

procedimentos de condução bem delimitados. Oliveira e Freitas (2010, p. 326) explicam que 

“o foco ou objeto de análise é a interação dentro do grupo. Os participantes influenciam uns 

aos outros pelas respostas às ideias e colocações durante a discussão, estimulados por 

comentários ou questões fornecidos pelo moderador”. Os dados produzidos são acrescidos de 

reflexões do moderador, que desempenhou também o papel de observador. O envolvimento 

das pessoas no focus group torna a técnica recomendável para orientar e dar referencial à 

investigação, gerando hipóteses baseadas na percepção da população do estudo.  

A observação direta e participante implica no conhecimento de dois métodos: método 

fenomenológico e pesquisa-ação participante. O primeiro requer um plano que delimite as 

etapas que serão seguidas pelo pesquisador, compondo uma espécie de guia, em que a 

maneira que o pesquisador compreende as questões da pesquisa é um importante ponto de 

partida (SILVA, 2010b). A delimitação da trajetória com a inserção da forma de ver o mundo 

pelo pesquisador, neste método, ocorre porque: 

 

A fenomenologia busca compreender os significados da experiência vivida 

e, nesse processo, o pesquisador é orientado para o fenômeno que está sendo 

investigado” Nos estudos organizacionais, a fenomenologia como método de 

pesquisa pode ser utilizada para compreender o mundo como vivido pelas 

pessoas, visando à elucidação de aspectos referentes à natureza de sua 

experiência vivida. (SILVA, 2010b, p. 268). 

 

O texto da pesquisa fenomenológica não se preocupa com aspectos factuais das coisas, 

mas com os significados das experiências vividas, como, por exemplo, as de comunicação 
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realizadas entre funcionários e gerência. Por isso, Morgan (2011) afirma que o resultado do 

processo fenomenológico é apenas uma metáfora, e não a própria experiência ou a descrição 

dela. A pesquisa-ação participante é uma estratégia de condução de pesquisa com natureza 

participativa em que há a preocupação com a elaboração de diagnósticos, identificação de 

problemas e proposição de soluções (MACKE, 2010). Sendo uma intervenção em um 

determinado setor de atuação social junto a atores significativos, a pesquisa-ação participante 

precisa ter objetivos claramente definidos e exige do pesquisador domínio da linguagem. Essa 

estratégia utiliza a participação dos envolvidos para promover os processos de mudança, 

através da busca de uma solução coletiva a determinada situação-problema.  

Kunsch (2006) apresenta também a técnica de análise dos produtos comunicacionais, 

que avalia essencialmente os sistemas de informação e segue uma metodologia de estudos de 

conteúdo da linguagem discursiva e estética.  

O processo de aplicação de auditoria, independentemente do método ou técnica 

utilizados, decorre da adoção de metodologias apropriadas. Downs (1988) e Kopec (1982) são 

fontes bibliográficas a que se pode recorrer. O primeiro autor estabelece duas fases básicas: 1) 

iniciação, que envolve os aspectos relacionados ao relacionamento entre pesquisador e 

organização, bem como aos procedimentos do trabalho a ser feito; e 2) planejamento, quando 

são trabalhados objetivos, duração, escolha das áreas focais de auditoria e dos instrumentos, 

análise e interpretação de dados e relatório final. Kopec (1982) divide a auditoria em interna e 

externa. Para a primeira auditoria, o autorsugere os seguintes passos: 1) reunião de 

planejamento para elaboração do plano logístico, que vai dos objetivos à operacionalização; 

2) entrevistas com dirigentes; 3) coleta e análise do material de comunicação; 4) entrevistas 

com os públicos; 5) preparação de questionário; 6) aplicação do questionário; 7) tabulação dos 

dados; e 8) divulgação dos resultados. A auditoria externa proposta pelo autor é conduzida da 

seguinte forma: 1) identificação dos públicos pesquisados; 2) condução dos focus groups para 

as entrevistas; 3) preparação dos questionários para os testes; 4) condução das pesquisas de 

opinião; 5) tabulação dos resultados; 6) análise e interpretação dos dados; e 7) preparação do 

relatório de auditoria.  

Yanaze (2010) apresenta o Índice de Imagem e Reputação – I2R, desenvolvido pela 

Companhia de Notícias, empresa brasileira especializada em pesquisas e análises de 

comunicação corporativa. O conceitua como uma ferramenta que tem como objetivo colher e 

avaliar a percepção dos diferentes públicos estratégicos, definindo-se o peso de cada um deles 

na imagem global da empresa. O indicador resultante traduz, em valor mensurável, o 

posicionamento, a imagem e a reputação da empresa. 
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Schuler (2004) desenvolveu o Método de Configuração da Imagem – MCI, que é 

aplicado por grandes empresas como a Bayer Cropscience – América Latina, a Petróleo 

Ipiranga e a Vinícola Miolo, entre outras corporações. O método se apresenta com os 

seguintes procedimentos: 1) identificação dos diversos públicos da organização; 2) primeira 

abordagem, denominada Configuração de Conteúdo, que busca identificar atributos salientes 

da imagem da organização na mente dos respondentes, atribuindo-se valores de ordem e de 

frequência aos atributos; 3) segunda abordagem, denominada Configuração de Agrupamentos, 

que busca medir os fatores de importância e de satisfação e os graus de importância e de 

satisfação dos atributos; e 4) geração de um Relatório de Resultados, constando de uma 

disposição gráfica dos resultados denominada Mapa de Configuração da Imagem – MPCI, 

que permite a visualização da estrutura dos atributos na imagem pesquisada. Schuler (2004) 

sugere ainda que, a partir dos resultados do MCI, é possível elaborar uma tabela que gere 

possíveis direções para a gestão da imagem da organização, denominada Sugestões de Ações 

Estratégicas para a Gestão da Imagem – SAEGIs. O MCI foi publicado na revista 

internacional Corporate Reputation Review, e sua autora, pesquisadora da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, recebeu prêmios nos Estados Unidos e no Reino Unido. 

Keller (2008) descreve como elaborar e interpretar estudos de tracking (“rastreio”) de 

imagem, técnica com origem no marketing e que se configura pela coleta de informações dos 

consumidores, com frequência pré-determinada. Não há regras definidas para a pesquisa de 

tracking, ela é customizada conforme as necessidades e expectativas dos gestores no 

momento de planejar a comunicação da marca. Yanaze (2010) sugere dicas para a condução, 

como a elaboração de um questionário que se afunila – parte de questões sobre a categoria, 

depois sobre o produto ou serviço e, por fim, sobre a marca –e a comparação das associações 

e atributos com os concorrentes considerando-se três aspectos: força, favorabilidade e 

unicidade. E prossegue: “a menos que as associações sejam fortes o suficiente para serem 

lembradas pelos consumidores, a favorabilidade não importa. E, ao menos que a 

favorabilidade seja suficiente para influenciar a decisão de consumo, só a unicidade importa” 

(YANAZE, 2010, p. 178).  

Há obras que tratam de avaliações em áreas correlatas, mas que enriquecem o 

referencial conceitual e metodológico em avaliação de comunicação organizacional. Por isso, 

este trabalho não se limitou a pesquisar apenas os textos que tratam especificamente da 

comunicação organizacional, mas se ofereceu a buscar pontos de tangência em títulos de 

marketing, branding, administração e relações públicas.  

 



47 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

A presente pesquisa segue uma postura predominantemente interpretativista 

(SCHWANDT, 2006), em virtude de buscar entender uma realidade do ponto de vista 

daqueles que o vivenciam. Segundo a finalidade, é uma pesquisa aplicada, pois é elaborada 

com foco em um problema identificado no âmbito da sociedade (GIL, 2010).Sobre o seu 

propósito, a pesquisa pode ser classificada como exploratória e descritiva (GIL, 2010; 1994). 

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema ao torná-lo 

mais claro e explícito. Para tanto, tem seu planejamento flexível, de modo a considerar os 

mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado (GIL, 2010). Este estudo 

realizará descrições da situação para identificar as relações existentes entre os elementos 

componentes (FLICK, 2009). A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona 

fatos ou fenômenos. Procura expor características de determinada população ou de 

determinado fenômeno, estabelecendo correlações entre variáveis, não tendo necessariamente 

o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora possa servir de base para tal 

explicação (VERGARA, 2007).  

O método empregado é o estudo de caso, extensivamente utilizado em pesquisa nas 

ciências sociais (DUARTE, 2006) e indicado como estratégia de pesquisa para responder 

questões do tipo “como” e “por que” (YIN, 2002). A definição mais citada para o estudo de 

caso é a de Yin (2001, p. 32): “inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o 

contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas”.  

Neste trabalho, será utilizado o estudo de casos múltiplos, tendo em vista que as 

provas resultantes de casos múltiplos são consideradas mais convincentes (GIL, 2010; 

GODOY, 1995). Uma das questões mais relevantes quando se trabalha com múltiplos casos é 

a possibilidade de encontrar um padrão nas respostas analisadas. Quando ocorre a replicação 

literal, dá-se um passo importante para o desenvolvimento teórico sobre os temas propostos 

(YIN, 2002). O estudo de múltiplos casos, para manter o caráter de profundidade e 

detalhamento característico do método estudo de caso, é realizado junto a duas ou três 

unidades (YIN, 2002), entendidas como pessoas, famílias, produtos, empresas, órgãos 

públicos, comunidades ou mesmo países (VERGARA, 2007). Consiste no estudo profundo 
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desses poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 

2010), sendo caracterizado por ser um estudo intensivo, levando em consideração, 

principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto investigado (FACHIN, 2005). 

 Quanto à abordagem de análise, trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que os textos 

tornam-se a base do trabalho interpretativo e das inferências feitas a partir do material 

empírico como um todo. Lopes (2010) afirma que o trabalho de campo é o elemento basilar 

da pesquisa empírica, porque “trata-se de uma experiência insubstituível para o pesquisador, 

aquilo que ‘só se aprende fazendo’, quando ele entra em interação com os fenômenos sob 

estudo em seu contexto natural” (LOPES, 2010, p. 41). 

 

3.2 Sujeitos de pesquisa 

 

Os sujeitos deste estudo são três instituições de ensino superior localizadas no estado 

do Rio Grande do Norte, Brasil, que têm em comum as seguintes características: 

a) estão localizadas na região geográfica do estudo; 

b) oferecem cursos nos níveis de graduação e pós-graduação; 

c) têm Comissão Própria de Avaliação constituída e em atividade; 

d) têm, pelo menos, uma avaliação institucional operacionalizada e completa, 

de acordo com o SINAES; 

e) possuem assessoria de comunicação e ouvidoria; 

f) aceitaram participar do estudo. 

 Para identificar as IES que poderiam participar do levantamento, procedeu-se a uma 

pesquisa empírica nos sítios das instituições e dos órgãos reguladores do ensino superior 

(MEC e INEP). 

A seleção de fontes pesquisadas foi por amostragem não probabilística por 

julgamento, ou seja, a escolha da amostragem foi intencional, como sugere Duarte (2006) 

para o estudo de múltiplos casos, e determinada pelo critério de relevância para o atendimento 

dos objetivos do projeto de pesquisa. As fontes escolhidasforam os coordenadores das 

Comissões Próprias de Avaliação – CPAs de cada IES. 

 

3.3 Técnicas de coleta e análise dos dados 

 

O acesso aos dados junto aos coordenadores das CPAsfoi possível a partir de contato 

prévio com os reitores das três instituições, através de ofício encaminhado pela coordenação 
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do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (ao qual este estudo encontra-se vinculado), apresentando o objetivo do estudo e 

convidando a IES a participar da pesquisa, manifestando a relevância acadêmica dessa 

participação. Após o aceite formal das três universidades, o contato passou a ser feito junto 

aos coordenadores das CPAs, por meio de telefonemas e e-mails, para o agendamento da 

visita. Com eles, os dados foram coletados através de entrevistas individuais em profundidade 

com roteiro semiestruturado, de modo a permitir explorar todas as questões de pesquisa 

pertinentes aos objetivos do estudo e evitando-se que os entrevistados desviassem do tema 

tratado (VERGARA, 2007).  

Para Duarte (2006, p.230), as entrevistas são consideradas as mais importantes fontes 

de informações para um estudo de caso. Yin (2001, p. 86) afirma que os participantes das 

entrevistas no estudo de caso devem saber por que a pesquisa está sendo realizada, quais 

provas estão sendo procuradas, quais variações podem ser antecipadas e o que poderia servir 

como prova contrária ou corroborativa para qualquer proposição dada.  

 Para o tratamento dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que visa 

obter, por meio de procedimentos objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos destas mensagens (BARDIN, 1977).  

Por ser interpretativista, a técnica não foi reduzida a uma série de passos aplicados 

mecanicamente (GODOI, 2010); mas foram seguidas as etapas sugeridas por Flick (2004), 

que são: definição do material, seleção das entrevistas ou de partes importantes para a 

resposta às questões da pesquisa, análise da situação da coleta de dados, caracterização formal 

do material, definição da direção da análise dos textos selecionados, diferenciação da questão 

de pesquisa com base em teorias, definição de técnicas analíticas e, por fim, definição das 

unidades analíticas.  

A categorização, que foi um procedimento adotado na análise, consistiu do “trabalho 

de classificação e reagrupamento das unidades de registro em número reduzido de categorias, 

com o objetivo de tornar inteligível a massa de dados e sua diversidade” (FONSECA JR., 

2006, p. 298). A análise categorial foi desenvolvida a partir de agrupamentos analógicos por 

temas definidos a fim de atender os objetivos desta pesquisa. Essa definição aconteceu a partir 

dos objetivos traçados para a pesquisa. 

 

A estratégia escolhida para desenvolver a proposta do Objetivo 1 comportou a 

organização os dados coletados nas entrevistas com os coordenadores de CPAs referentes à 

visão institucional sobre a avaliação da comunicação, selecionando no texto respostas para 
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questões que, nesta análise qualitativa de conteúdo, fizeram o papel de categorias: para quê? 

Quer saber? Qual o uso? Acredita-se que, com base na experiência do SINAES (2004), a 

avaliação institucional no âmbito nas três instituições de educação superior estudadas seja um 

processo que já possui significativa consolidação e densidade técnica para que sejam 

fornecidas respostas claras a essas questões. Finalizando a metodologia do Objetivo 1, realiza-

se a interpretação na procura de compreensão ao conteúdo manifesto. 

Em busca de respostas para o Objetivo 2, adotou-se um protocolo de análise de 

conteúdo organizado em cinco categorias.  

A primeira categoria trata dos indicadores, documentos e fontes da pesquisa. Essas 

informações contextualizam a segunda categoria de análise: os procedimentos de coleta de 

dados. Os coordenadores das CPAs atuaram, nesse momento da entrevista, como descritores 

das dinâmicas e estratégias de coleta. 

A terceira categoria diz respeito a quem desempenha o papel de avaliador (Comissão 

Própria de Avaliação / profissionais de comunicação). O interesse na resposta para essa 

categoria está no fato de que quem participa da produção da comunicação organizacional está 

mais exposto aos produtos e público considerados fontes na avaliação do que os avaliadores 

da CPA. Além disso, o perfil da formação acadêmica e da experiência profissional são 

distintos para os dois casos – a CPA é composta por profissionais de diversas áreas, enquanto 

o setor responsável pela comunicação da instituição, em sua maioria ou totalidade, por 

pessoas com formação nas habilitações da comunicação social (jornalismo, relações públicas, 

publicidade, entre outras).  

Em seguida, a classificação do tipo de abordagem metodológica (quantitativa / 

qualitativa) é um elemento importante para a compreensão da escolha, de um modo geral, dos 

métodos de coleta e análise dos dados por cada instituição. O método de análise dos dados 

utilizado na avaliação da comunicação, por sua vez, é a quinta e última categoria desta etapa 

da pesquisa.  

O procedimento metodológico no desenvolvimento desta terceira parte da pesquisa 

tem por objetivo identificar as dificuldades na avaliação da comunicação e os tópicos 

considerados primordiais para a vivência dessa avaliação. As dificuldades relatadas pelos 

entrevistados serão categorizadas em etapas do processo avaliativo para que seja possível 

verificar quando elas ocorrem com mais frequência. Para isso, a análise de conteúdo será 

categorizada nas três etapas sugeridas pelo documento “Orientações Gerais para o Roteiro da 

Auto-Avaliação das Instituições” (CONAES, 2004). 
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A primeira etapa é chamada Preparação e nela estão embutidas as fases de constituição 

da CPA (que seja composta por um grupo de pessoas capazes de assumir a responsabilidade 

pelo desenvolvimento das ações avaliativas em todas as dimensões do SINAES, inclusive a da 

comunicação), de planejamento (definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e 

calendário das ações avaliativas levando-se em conta as especificidades da instituição) e de 

sensibilização (envolvimento da comunidade acadêmica). 

A etapa Desenvolvimento consiste na concretização das atividades planejadas, como a 

coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os 

participantes e a observância aos prazos.  

A última categoria da análise das dificuldades no processo de autoavaliação da 

comunicação organizacional chama-se Consolidação e contempla as fases de elaboração do 

relatório, que deve expressar com clareza a interpretação dos dados resultantes da avaliação, 

de divulgação, que oportunize a continuidade das discussões pela comunidade acadêmica, e 

de balanço crítico, que refere-se à reflexão, inclusive das dificuldades encontradas durante o 

processo. 

 

Os resultados desta pesquisa permitem obter um recorte específico da realidade dos 

três casos estudados, não sendo possível generalizá-los sob a pretensão de afirmar a realidade 

da avaliação da comunicação organizacional na região do estudo ou nas instituições de ensino 

do país. Sobre a comparação de três IES com históricos e realidades diferentes, esta pesquisa 

optou por inspirar-se na metodologia proposta por Detienne (2004), que contrapõe o 

determinismo de que “só se pode comparar o que é comparável” e explora o universo das 

construções de pensamento por meio de configurações menos evidentes do objeto em análise. 

Particularidades, questões esquecidas e problemas inovadores surgem diante deste movimento 

holístico. Preservando-se a análise criteriosa e criativa, o exercício comparativista, segundo 

Detienne (2004, p. 11), “convida a amealhar as categorias do senso comum, a construir 

comparáveis que jamais são imediatamente dados e que não visam de modo algum a 

estabelecer tipologias como também a levantar morfologias”. Além disso, a comparação desta 

pesquisa auxilia o processo de análise de pontos de convergência e semelhança, oposição e 

contradição, complementaridade, disparidade e diversidade nas autoavaliações de três 

instituições diferentes para a mesma atividade – a comunicação. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.1 Conceitos para avaliação da comunicação e aspectos essenciais 

 

A primeira parte da pesquisa propõe-se a analisar nas entrevistas com os 

coordenadores das Comissões Próprias de Avaliação das três instituições de ensino superior 

pesquisadas as concepções de leitura sobre a avaliação da comunicação com o propósito de 

ajudar avaliadores e profissionais que atuam na comunicação organizacional a produzir 

inferências sobre como as universidades pesquisadas veem e entendem a matéria.  

Os avaliadores forneceram informações de contextos associados à ênfase do conceito 

entendido e proposto por cada instituição. Ou seja, esta etapa da pesquisa traz um item 

interessante que é chamar a atenção para a percepção da avaliação da comunicação como uma 

prática controladora, emancipatória ou como um sistema híbrido, uma amálgama, que não 

isola essas duas características, mas constrói um tecido de práticas que mobilizam mais níveis 

de gestão. Nesse momento da pesquisa, questiona-se o que significa a avaliação da 

comunicação para essas instituições.  

Complementarmente, é feita a identificação e a análise dos aspectos essenciais em que 

os conceitos para avaliação da comunicação se fundamentam em cada IES. O objetivo dessa 

análise é compor o lugar da teoria para, em um momento seguinte desta pesquisa, deslocar-se 

ao lugar da prática, com foco em observar e buscar compreender as razões que levam os 

avaliadores a procederem à autoavaliação institucional da forma como a fazem (Objetivo 2) e 

a gerarem as lacunas ou não nos relatórios (Objetivo 3).  

 

Para o coordenador da Comissão Própria de Avaliação da Instituição 1, assumir a 

avaliação da comunicação como exigência no contexto do SINAES implica adotar uma 

concepção regulatória da avaliação, embora reconheça a existência de uma concepção que 

considera a avaliação como um processo de autoconhecimento institucional. Segundo o 

avaliador entrevistado, é necessário que o MEC, quando se trata do SINAES, parta de uma 

concepção de avaliação como prática regulatória que deveria ser realizada por uma agência.  

 

A avaliação institucional como um todo, que no meu entendimento 

deveria ser um processo regulatório, não deveria estar sendo feita 

pelo MEC e sim deveria ter uma agência assim como existe em outros 

setores da economia, como o da energia elétrica, já que abriu [a 
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educação superior] para o setor privado. Não deveria nem estar sendo 

feita pelo INEP, deveria ser uma coisa à parte, por uma agência, 

porque meio que se confunde – quem regula e quem autoriza. Você 

autoriza e você regula. Como é que funciona isso? E não só a 

comunicação, mas todo o SINAES, todo o modelo de avaliação 

institucional do SINAES. 

 

Porque na verdade o grande instrumento de avaliação das 

instituições são as avaliações externas, não são as avaliações 

internas. Avaliação interna a gente mostra, mas lá pelo órgão 

máximo, pelo INEP, é a avaliação externa a que tem mais peso e a 

que tem mais valor. 

 

Fica claro, em sua fala, que a avaliação externa realizada pelo INEP na construção da 

avaliação geral do SINAES tem papel completamente separado das funções da autoavaliação 

desenvolvida também para o SINAES. Consiste a avaliação externa na elaboração de 

parâmetros da situação comunicativa da instituição, atribuindo graus de competência. 

Embora a visão do avaliador da Instituição 1 seja resultante de um conjunto de 

vivências, experiências e comportamentos dos órgãos envolvidos, ela diverge da definição 

sustentada por Tavares (2000) de que avaliação e controle podem ser instrumentos que se 

sobreponham de forma complementar, sendo a primeira um mecanismo que visa medir 

efetividade de ações, enquanto a segunda é um instrumento para verificação entre o que está 

previsto e o que está efetivamente ocorrendo. A complementariedade acontece exatamente no 

estabelecimento de procedimentos capazes de corrigir algo que já se encontra em curso. 

Quando se define especificamente a avaliação da comunicação, é evidente que, para a 

Instituição 1, trata-se de um processo de organização das informações, embora complexo, 

associado à geração de conhecimentos. 

 

Como proposta do SINAES, a avaliação da comunicação é de 

fundamental importância porque vai permitir que não só a 

comunidade interna como também a comunidade externa tenham 

conhecimento do que existe e do que é feito na instituição. 

 

Nesse conceito, confirma-se a ideia sustentada por Castells (1999) de que o sentido de 

reunir informações não reside no texto que preenche os espaços até então vazios de 

informação, mas nos conhecimentos individuais e coletivos que afetam decisivamente a 

compreensão sobre a instituição e, consequentemente, geram a vantagem importante que é a 

capacidade das pessoas que fazem parte dela em tomar decisões na nova estrutura social 

associada ao informacionismo. O que, segundo Belloni (1995, apud RISTOFF, 2003, P. 30), 
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significa dizer que o sentido de avaliar não está nas informações nem no avaliador, e sim 

numa complexa relação interativa entre conhecimento e tomada de decisões, que surge como 

efeito nesse novo modelo assumido por Castells (1999) em que a produtividade passa a estar 

atrelada à geração de conhecimentos. 

Academicamente, o mais importante que se pode extrair da visão de avaliação da 

comunicação na Instituição 1 é a função instrumental de auxiliar a tomada de decisões e o 

entendimento de que a comunicação, enquanto objeto cujo valor será julgado, não deve ser 

vista como algo estático, isolado ou finalizado. Essas mesmas características estão agrupadas 

na descrição fornecida por Cronbach (1963). O sentido que reside no final discurso transcrito 

a seguir é de que o ato de avaliar a comunicação deve ser emancipatório, dentro de uma 

perspectiva de ação.  

 

Mas, por outro lado, foi bom porque a instituição tem a informação 

que ela pode trabalhar internamente, mesmo que ela não vá ser 

punida ou premiada. 

 

A [avaliação] interna com certeza é muito boa pra instituição no 

ponto de vista de que a instituição vai se conhecer melhor, e a partir 

disso aí você pode tomar novas decisões, você pode mudar o 

gerenciamento. 

 

Elemento fundamental na gestão da Instituição 2, a avaliação institucional ampliou-se 

nos últimos tempos, especialmente a partir de 2004 em função do SINAES.  

 

A gente já fazia de alguma forma a avaliação dentro da casa, mas era 

um processo ainda inicial e que depois se profissionalizou mais no 

decorrer do tempo, com toda a experiência que nós ganhamos 

durante todo esse processo. 

 

O mais notório foi que o percurso dessa transformação ocorreu mais em termos 

quantitativos que qualitativos, potencializada pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Entretanto, a problematização que a Instituição 2 desenvolve sobre os resultados – 

essencialmente índices – das avaliações, revela a visão institucional dos índices como alertas 

para a tomada de decisões pontuais.  

 

O quê que pode ser feito? [a respeito de um indicador avaliado com 

baixo índice] E com base nisso, é montado um plano estratégico, um 

plano de ação que vai dizer: olha, esses indicadores que estão abaixo, 

eles precisam ser melhorados. E vai ser feito para o indicador ‘A’, 

tais ações, para o indicador ‘B’, tais, tais e tais ações. E aí é feito um 
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cronograma. Lógico, as ações não vão surtir um efeito imediato, de 

forma que daqui a seis meses o normal seria manter aquela média. 

Então, eu faço um cronograma que eu sei quando é que aquela ação 

vai começar a surtir efeito. E é feito todo um processo de 

acompanhamento pela universidade, com os coordenadores e com os 

gestores. 

 

Entendida e explorada como motor para produzir mudanças, a avaliação associada às 

ações torna possível a aplicação do conceito defendido por Dias Sobrinho (2010) de que a 

avaliação é um processo contínuo, geral e específico ao mesmo tempo, e crítico de seu 

enfoque prático. A avaliação da comunicação na Instituição 2 é uma atividade intrínseca ao 

processo de planejamento e gestão e um instrumento para a tomada de decisões de uma forma 

mais eficaz e socialmente justa. Percebe-se, portanto, que a avaliação está plenamente de 

acordo com uma perspectiva de avaliação emancipatória. 

 

O nosso foco principal é entender como é que está a instituição, 

elaborar planos de ação para corrigir possíveis falhas que venham a 

aparecer durante essa fase de diagnóstico e fazer todo um 

acompanhamento do processo e desse plano de ação que foi 

implantado. Então, o que que acontece: a gente tem que avaliar 

sempre o passado, o presente e, colateralmente, e o futuro. Ou seja, a 

gente olha para todos os lados. 

 

O desenvolvimento da sistemática de avaliação da comunicação baseada em métricas, 

contudo, evidencia uma visão de negócio de que, quando a instituição avalia, está também 

pedindo evidências sobre que atividades superaram as metas organizacionais. Nesse sentido, 

são reconhecidas características controladoras. Na concepção da Instituição 2, avaliação e 

controle tornam-se ponto de partida e de orientação para a decisão; esta só se dá quando 

ambos entram em contato, ou seja, o controle torna-se unidade de sentido na interação com a 

avaliação. 

O equilíbrio do controle com os objetivos de caráter formativo e as boas práticas no 

sentido público de responsabilidade social é que define a avaliação, na Instituição 2, como um 

sistema híbrido de características emancipatórias e controladoras, assim como propõe a 

resposta do SINAES à pergunta: “para quê avaliar?”. 

Também ao expor que a avaliação da comunicação é realizada através de índices 

quantitativos, a Instituição 2 assume o desafio complexo de lidar com valores mais 

comumente avaliados por seus efeitos que por sua quantidade. Opiniões nas publicações mais 

recentes em comunicação organizacional vêm convergindo e são praticamente unânimes em 

citar mudanças de comportamento como o resultado mais desejado para as ações de 
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comunicação. A construção de um relacionamento entre os dados obtidos na avaliação da 

dimensão da comunicação e a tomada de decisões, no caso da Instituição 2, prevê que, tão 

essencial quanto ter um planejamento adequado, os profissionais de comunicação da 

universidade devem expressá-lo através da definição de objetivos mensuráveis.   

 

Nós estamos nos autoavaliando, nós estamos buscando problemas ou 

não, buscando potencialidades que até então a gente não conseguia 

ver, ou então até via mas não conseguia determinar qual era o grau 

de importância que cada indicador daquele tinha no nosso portfólio 

de atividades que a gente teria que fazer. E daí, com base nesse 

diagnóstico, a gente consegue estabelecer uma métrica e um plano 

estratégico para trabalhar. 

 

 Descrito o conceito para avaliação da comunicação proposto pela Instituição 2 e 

identificados os aspectos essenciais em que o conceito se fundamenta, finaliza-se a análise 

com as palavras do coordenador da Comissão Própria de Avaliação sobre a importância da 

avaliação institucional. 

 

É muito importante [o processo de avaliação]. Porque é o momento da 

gente. [...] Qualquer empresa tem que olhar para si própria, se não 

ela não consegue crescer. É o momento que ela olha para si fazendo 

um autodiagnóstico pelas pessoas que formam a empresa e consegue 

enxergar parâmetros e fragilidades que quem está dentro não 

consegue ver, e se corrigir. 

 

Na sua complexidade, a avaliação da comunicação é entendida na Instituição 3 como 

processo contínuo de apresentação de resultados que permitam a comparação entre metas 

anteriormente delineadas e a realidade. Assim, a avaliação da comunicação tem o sentido de 

propiciar a garantia de coerência das ações programadas. 

 

As metas são elaboradas pelo planejamento, quer dizer, na verdade é 

uma coisa conjunta, cada setor elabora, diz aquilo que pretende fazer, 

isso passa pela avaliação do planejamento e coordenação geral, aí 

elas são pactuadas, digamos assim, e desenvolvidas. Ao final, há um 

relatório para observar se aquilo que foi pactuado de fato foi 

desenvolvido naquele período em que foi avaliado. 

 

Um processo, por definição, necessita de princípios que fundamentem e dão suporte à 

sua prática. O processo de avaliação da comunicação, segundo o coordenador da CPA da 

Instituição 3, depende e interage com objetivos pretendidos com seus resultados, por 

exemplo: se os canais de comunicação funcionam, se há transparência, se a infraestrutura 
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suporta, entre outros objetivos. Em resumo, no sentido que é posto pela Instituição 3, 

avaliação é processo contínuo de verificação de alcance de propostas previamente definidas. 

 

Porque uma das maneiras que a gente tem de acompanhar o que vem 

sendo feito nos diferentes setores nas diferentes dimensões é através 

desses relatórios de cumprimentos de metas e de planejamento que é 

feito todo ano e a gente vai acompanhando por ocasião, por exemplo, 

de elaboração de um plano de gestão, ou de um plano de 

desenvolvimento institucional. 

 

Mas, em geral, é uma prática de cada setor elaborar esses relatórios 

porque eles têm que... não é comprovar... é responder mesmo sobre as 

suas atividades. 

 

A avaliação, posta dessa forma, é centrada no rendimento e na qualidade dos 

resultados, para regulação das atividades do setor. O contraponto a essa concepção defendido 

por Dias Sobrinho (2010) está em priorizar o valor social das realidades avaliadas, reforçando 

a significação pedagógica e formativa do processo avaliativo. A institucionalidade como 

princípio educativo não foi verificada na concepção de avaliação da comunicação apresentada 

pela Instituição 3, destacando-se, portanto, o aspecto regulatório da avaliação. Ela é, 

claramente, uma atividade intrínseca ao processo de planejamento e um instrumento de gestão 

com a finalidade de alinhar rumos e corrigir desvios. 

 

A Dimensão 4 avalia as políticas da instituição para a comunicação, 

então, como se dá a divulgação de todas as suas ações, quais são os 

canais que ela dispõe para isso, e se há - eu acho que é um ponto 

muito importante - se há transparência nessa comunicação que se 

estabelece. Então a dimensão é um pouco isso tudo, quer dizer, se há 

esse canal de comunicação entre os diferentes setores da 

universidade, de ambas as partes, se tanto a administração chega até 

a comunidade acadêmica, se a comunidade acadêmica, por sua vez, 

tem acesso também aos canais administrativos, como é que isso se dá, 

a infraestrutura para isso e se essa comunicação é ampla, 

transparente, sem censura... 

 

Por vezes percebeu-se, não apenas durante a entrevista realizada na Instituição 3, que a 

avaliação parece ser um momento dedicado à conversa ou ao desabafo das pessoas que 

compõem a unidade ou instituição. Hoffmann (1998) falou sobre essas características, 

ressaltando que, independentemente do teor do conteúdo adquirido numa avaliação, trata-se 

de um registro que deve ser considerado e arquivado a respeito de uma determinada situação, 
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em um determinado tempo. A revisão, a modificação ou a ampliação das ações de 

comunicação da universidade podem ter nesses dados subsídios importantes. 

 

TABELA 4: Conceitos de avaliação da comunicação e aspectos em que se fundamentam 

 Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3 

Para quê? 

Ter informações  

Se conhecer melhor 

 

Olhar para si própria 

Fazer autodiagnostico 

Enxergar parâmetros e 

fragilidades a corrigir 

Acompanhar o que 

vem sendo feito no 

setor 

Responder sobre as 

atividades 

Quer saber? 

Como a sociedade 

toma conhecimento do 

que existe e do que é 

feito na instituição 

Problemas e 

potencialidades nas 

atividades de 

comunicação 

Como se dá a 

divulgação das ações 

Quais canais de 

comunicação a 

instituição dispõe 

Se há transparência na 

comunicação 

Qual o uso? 

Trabalhar internamente 

Tomar novas decisões 

Mudar o 

gerenciamento 

 Não punir nem 

premiar 

Tomar decisões 

Montar plano 

estratégico de ação 

Corrigir falhas 

 

Observar se as metas 

pactuadas foram 

atingidas 

Gerar relatórios de 

cumprimento de metas 

Subsidiar planejamento  

Conceito de 

avaliação 
Emancipatório Híbrido Controlador 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Os conceitos de avaliação da comunicação e dos aspectos em que eles se 

fundamentam foram analisados como forma de descortinar as questões referentes à prática da 

autoavaliação da comunicação nas universidades, que são o assunto do Objetivo 2.  

 

4.2 Procedimentos de autoavaliação institucional na Dimensão 4 do SINAES 

 

Como três das maiores universidades no estado do Rio Grande do Norte avaliam sua 

comunicação? Esta é a pergunta que corresponde à segunda parte, e segundo objetivo, desta 

pesquisa. A observação cotidiana de como as empresas e instituições buscam conhecer os 

resultados da sua comunicação social forneceu um dado empírico importante para a escolha 

dessa questão como sendo a principal da pesquisa: não há um método consagrado de 

avaliação para um tema tão subjetivo como a comunicação. 



59 
 

Nesse sentido, e tomando como ponto comum de referência a autoavaliação 

obrigatória pelo SINAES, surge a possibilidade de conhecer os procedimentos adotados pelas 

IES para se autoavaliar na dimensão “Comunicação com a Sociedade”.  

 

Na categoria fontes ou sujeitos da pesquisa, observou-se as fontes das informações 

coletadas para a realização da avaliação. Na Instituição 1, foram mencionados como fontes 

tanto o público quanto os produtos de comunicação da instituição, sendo estes últimos os que 

mais se destacaram: principais publicações da instituição; campanhas e projetos; site, redes 

sociais e-mail interno e intranet; relatório de ouvidoria; releases, notícias e clipagens 

produzidos pela assessoria de comunicação; menções honrosas e selos de responsabilidade 

social; e pesquisa com alunos ingressantes (único caso em que a avaliação é feita diretamente 

sobre opiniões de pessoas, e não sobre produtos).  

Em relação às fontes, a Instituição 2 atribui grande importância ao quesito 

atendimento, avaliado pelo público. Toda a central de atendimento da instituição é avaliada 

dentro da dimensão da comunicação. Dos produtos avaliados, foram citados: o site e as redes 

sociais; a sinalização dos ambientes da instituição; as ações de divulgação de eventos e 

processos seletivos, dentre outros; o programa de TV, os murais e o jornal elaborados pela 

assessoria de comunicação; a clipagem de tudo que foi veiculado na mídia (espontânea ou 

comercial); e o relatório de ouvidoria.  

A Instituição 3 citou como indicadores e fontes de informações para suas avaliações 

na dimensão da comunicação: jornal, TV, rádio, boletim (produtos desenvolvidos pela equipe 

de comunicação social), sistemas de informação e relatório de ouvidoria. São sujeitos da 

avaliação os docentes, alunos, funcionários e representantes da sociedade que participam de 

grupos focais. O relatório de avaliação pode ainda conter depoimentos que, segundo o 

coordenador da CPA, foram coletados no escopo da avaliação de outras dimensões mas que 

foram considerados oportunos ou interessantes para a dimensão da comunicação. 

 

Na segunda categoria de análise dos procedimentos adotados pelas Instituições de 

Ensino Superior para a realização da autoavaliação na Dimensão “Comunicação com a 

Sociedade”, do SINAES, será utilizada a classificação de Cunha (1982) para a subdivisão em 

três classes para os métodos de coleta de dados: técnicas envolvendo análise documentária, 

técnicas envolvendo observação e técnicas envolvendo perguntas.  

A Comissão Própria de Avaliação da Instituição 1 revelou empregar questionários, 

respondidos pela comunidade universitária sem a presença do avaliador, para levantar 
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opiniões, expectativas e situações vivenciadas sobre quesitos gerais relacionados às 

dimensões do SINAES, inclusive a relativa à comunicação. A análise documental é 

fortemente utilizada na avaliação dos indicadores referentes a canais de comunicação e 

sistemas de informações, momento em que são citados os principais produtos desenvolvidos 

pela equipe de comunicação da instituição como caminho para avaliar a forma com que as 

notícias da Instituição 1 estão chegando para o público. Dentro desse leque, há as notícias 

veiculadas através de mídia externa. Nesses casos, são consideradas as características do 

público alvo daquele determinado veículo – uma análise que já existe, pronta e atualizada, 

porque as próprias empresas de comunicação realizam essa pesquisa regularmente, através de 

seus setores comerciais, para utilização em fins de inserções publicitárias. A análise 

documental também é feita para avaliar a ouvidoria, que trabalha através de informações 

coletadas por formulário padrão composto por questões fechadas e abertas. Os recursos 

eletrônicos, na Instituição 1, são avaliados a partir de informações coletadas por meio de 

análise eletrônica – também uma das técnicas da área de análise documental – e as campanhas 

e projetos são avaliados com base em observação participante, pois os descritores das 

experiências e suas repercussões que constam no relatório de avaliação são os que participam 

das respectivas ações. O instrumento da pesquisa com ingressantes é o questionário, com 

perguntas fechadas e abertas, e as informações escaladas para subsidiar a avaliação da 

imagem pública são provenientes de análise documental, se títulos e menções honrosas 

públicas forem considerados documentos.  

Na Instituição 2, atualmente, todos os dados coletados para subsidiar a avaliação do 

SINAES na sua Dimensão 4 são recolhidos através de uma técnica de perguntas: o formulário 

eletrônico disponibilizado no site da instituição, que semestralmente publica um convite à 

comunidade universitária para que participe da avaliação. Mas nem sempre foi assim. 

Segundo o coordenador da CPA, a Instituição 2 tentou, algumas vezes, utilizar a estrutura do 

seu call center para ligar tanto para alunos, docentes e funcionários quanto para pessoas 

externas à instituição e que poderiam avaliá-la, como empresários e representantes de classes 

profissionais. Concluiu-se que essa técnica não era eficaz porque o número de pessoas que 

avaliam terminava sendo muito pequeno em relação ao total, e optou-se por realizar a coleta 

exclusivamente através de formulário eletrônico. Questões técnicas, entretanto, inviabilizam 

atualmente a participação de membros externos na avaliação. A visualização do formulário só 

é acessível a quem possui cadastro no sistema de informação da universidade. Ex-alunos 

podem participar, mas dificilmente eles ficam sabendo que está aberto o período de avaliações 

porque o convite que incentiva a participação é enviado para o e-mail institucional, que o ex-
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aluno já não possui mais o hábito de acessar. Para resolver essa questão, o setor de TI da 

instituição está criando formas de captar o e-mail pessoal dos alunos e ex-alunos. Apesar 

dessas limitações, o coordenador da CPA da Instituição 2 considera positiva a experiência do 

formulário eletrônico: em torno de 70 a 75% dos membros da comunidade interna da 

instituição participam de uma avaliação que não é obrigatória.  

Na Instituição 3, foram mencionadas técnicas das três classes propostas por Cunha 

(1982): o estudo de documentos (técnica de análise documental); a aplicação de questionários 

(técnica de perguntas); oficinas de autoavaliação e fóruns para discussão e elaboração de 

propostas no modelo da técnica de grupo focal (observação). Uma informação relevante sobre 

esses últimos procedimentos de coleta é a correção metodológica efetuada recentemente pela 

CPA. Concebidos inicialmente para que o processo de avaliação se desse a partir da análise 

qualitativa dos participantes sobre dados institucionais (muitas vezes quantitativos) lançados 

para provocar a discussão, os fóruns e oficinas de autoavaliação foram encarados como um 

questionário. Empobreceram os resultados e não correspondiam à concepção de avaliação 

institucional proposta pela Instituição 3, que tem como referência a epistemologia da 

complexidade característica do SINAES. A partir dessa observação, uma comissão executiva 

propôs alterações na metodologia, destacando-se a iniciativa de suspender por dois dias as 

atividades rotineiras dos setores que se autoavaliam e encaminhar os participantes a um local 

diferente do local de trabalho, proporcionando tranquilidade e incentivando um envolvimento 

mais profundo com a atividade. Todos os instrumentos utilizados como meios de captação de 

informações são submetidos à crítica e ao controle metodológico da CPA.  

 

Na categoria 3, que classifica quem desempenha o papel de avaliador da comunicação 

institucional, são bem diferentes as respostas das três instituições. “Anualmente o setor de 

comunicação elabora este relatório com todos esses dados”, afirmou o coordenador da CPA 

da Instituição 1, que em outro momento da pesquisa disse também que “a análise é feita 

mesmo pelo pessoal da comunicação porque isso faz parte do dia-a-dia deles”.  

 Já na Instituição 2, onde, como visto anteriormente, as informações utilizadas na 

avaliação são coletadas através de questionário eletrônico, a CPA desempenha o papel de 

avaliador durante todo o processo. Na Instituição 3, cada unidade é responsável por avaliar 

suas atividades e encaminhá-las à CPA, que participa sob demanda. Segundo o coordenador 

da CPA, “autoavaliações são sempre realizadas com os atores do processo da dimensão 

avaliada”, e, quando o setor pede, a Comissão vai e conversa com as pessoas sobre questões 
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técnicas da metodologia de avaliação, evitando realizar, de fato, a autoavaliação em nome do 

setor.  

 

Eles [os setores] podem contar com a participação da CPA se houver 

demanda. Mas, em geral, é uma prática de cada setor elaborar esses 

relatórios porque eles têm que... não é comprovar, é responder mesmo 

sobre suas atividades.  

 

Dentre os tipos de abordagem metodológica (categoria 4), destaca-se na Instituição 1 a 

expressiva utilização de ambas, sendo a qualitativa, na opinião do descritor, mais 

representativa. Os indicadores são trabalhados em termos de quantidade, porém, acompanham 

análises mais amplas e elaboradas cuja profundidade vai além da descrição, como se pode 

acompanhar no relatório de autoavaliação.  

Na Instituição 2, a abordagem quantitativa foi a predominante. É pertinente relatar, 

entretanto, a preocupação do coordenador da CPA em criar em breve fóruns de qualidade 

acadêmica no formato de grupo focal para superar as atuais limitações da avaliação 

institucional frente a uma metodologia excessivamente quantitativa. 

 

Qual a ideia? É ir pegar grupos de professores e alunos e conversar 

com eles sobre isso [comunicação organizacional]. Nós vamos fazer 

qualitativamente mesmo. Porque os instrumentos são muito quanti, 

não tem ninguém meio que instigando para ele falar lá. Então a gente 

vai estar criando esses fóruns, grupos focais mesmo, e isso é algo que 

vai estar vinculado à CPA. 

 

A avaliação da comunicação realizada pela Instituição 3 é qualitativa quando feita para 

atender demandas internas, mas predominantemente quantitativa quando tem seus dados 

reorganizados para a elaboração do relatório em atendimento ao SINAES, apesar das 

informações qualitativas conhecidas nas avaliações ao longo do ano também serem 

consideradas, dependendo da conveniência e da importância, para compor o documento que 

vai para o MEC.  

 

Na quinta e última categoria deste momento da pesquisa, descobre-se como as 

instituições de ensino superior estudadas conduzem o processo de formação de sentido dos 

dados coletados para a autoavaliação da comunicação organizacional. A análise de dados na 

Instituição 1 é feita através do método de análise de conteúdo, que trata textos resultantes das 

pesquisas com ingressantes de maneira sistemática, assim como é feito em relação aos títulos 

de reconhecimento recebidos. A observação participante é a técnica de coleta e análise de 
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dados relativos às campanhas, ações e projetos. Ademais, todos os produtos de comunicação 

são apresentados por números resultantes de contagens. 

A Instituição 2, que tem a mais quantitativa das abordagens metodológicas, elabora 

um tratamento estatístico às notas atribuídas pela comunidade acadêmica a cada indicador 

através do formulário, chegando-se a cum conceito final por indicador. Foi estabelecido o 

conceito 7 como o limite de fragilidade ou potencialidade: a partir de 7, o indicador é 

considerado uma potencialidade; abaixo de 7, uma fragilidade. O conceito geral para a 

Dimensão 4, “Comunicação com a Sociedade”, assim como para todas as outras dimensões, é 

a média aritmética do conjunto de indicadores convertida para o padrão do SINAES de 

pontuar no intervalo de 1 a 5. Nesse caso, utilizam critério para arredondamento. 

A elaboração do relatório avaliativo na Instituição 3 identifica pontos positivos e 

negativos dos produtos de comunicação por meio da análise de conteúdo. A Instituição 3 

também analisa dados através da técnica de grupo focal, contemplando as percepções, 

expectativas e desejos dos atores envolvidos com a prática institucional e dos representantes 

da sociedade. A metodologia qualitativo-participante é, ao mesmo tempo, instrumento de 

coleta, análise de dados e de intervenção. Após a utilização dessas informações para situar os 

propósitos da Instituição 3, a reflexão sistematizada que resulta das oficinas e fóruns no 

modelo de grupo focal recebe um tratamento quantitativo na consolidação do relatório do 

SINAES. 

 

TABELA 5: Procedimentos de autoavaliação institucional na dimensão do SINAES 

“Comunicação com a Sociedade” 

 

 Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3 

Indicadores, 

documentos e fontes 

Publicações 

Campanhas e projetos 

Site, redes sociais, e-

mail interno e intranet 

Relatório de ouvidoria 

Releases, notícias e 

clipagens 

Menções honrosas e 

prêmios da sociedade 

Alunos ingressantes 

Professores e 

funcionários 

Central de atendimento 

Site e redes sociais 

Sinalização dos 

ambientes da 

instituição 

Ações de divulgação de 

eventos e processos 

seletivos 

Programa de TV, 

murais, jornal e 

clipagem 

Relatório de ouvidoria 

Jornal, TV, rádio e 

boletim 

Sistemas de 

informação 

Relatório de ouvidoria 

Alunos, funcionários e 

professores 

Coleta de dados Análise documental Formulário Análise documental 
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Questionário 

Observação 

participante 

Questionário 

Grupo focal 

Avaliador Setor de comunicação 
Comissão Própria de 

Avaliação 
Setor de comunicação 

Abordagem 

metodológica 

Mais qualitativa que 

quantitativa 
Quantitativa 

Mais quantitativa que 

qualitativa 

Análise de dados 

Análise de conteúdo 

Observação 

participante 

Contagens 

Análise estatística 
Análise de conteúdo 

Grupo focal 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Processos de autoavaliação do porte do exigido pelo SINAES incluem, 

necessariamente, a negociação e a participação dos envolvidos. O eixo norteador repousa na 

obrigatoriedade de apresentar resultados e comprovar atividades compatíveis com a missão, 

os objetivos, políticas institucionais e programas estruturantes da universidade. Durante as 

entrevistas com os coordenadores das CPAs das três instituições, foram reveladas diversas 

dificuldades para a autoavaliação da comunicação, e elas são o principal assunto trabalhado 

no Objetivo 3 desta pesquisa. 

 

4.3 Dificuldades relatadas na autoavaliação da comunicação 

 

As entrevistas com os coordenadores das CPAs permitiram a construção de um 

panorama das principais características dos conceitos propostos para a avaliação da 

comunicação organizacional nas IES pesquisadas e as técnicas que incidem sobre a prática 

dessa avaliação em atendimento ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES. As respostas produziram um mapeamento das práticas e rotinas de avaliação e 

delinearam o perfil desse processo. Entretanto, verificou-se nas falas dos entrevistados relatos 

que remetem às dificuldades na autoavaliação da comunicação, e que acabaram levando a 

destacar tópicos considerados primordiais para a vivência dessa avaliação. Essa reflexão 

constitui o terceiro e final objetivo desta pesquisa. 

Inicialmente, a finalidade é relatar as dificuldades, ao tempo em que são identificadas 

as etapas em que elas se enquadram: preparação (planejamento, sensibilização), 

desenvolvimento ou consolidação (relatório, divulgação e balanço crítico).  

Complementando diretamente a discussão, são destacados os tópicos considerados 

primordiais pelas IES no contexto da vivência da avaliação em comunicação organizacional, 
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seja corrigindo as dificuldades relatadas ou avançando em pontos do planejamento para 

avaliações futuras. 

 

 O coordenador da CPA da Instituição 1 relatou que o principal desafio para avaliar a 

comunicação é saber quais indicadores utilizar, afirmando que no início de cada processo os 

avaliadores sentem-se confusos sobre como será mostrada a efetividade da comunicação 

naquela instituição. Disse também que o primeiro relatório consolidado para atender ao 

SINAES foi muito difícil, mas que essa etapa vem se tornando mais fácil a cada ano, com a 

experiência e conhecimento sobre o Sistema adquiridos pela CPA. Na mesma entrevista, foi 

relatada ainda como dificuldade a comunicação interna dos envolvidos na avaliação. O 

coordenador responsabiliza os vários prazos como o problema da falta de tempo hábil para a 

interação necessária entre os participantes envolvidos, relatando, portanto, outra dificuldade: a 

observância aos prazos. Segundo ele, a coleta de dados é realizada durante todo o ano, mas a 

consolidação acaba sendo deixada constantemente para a última hora.  

 Para melhorar a vivência da autoavaliação da comunicação organizacional em 

atendimento às exigências do SINAES, são resgatados dois momentos da entrevista realizada 

na Instituição 1, e ambos remetem a uma mesma aspiração: a de que a Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – CONAES, órgão colegiado de supervisão e coordenação 

do SINAES, prestasse mais apoio às CPAs, dando feedbacks sobre os relatórios, 

especialmente no tocante a metodologias, instrumentos e indicadores concebidos e utilizados 

pelas instituições. 

 A maior dificuldade relatada pelo entrevistado da Instituição 2 é como incluir na 

avaliação pessoas externas à instituição. Ficou claro que essa dificuldade está relacionada à 

limitação do instrumento eleito pela Instituição 2, que já foi tratado anteriormente neste 

estudo, mais especificamente no Objetivo 2. O formulário eletrônico de avaliação está 

disponível atualmente apenas às pessoas que possuem acesso ao sistema de informações da 

universidade, ou seja, membros da comunidade acadêmica interna.  

O destaque para o que pode melhorar, além do envolvimento de membros externos, foi 

dado para o plano de incluir um novo método de coleta e análise de dados nas próximas 

avaliação: o grupo focal. Denominados “fóruns de qualidade acadêmica”, os grupos serão 

desenvolvidos com o objetivo de estimular ainda mais a participação e superar uma limitação 

da avaliação na Instituição 2 já discutida também no Objetivo 2: a carência de informações de 

natureza qualitativa para que a instituição possa trabalhar.  
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 O coordenador da CPA da Instituição 3, assim como o entrevistado da Instituição 2, 

apontou uma dificuldade que não é específica da avaliação da comunicação, mas do processo 

avaliativo como um todo para qualquer dimensão do SINAES. Relatou que a única 

dificuldade da instituição para essa avaliação, atualmente, é obter um entendimento por parte 

de todas as pessoas que participam da avaliação – tanto avaliados como avaliadores – da 

importância desse processo e dos benefícios que ele pode trazer. Afirmou que, muitas vezes, 

as pessoas não querem participar de avaliações ou se autoavaliar porque temem serem 

colocadas “em xeque” ou temem que, na intervenção a ser feita em função dos resultados, 

sofram algum tipo de retaliação. E destacou a participação mais efetiva como o tópico que 

pode melhorar a vivência da avaliação na Instituição 3. 

 

TABELA 6: Dificuldades no processo de autoavaliação da comunicação organizacional 

 

Etapa Fase Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3 

Preparação 

Planejamento 
Definição de 

indicadores 

Limitação técnica 

do instrumento 
 

Sensibilização   
Temor à regulação 

e à punição 

Desenvolvimento 

Articulação 

entre os 

participantes 

Comunicação 

interna entre os 

envolvidos 

  

Consolidação 
Relatório Elaboração do 

relatório 
  

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Finalmente, considera-se que há informações e análises suficientes para que seja 

respondida a pergunta-problema, relacionada ao objetivo geral desta pesquisa e comentada no 

capítulo a seguir juntamente com sugestões para estudos futuros. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

5.1 Resultados da pesquisa 

 

Por meio do estudo dos conceitos de avaliação da comunicação propostos pelas 

instituições e dos aspectos essenciais em que eles se fundamentam, verificam-se algumas 

questões. A primeira, que foi possível identificar na maneira como as IES avaliam a 

comunicação características das três correntes: controladora, emancipatória e híbrida. Porém, 

em nenhuma das duas que apresentaram características controladoras a avaliação é vista de 

forma negativa ou pejorativa. Pesa para a representação controladora da avaliação a 

obrigatoriedade de consolidação de um relatório a ser enviado à instância máxima da 

Educação Superior no país.  

Todavia, a Instituição 1 e a Instituição 2 revelaram fortemente a visão de oportunidade 

para o autoconhecimento, e vão além quando demonstram o uso que fazem sobre o que 

aprendem nesse período. A autoconsciência institucional, tanto no nível individual quanto no 

nível coletivo, está atrelada à tomada de decisões e à correção de rumos. Além disso, a 

acumulação de conhecimentos em maiores níveis de complexidade, segundo a nova estrutura 

social denominada informacionismo, é por si só uma vantagem competitiva associada à 

produtividade. 

A Instituição 3 destacou as questões relacionadas a cumprimento de metas, reduzindo 

as informações que adquire na avaliação à função de subsídio para se pactuar novos objetivos 

no planejamento futuro. O que se pode extrair de mais positivo dessa forma de avaliar é que a 

avaliação nunca está acabada – centrada nos objetivos, acaba se tornando um instrumento 

constante da administração. Entretanto, a ideia de uma avaliação focada no verificação de 

cumprimento de metas remete à existência do papel de juiz implícito, ainda que a neutralidade 

seja reconhecida como uma fantasia quando se trata do assunto em tela.  

Quanto à análise dos aspectos essenciais em que os conceitos se fundamentam, 

observou-se que o autoconhecimento foi o mais citado dentre as razões de para quê avaliar. A 

forma com que a sociedade toma conhecimento do que a instituição faz foi a mais lembrada 

dentre as informações que se quer saber quando se avalia a comunicação, incompatível com 

publicações recentes sobre avaliação da comunicação organizacional que sinalizam a 

mudança de comportamento como o resultado desejável a se avaliar. Em relação ao uso que 

se faz das informações obtidas na avaliação, a tomada de decisões foi a mais mencionada, mas 



68 
 

também foram apontadas a mudança no gerenciamento com correção de falhas, a elaboração 

de plano de ação e de planejamento e a verificação de cumprimento de metas pactuadas. 

Cruzando-se os dados obtidos na análise do Objetivo 2, é possível constatar algumas 

nuances importantes. Por exemplo, ao comparar as categorias 2 e 4, observa-se que a 

instituição optante pela coleta de dados através de instrumento disponível exclusivamente por 

meio eletrônico trabalha sua avaliação de maneira muito mais quantitativa. Não se pode negar 

que dados coletados através de formulários fechados são mais fáceis e rápidos de serem 

tratados pelos softwares, mas limitar a escolha da abordagem quantitativa ao fato da coleta ser 

virtual é um equívoco, porque, de qualquer forma, uma avaliação realizada eletronicamente 

pode gerar resultados que superam os limites daquele tipo de intervenção quando passam pela 

subjetividade da análise humana.  

No momento da consolidação do relatório do SINAES, as três instituições apresentam 

números resultantes de contagens para avaliar a produção do setor de comunicação. Em linha 

com a tendência de gestão de fazer mais com menos recursos, essa é a forma que profissionais 

(comunicadores ou não) no desempenho do papel de avaliador reagem diante de cobranças em 

produtividade em comunicação. De uma forma geral, as três instituições trabalham 

indicadores de forma quantitativa, mas a Instituição 1 e a Instituição 3 revelaram esforço em 

também tratar qualitativamente os dados. Essas duas instituições têm sua comunicação 

avaliada por profissionais da área, diferentemente da Instituição 2, que tem a comunicação 

avaliada – quantitativamente – somente pelos membros da CPA. 

A Instituição 3, única que escolheu a estratégia do grupo focal para coleta e análise de 

dados, demonstrou sucesso em organizar o segmento da comunicação institucional para 

pensar coletivamente suas atividades, produzindo conhecimentos para a avaliação e para a 

organização em geral. A avaliação, nesse caso, torna-se uma oportunidade privilegiada de 

reflexão e tem forte caráter emancipatório, de compromisso com o aperfeiçoamento através da 

definição de propostas de ações futuras. 

Todas as instituições pesquisadas revelaram utilizar o instrumento questionário, mas 

apenas duas delas incluem questões abertas. Todas também coletam dados por meio de 

análise documental, principalmente sobre produtos de comunicação como matérias, releases, 

jornais e programas. Apenas a Instituição 1 pratica a análise documental eletrônica, 

categorizando conteúdos e classificando perfis dos públicos que os acessam.  

A Instituição 2 merece reconhecimento pelo alto índice de participação da comunidade 

acadêmica em uma avaliação que não é obrigatória. Sinal de que as iniciativas com vistas a 

incentivar a participação têm sido eficazes. 
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Três das cinco dificuldades relatadas como as principais na condução do processo 

avaliativo da comunicação organizacional ocorrem na etapa inicial de preparação. Destas, 

duas correspondem à fase de planejamento: a dificuldade na definição de indicadores e as 

limitações técnicas de um instrumento que, atualmente, opera sem contemplar todo o público 

que a instituição gostaria de ter como participante. O guia da CONAES (2004), no texto 

específico que trata do planejamento, sugere apenas que essa etapa compreenda experiências 

avaliativas anteriores discutidas com a comunidade acadêmica. No caso do problema 

referente ao instrumento eletrônico inacessível aos membros externos à comunidade 

acadêmica, é preciso mais do que o exercício da reflexão coletiva – é necessário evocar o 

desenvolvimento da solução junto a especialistas em tecnologias de informação e 

comunicação.  

A terceira dificuldade relatada na etapa do planejamento foi o temor à regulação e à 

punição. É premente considerar que ela foi relatada na Instituição 3, instituição cuja 

concepção para avaliação da comunicação apresentou ter a mais forte corrente controladora 

entre os conceitos analisados neste estudo com três universidades. Nas palavras do 

coordenador da CPA:  

 

A avaliação não pode, não deve [...] ser vista como um mecanismo 

apenasde regulação ou punição. Ela até leva à regulação, quando é 

preciso avaliar para diagnosticar e para regulamentar algumas 

coisas. [...] A gente tem que entender que a autoavaliação e todo o 

processo de reflexão é um processo de conhecimento. 

 

No processo de autoavaliação, a sensibilização é a fase que busca o envolvimento dos 

participantes. Esse trabalho de entendimento do que é e para que serve a avaliação deve ser 

realizado constantemente, considerando-se que sempre haverá sujeitos novos iniciando 

participação. Quando eles não se sentem esclarecidos ou discordam do objetivo da avaliação, 

surgem o temor e a resistência. 

A dificuldade na comunicação interna entre os envolvidos, ao que foi compreendido 

no detalhamento relatado pela Instituição 1, seria corrigida com a definição das condições 

para o desenvolvimento do trabalho: além do espaço físico, a carga horária dos participantes 

dedicada a esta tarefa.  

Única dificuldade relatada na etapa final de consolidação, a elaboração do relatório 

final de avaliação é uma fase delicada do processo. Assumindo a forma de “produto” de uma 

complexa pesquisa, deve expressar o resultado do processo de interpretação e discussão dos 

dados advindos. Além disso, é desejável, segundo a CONAES (2004), que o relatório 
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apresente sugestões para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-

científica a serem implementadas. Um exemplo de instituição que pratica isso e não relatou 

dificuldades na elaboração do relatório foi a Instituição 2. A prática, todavia, não é suficiente 

– é necessário clareza na comunicação dessas informações e habilidade para viabilizar a 

ampla divulgação. 

 

5.2 Contribuições e limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros 

 

Percebe-se que as concepções teóricas propostas pelas IES para avaliação da 

comunicação organizacional são difusas, e, portanto, precisam ser mais estudadas. A 

dificuldade pode estar na falta de um corpus teórico constituído, que transite entre a tensão da 

teoria, que tende a ser fechada, com a abertura a experiências e o movimento dos processos de 

avaliação dentro da perspectiva sistêmica e da epistemologia da complexidade característica 

do SINAES. 

A busca pela teoria, entretanto, não objetiva a unicidade conceitual ou o engessamento 

de um conceito. A análise sobre os conceitos institucionais do que é e para que serve a 

avaliação da comunicação organizacional, que constituiu uma das partes desta pesquisa, 

deixou claro que o desejo comum é o estímulo de novas reflexões e a provocação de 

discussões que permitam vislumbrar direções bem fundamentadas.  

Refletindo-se sobre os resultados deste estudo, pode-se afirmar, de forma direta, que 

produzir matérias, lançar campanhas ou fazer levantamento de atendimentos da ouvidoria 

constituem objetivos pobres, relacionados de maneira pouco significativa a metas 

organizacionais mais abrangentes. Se nas publicações recentes sobre comunicação 

organizacional as opiniões vêm convergindo para que a mudança de comportamento seja o 

resultado desejável para ações de comunicação, é salutar estabelecer as respostas que a 

organização deseja que seus públicos deem para orientar a formulação de objetivos. Quando 

as atividades de comunicação têm como objetivo a própria atividade (por exemplo: a 

divulgação de matérias no site da instituição ser considerada um objetivo da comunicação), 

negligencia-se a etapa mais importante do planejamento, que é a compreensão clara da missão 

do setor. 

Igualmente importante conclusão é a constatação de que o domínio técnico da 

avaliação da comunicação não pode sobrepor-se às questões relacionadas com o tema mais 

amplo da complexidade e das contradições que envolvem o paradigma da avaliação proposta 

por SINAES, um sistema híbrido com características das correntes controladora e 
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emancipatória. Parece natural que a avaliação a ser consolidada para o SINAES apresente 

dificuldades técnicas e operacionais. Nesse sentido, deve se preocupar mais em levantar 

informações significativas para a compreensão da complexidade em vez de empenhar esforço 

para esboçar uma imagem simplificada e reduzida da comunicação organizacional. Como foi 

visto nesta pesquisa, contradições e imperfeições fazem parte do processo avaliativo, e são 

diversas as referências na literatura que sustentam essa visão. 

As dificuldades na avaliação da comunicação organizacional são, na maioria das 

vezes, referentes à etapa de preparação (definição de indicadores e instrumentos e trabalho de 

sensibilização). É enriquecedor para os próximos processos avaliativos quando essas 

dificuldades são discutidas coletivamente à luz da missão da comunicação institucional, que 

ultrapassa a simples produção de matérias e informativos. Alguns objetivos fundamentais da 

atividade – como transparência, sinceridade e mudanças de comportamento – podem contar 

com metodologias e técnicas de pesquisa oferecidas pelos campos da Linguística e da 

Sociologia (subjacentes ao campo da Comunicação) para a questão da construção de sentido. 

  

Este estudo limitou-se à análise das concepções teóricas, procedimentos de avaliação e 

dificuldades relatadas por coordenadores de Comissões Próprias de Avaliação no processo 

avaliativo de três instituições de ensino superior do estado do Rio Grande do Norte. A 

referência utilizada para a pesquisa foi a autoavaliação institucional obrigatória do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, em sua Dimensão 4: Comunicação 

com a Sociedade. Fica claro que são vários os elementos passíveis de mudança de contexto 

para outros casos de avaliação da comunicação; porém, algumas características guardam 

semelhança, embora não totalmente transversais, independentemente da situação. A principal 

delas é o esforço para definir indicadores e metas que expressem a eficácia da comunicação 

organizacional. 

 

A natureza complexa dessa área reafirma a importância de ampliar pesquisas que, 

assim como esta, sejam um exercício teórico relacionado à prática profissional de 

experiências reais, considerando processos, objetos e especificidades técnicas. 

A avaliação da comunicação organizacional é um campo fértil de produção teórica. A 

marcação do lugar da teoria para articular com a pluralidade de experiências vivenciadas pelas 

organizações é fundamental no atual momento da produção acadêmica em comunicação 

organizacional, quando pesquisadores se dispõem a aprofundar a discussão para enfrentar a 
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APÊNDICE – Roteiro semiestruturado de entrevista com os coordenadores das Comissões 

Próprias de Avaliação. 

 

1) Como você definiria, de maneira geral, a avaliação institucional interna na Dimensão 

4 do SINAES – Comunicação com a Sociedade?  

2) Em relação a essa definição, que aspectos considera essenciais?  

3) Pensando na condução da avaliação institucional interna nesta IES, como costuma ser 

a avaliação na Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade? 

4) Que indicadoressão utilizados? 

5) Ainda pensando nesses indicadores,que barreiras e dificuldades poderia apontar na 

condução da autoavaliação? 

6) E de uma maneira geral, que barreiras e dificuldades existem na avaliação da 

comunicação? 

7) Pensando agora na metodologia da avaliação interna da comunicação, que 

procedimentos realizados poderia apontar? 

8) Que conselhos daria à comunidade universitária para que a avaliação institucional 

interna da comunicação tivesse uma vivência mais satisfatória? 

9) Gostaria de citar como exemplo alguma metodologia que na sua opinião atende aos 

principais aspectos com relação à avaliação da comunicação? 
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ANEXO A – Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. 

 

LEI Nº 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004. 

 

Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 

com o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos 

do Art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

§ 1º O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a 

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

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

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 

valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 

diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

§ 2º O SINAES será desenvolvido em cooperação com os sistemas de ensino dos Estados e do 

Distrito Federal. 

 

Art. 2º O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos 

estudantes, deverá assegurar: 

I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e integrada das 

dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de seus cursos; 

II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos; 

III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições de 

educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas representações. 

 

Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão 

referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles 

compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de 

educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação   de reconhecimento de 

cursos de graduação. 
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Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu 

perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos 

e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as 

seguintes: 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas 

de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

III – 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; 

IV – a comunicação com a sociedade; 

V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

VI – 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; 

VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; 

VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto-

avaliação institucional; 

IX – políticas de atendimento aos estudantes; 

X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

 

§ 1º Na avaliação das instituições, as dimensões listadas no caput deste artigo serão 

consideradas de modo a respeitar a diversidade e as especificidades das diferentes 

organizações acadêmicas, devendo ser contemplada, no caso das universidades, de acordo 

com critérios estabelecidos em regulamento, pontuação específica pela existência de 

programas de pós-graduação e por seu desempenho conforme a avaliação mantida pela 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

§ 2º Para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e instrumentos 

diversificados, dentre os quais a auto-avaliação e a avaliação externa in loco. 

§ 3º A avaliação das instituições de educação superior resultará na aplicação de conceitos, 

ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das 

dimensões avaliadas. 

 

Art. 4º A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as condições de 

ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às 

instalações físicas e à organização didático-pedagógica. 

 



85 
 

§ 1º A avaliação dos cursos de graduação utilizará procedimentos e instrumentos 

diversificados, dentre os quais obrigatoriamente as visitas por comissões de especialistas das 

respectivas áreas do conhecimento. 

§ 2º A avaliação dos cursos de graduação resultará na atribuição de conceitos, ordenados em 

uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões 

avaliadas. 

 

Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada 

mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE. 

 

§ 1º O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos 

previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para 

ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para 

compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade 

brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 

§ 2º O ENADE será aplicado periodicamente, admitida a utilização de procedimentos 

amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano 

de curso. 

§ 3º A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de cada curso de 

graduação será trienal. 

§ 4º A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento destinado a levantar o perfil 

dos estudantes, relevante para a compreensão de seus resultados. 

§ 5º O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita 

no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, 

atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério 

da Educação, na forma estabelecida em regulamento. 

§ 6º Será responsabilidade do dirigente da instituição de educação superior ainscrição junto ao 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP de todos os 

alunos habilitados à participação no ENADE. 

§ 7º A não-inscrição de alunos habilitados para participação no ENADE, nos prazos 

estipulados pelo INEP, sujeitará a instituição à aplicação das sanções previstas no § 2º do art. 

10, sem prejuízo do disposto no Art. 12 desta Lei. 

§ 8º A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENADE será expressa por meio 

de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, tomando por base padrões 

mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do conhecimento. 

§ 9º Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada a identificação nominal do resultado 

individual obtido pelo aluno examinado, que será a ele exclusivamente fornecido em 

documento específico, emitido pelo INEP. 

§ 10. Aos estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da Educação concederá 

estímulo, na forma de bolsa de estudos, ou auxílio específico, ou ainda alguma outra forma de 

distinção com objetivo similar, destinado a favorecer a excelência e a continuidade dos 

estudos, em nível de graduação ou de pós-graduação, conforme estabelecido em regulamento. 
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§ 11. A introdução do ENADE, como um dos procedimentos de avaliação do SINAES, será 

efetuada gradativamente, cabendo ao Ministro de Estado da Educação determinar anualmente 

os cursos de graduação a cujos estudantes será aplicado. 

 

Art. 6º Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação e vinculada ao Gabinete do 

Ministro de Estado, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, 

órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES, com as atribuições de: 

I – propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional, de 

cursos e de desempenho dos estudantes; 

II – estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, analisar 

relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes; 

III – formular propostas para o desenvolvimento das instituições de educação superior, com 

base nas análises e recomendações produzidas nos processos de avaliação; 

IV – articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer ações e critérios 

comuns de avaliação e supervisão da educação superior; 

V – submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação dos 

cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 

ENADE; 

VI – elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de Estado da Educação; 

VII – realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas pelo 

Ministro de Estado da Educação. 

 

Art. 7º A CONAES terá a seguinte composição: 

I –  1 (um) representante do INEP; 

II –   1 (um) representante da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES; 

III –  3 (três) representantes do Ministério da Educação, sendo 1 (um) obrigatoriamente do 

órgão responsável pela regulação e supervisão da educação superior; 

IV –   1 (um) representante do corpo discente das instituições de educação superior; 

V –   1 (um) representante do corpo docente das instituições de educação superior; 

VI –   1 (um) representante do corpo técnico-administrativo das instituições de educação 

superior; 

VII –  5 (cinco) membros, indicados pelo Ministro de Estado da Educação, escolhidos entre 

cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico, e reconhecida competência 

em avaliação ou gestão da educação superior. 

 

§ 1º Os membros referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão designados pelos 

titulares dos órgãos por eles representados e aqueles referidos no inciso III do caput deste 

artigo, pelo Ministro de Estado da Educação. 

§ 2º O membro referido no inciso IV do caput deste artigo será nomeado pelo Presidente da 

República para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução. 
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§ 3º Os membros referidos nos incisos V a VII do caput deste artigo serão nomeados pelo 

Presidente da República para mandato de 3 (três) anos, admitida 1 (uma) recondução, 

observado o disposto no parágrafo único do Art. 13 desta Lei. 

§ 4º A CONAES será presidida por 1 (um) dos membros referidos no inciso VII do caput 

deste artigo, eleito pelo colegiado, para mandato de 1 (um) ano, permitida 1 (uma) 

recondução. 

§ 5º As instituições de educação superior deverão abonar as faltas do estudante que, em 

decorrência da designação de que trata o inciso IV do caput deste artigo, tenha participado de 

reuniões da CONAES em horário coincidente com as atividades acadêmicas. 

§ 6º Os membros da CONAES exercem função não remunerada de interesse público 

relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, 

quando convocados, farão jus a transporte e diárias. 

 

Art. 8º A realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes 

será responsabilidade do INEP. 

 

Art. 9º O Ministério da Educação tornará público e disponível o resultado da avaliação das 

instituições de ensino superior e de seus cursos. 

 

Art. 10. Os resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração de protocolo de 

compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação superior e o Ministério da 

Educação, que deverá conter: 

I –  o diagnóstico objetivo das condições da instituição; 

II –  os encaminhamentos, processos e ações a serem adotados pela instituição de educação 

superior com vistas à superação das dificuldades detectadas; 

III –  a indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações, expressamente definidas, 

e a caracterização das respectivas responsabilidades dos dirigentes; 

IV –  a criação, por parte da instituição de educação superior, de comissão de 

acompanhamento do protocolo de compromisso. 

 

§ 1º O protocolo a que se refere o caput deste artigo será público e estará disponível a todos os 

interessados. 

§ 2º O descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em parte, poderá ensejar a 

aplicação das seguintes penalidades: 

I –  suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de graduação; 

II –  cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação superior ou do 

reconhecimento de cursos por ela oferecidos; 

III –  advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação não 

executada, no caso de instituições públicas de ensino superior. 

§ 3º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo órgão do Ministério da 

Educação responsável pela regulação e supervisão da educação superior, ouvida a Câmara de 
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Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, em processo administrativo próprio, 

ficando assegurado o direito de ampla defesa e do contraditório. 

§ 4º Da decisão referida no § 2º deste artigo caberá recurso dirigido ao Ministro de Estado da 

Educação. 

§ 5º O prazo de suspensão da abertura de processo seletivo de cursos será definido em ato 

próprio do órgão do Ministério da Educação referido no § 3º deste artigo. 

 

Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá Comissão Própria 

de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei, com as 

atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização 

e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, obedecidas as seguintes diretrizes: 

I –  constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou por 

previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os 

segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a 

composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 

II –  atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

instituição de educação superior. 

 

Art. 12. Os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo preenchimento de 

formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou distorção de dados a serem 

fornecidos ao SINAES responderão civil, penal e administrativamente por essas condutas. 

 

Art. 13. A CONAES será instalada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação 

desta Lei. 

 

Parágrafo único. Quando da constituição da CONAES, 2 (dois) dos membros referidos no 

inciso VII do caput do art. 7º desta Lei serão nomeados para mandato de 2 (dois) anos. 

 

Art. 14. O Ministro de Estado da Educação regulamentará os procedimentos de avaliação do 

SINAES. 

 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 16. Revogam-se a alínea a do § 2º do Art. 9º da Lei Nº4.024, de 20 de dezembro de 

1961, e os Arts. 3º e 4º da Lei Nº9.131, de 24 de novembro de 1995. 

 

Brasília, 14 de abril de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 
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ANEXO B – Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições, da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES. 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (CONAES) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS (INEP) 

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES) 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ROTEIRO DA 

AUTO-AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento de Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação 

das Instituições destina-se às Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) e à comunidade de 

professores, estudantes e técnico-administrativos das instituições de educação superior 

brasileiras que se envolverão, a partir de 1º de setembro de 2004, no processo nacional de 

Avaliação Institucional da Educação Superior dentro do SINAES. 

Trata-se de um documento de orientações e sugestões para o roteiro de avaliação 

interna (auto-avaliação) que integra o processo de Avaliação Institucional, um dos 

instrumentos centrais do novo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Sua 

compreensão supõe a leitura prévia do texto orientador da CONAES – Diretrizes para 

Avaliação das Instituições de Educação Superior
1
 – que apresenta a concepção, os princípios 

e as dimensões do SINAES e define as formas de sua implementação. 

O texto ora apresentado focaliza as etapas de desenvolvimento da auto-avaliação 

das instituições oferecendo, além de um núcleo de tópicos comuns, outras possibilidades e 

caminhos para a construção de processos próprios de auto-avaliação institucional. Embora 

seja um documento longo, não pretende ser exaustivo, mas um guia aberto para que cada CPA 

faça a seleção dos indicadores adequados à sua IES. Seu objetivo é oferecer um roteiro de 

Orientações Gerais para a implementação do processo auto-avaliativo, respeitando a 

identidade e as especificidades institucionais.
2
 

 

 

 

Hélgio Trindade 

Presidente da CONAES 

                                                           
1
 Este documento de Diretrizes da CONAES encontra-se disponível no site do MEC. 

2
 Outros documentos da CONAES oferecerão oportunamente as orientações sobre prazos, desenvolvimento da 

avaliação externa e integração com as demais dimensões integrantes do SINAES. 
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1 – O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído 

pela Lei n°. 10.861, de 14 de abril de 2004, fundamenta-se 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 efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

 

Princípios fundamentais do SINAES 

 

• Responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

• Reconhecimento da diversidade do sistema; 

• Respeito à identidade, à missão e à história das instituições; 

• 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; 

• Continuidade do processo avaliativo. 

 

O SINAES integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação, aplicados em 

diferentes momentos: 

 

1) 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) Auto-Avaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES, a 

partir de 1° de setembro de 2004; 

(b) Avaliação Externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes 

estabelecidas pela CONAES. 

 

2) 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. 

 

(3) 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. 
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2 – A AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A AVALIES tem caráter formativo e visa ao aperfeiçoamento dos agentes da 

comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Tal atividade ocorre, em especial, 

quando conta com a participação efetiva de toda a comunidade interna e, ainda, com a 

contribuição de atores externos do entorno institucional. Nestes casos, a instituição constrói, 

aos poucos, uma cultura de avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de 

consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e social. 

No processo de avaliação das instituições, além dos resultados dos outros 

componentes do SINAES – Avaliação dos Cursos de Graduação e Exame Nacional de 

Avaliação de Desempenho dos Estudantes (ENADE) – serão consideradas informações 

adicionais oriundas do Censo da Educação Superior, do Cadastro da Educação Superior, dos 

relatórios e conceitos da CAPES para os cursos de pós-graduação, dos documentos de 

credenciamento e recredenciamento da IES e outros considerados pertinentes pela CONAES. 

A avaliação interna ou Auto-Avaliaçãotem como principais objetivos produzir 

conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas 

pela instituição, identificar as causas dos seus problemas e deficiências, aumentar a 

consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo, 

fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva 

a vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica e social 

de suas atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade. 

Ao identificar fragilidades e potencialidades da instituição nas de dimensões 

previstas em lei, a Auto-Avaliaçãoé um importante instrumento para a tomada de decisão e 

dele resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, críticas e sugestões. 

A Avaliação Externaé a outra dimensão essencial da avaliação institucional. A 

apreciação de comissões de especialistas externos à instituição, além de contribuir para o 

autoconhecimento/ aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela IES, também traz 

subsídios importantes para a regulação e a formulação de políticas educacionais. Mediante 

análises documentais, visitas in loco, interlocução com membros dos diferentes segmentos da 

instituição e da comunidade local ou regional, as comissões externas ajudam a identificar 

acertos e equívocos da avaliação interna, apontam fortalezas e debilidades institucionais, 

apresentam críticas e sugestões de melhoramento ou mesmo providências a serem tomadas – 

seja pela própria instituição, seja pelos órgãos competentes do MEC. 

A comissão de avaliadores externosdeverá ter acesso aos documentos e às 

instalações da instituição com o objetivo de obter informações adicionais para que o processo 

seja o mais completo, rigoroso e democrático possível. Na elaboração do seu relatório, a 

comissão considerará o relatório de Auto-Avaliação e outras informações da IES oriundas de 

outros processos avaliativos (dados derivados do Censo e Cadastros da Educação Superior, do 

ENADE, da Avaliação das Condições de Ensino, de Relatórios CAPES, Currículos Lattes), 

bem como entrevistas e outras atividades realizadas. 

 

3 – AVALIAÇÃO INTERNA: AUTO-AVALIAÇÃO 

 

A Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do 
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conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância 

social. Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas 

realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos, 

bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de 

problemas. 

A avaliação interna ou Auto-Avaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e 

renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a Instituição. 

 

3.1 – Requisitos da Auto-Avaliação 

 

A adequada implementação e os bons resultados de um processo de auto-avaliação 

pressupõem algumas condições fundamentais, a saber: 

(a) equipe de coordenação, para planejar e organizar as atividades, refletir sobre o processo, 

manter o interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade e fornecendo assessoramento 

aos diferentes setores da IES. 

(b) participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento dos atores – por 

diferentes que sejam entre si – auxilia na construção do conhecimento gerado na avaliação. 

(c) compromisso explícito dos dirigentes das IES em relação ao processo avaliativo. No 

entanto, isto não significa que os dirigentes devam ser os principais membros das comissões 

instaladas. O importante é ficar evidenciado que há um apoio institucional para que o 

processo ocorra com a profundidade e seriedade necessárias. 

(d) informações válidas e confiáveis, pois, sendo a informação fidedigna – elemento 

fundamental do processo avaliativo – sua disponibilização pelos órgãos pertinentes da 

instituição é prioritária. Nesse sentido, a coleta, o processamento, a análise e a interpretação 

de informações são essenciais para alimentar as dimensões que a auto-avaliação quer indagar. 

(e) uso efetivo dos resultados, o conhecimento que a avaliação interna proverá à comunidade 

institucional deve ter a finalidade clara de planejar ações destinadas à superação das 

dificuldades e ao aprimoramento institucional. Para isso, é importante priorizar ações de 

curto, médio e longo prazos, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para 

alcançar metas simples ou mais complexas. 

 

Requisitos da avaliação interna: Auto-Avaliação 

. Existência de uma equipe de coordenação; 

Participação dos integrantes da instituição; 

. Compromisso explícito por parte dos dirigentes das IES; 

Informações válidas e confiáveis; 

. Uso efetivo dos resultados. 
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3.2 – Dinâmica de funcionamento 

 

Para conseguir eficiência no processo de avaliação interna, é preciso realizar o 

planejamento das ações mediante plano de trabalho que inclua cronograma, distribuição de 

tarefas e recursos humanos, materiais e operacionais. 

A metodologia, os procedimentos e os objetivos do processo avaliativo devem ser 

elaborados pela IES, segundo a sua especificidade e dimensão, ouvindo a comunidade, e em 

consonância com as diretrizes da CONAES. 

 

3.3 – Etapas da avaliação interna: Auto-Avaliação 

 

Os resultados da Auto-Avaliação precisam ser submetidos ao olhar externo de 

especialistas na perspectiva de proceder a uma avaliação externa das práticas desenvolvidas. 

Uma visão externa à IES pode corrigir eventuais erros produzidos pela percepção dos agentes 

internos, atuando como um instrumento cognitivo, crítico e organizador das ações da 

instituição e do MEC. 

A avaliação externa exige a organização, a sistematização e o inter-

relacionamento do conjunto de informações quantitativas e qualitativas, além de juízos de 

valor sobre a qualidade das práticas e da produção teórica de toda a instituição. 

A organização deste processo prevê a ocorrência de diferentes etapas, algumas das 

quais podem ser desenvolvidas simultaneamente. 

 

1ª Etapa: Preparação • Constituição da CPA 

 

De acordo com o disposto no Art. 11 da Lei nº. 10.861/04, cada instituição deve 

constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo interno de 

avaliação e disponibilizar informações. Todas as CPAs precisam ser cadastradas no INEP, 

como a primeira etapa de uma interlocução sistemática e produtiva com vistas à efetiva 

implementação do SINAES. 

A CPA deve contar, na sua composição, com a participação de representantes de 

todos os segmentos da comunidade universitária e, também, da sociedade civil organizada. As 

definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do mandato, 

dinâmica de funcionamento e modo de organização das CPAs serão objeto de regulação 

própria e aprovadas pelo órgão colegiado máximo da instituição. Sugere-se que a CPA seja 

composta por um grupo de pessoas capazes de assumir a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. 

Os eixos de sustentação e de legitimidade da CPA são resultantes das formas de 

participação e interesse da comunidade acadêmica, além da inter-relação entre atividades 

pedagógicas e gestão acadêmica e administrativa. 

O apoio de assessores externos ao trabalho realizado pelas CPAs não deve, sob 

hipótese alguma, substituir a necessária participação dos atores institucionais próprios. 
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• Planejamento 

 

A elaboração do projeto de avaliação/SINAES compreende a definição de 

objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. É importante 

que o calendário contemple os prazos para execução das ações principais e datas de eventos 

(reuniões, seminários, etc.), observando igualmente os prazos estabelecidos pela Portaria Nº. 

2051/04, que regulamenta o SINAES. 

O planejamento discutido com a comunidade acadêmica deve levar em conta 

as características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências avaliativas 

anteriores, tais como: auto-avaliação, avaliação externa, avaliação dos docentes pelos 

estudantes, avaliação de desempenho do pessoal técnico-administrativo, avaliação da pós-

graduação, entre outros. 

 

• Sensibilização 

 

No processo de Auto-Avaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de 

reuniões, palestras, seminários, entre outros. Cabe ressaltar que esta mesma sensibilização 

deve estar presente tanto nos momentos iniciais do trabalho quanto na continuidade das 

ações avaliativas, pois sempre haverá sujeitos novos iniciando sua participação no evento: 

sejam estudantes, sejam membros do corpo docente ou técnico-administrativo. 

 

2ª Etapa: Desenvolvimento 

 

No desenvolvimento da Auto-Avaliação, é fundamental assegurar a coerência 

entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a 

observância aos prazos. Esta etapa consiste na concretização das atividades planejadas como, 

por exemplo, as listadas a seguir: 

 

(a) realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

(b) sistematização de demandas/idéias/sugestões oriundas destas reuniões; 

(c) realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, apresentação da 

proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e apresentação das 

sistematizações dos resultados e outros; 

(d) definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais segmentos da 

comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes; estudo de evasão, etc.); 

(e) construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos focais 

e outros; 

(f) definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

(g) definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço físico, 

docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa e outros; 
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(h) definição de formato de relatório de auto-avaliação; definição de reuniões sistemáticas de 

trabalho; 

(i) elaboração de relatórios; 

(j) organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e publicação das 

experiências. 

 

3ª Etapa: Consolidação 

 

Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados em termos da melhoria da qualidade da instituição. 

 

• Relatório 

 

O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de 

Auto-Avaliação. É importante que ele seja capaz de incorporar, quando estiverem disponíveis, 

os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 

fundamentais a clareza na comunicação das informações bem como o caráter analítico e 

interpretativo dos resultados obtidos. Além disso, é desejável que ele apresente sugestões para 

ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem 

implementadas. 

 

• Divulgação 

 

A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve 

oportunizar a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas 

anteriores. Para tanto, podem ser utilizados diversos meios tais como reuniões, documentos 

informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação deve propiciar, 

ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos resultados do processo 

avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna. 

 

• Balanço crítico 

 

Ao final do processo de Auto-Avaliação, é necessária uma reflexão sobre o 

mesmo, visando à sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das 

dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. Deste modo, o 

processo de Auto-Avaliação proporcionará não só o autoconhecimento institucional, o que em 

si é de grande valor para a IES, como também será um balizador da avaliação externa, 

prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 



72 
 

tensão já mencionada que existe entre a rigidez da teoria e a fluidez da comunicação na sua 

totalidade complexa. 

Pesquisas futuras devem também buscar enriquecer as possibilidades de métodos, 

técnicas e indicadores para a avaliação da comunicação organizacional. Não se vê questões 

importantes da atividade de comunicação no escopo das avaliações, como o uso dela para a 

motivação de funcionários, o estabelecimento de relações de confiança e o compartilhamento 

da visão da organização. Sugere-se que as formas como essas e outras questões podem ser 

inseridas na avaliação da comunicação sejam estudadas com mais profundidade.  
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O quadro a seguir apresenta as principais ações relevantes para um efetivo 

desenvolvimento da Auto-Avaliação, conforme estabelecido nas Diretrizes de Avaliação 

Institucional. 

As dimensões a serem consideradas no processo de avaliação institucional foram 

estabelecidas pela Lei Nº.10.861/04, Art. 3º. Neste documento, são apresentados – na forma 

de orientações gerais – alguns tópicos que permitem a operacionalização da avaliação dessas 

dimensões. Desta forma, buscamos possibilitar às IES de todo o País que, respeitando suas 

especificidades, procedam à elaboração de seus processos próprios de Auto-Avaliação 

institucional. 

O roteiro de Auto-Avaliação institucional está organizado em três núcleos: 

1) Núcleo básico e comum – contempla tópicos que devem integrar os processos de avaliação 

interna de todas as IES. 

2) Núcleo de temas optativos – contém tópicos que podem ser ou não selecionados pelas IES 

para avaliação, conforme sejam considerados pertinentes à realidade e adequados ao projeto 

de avaliação institucional. Eles são apresentados em forma de perguntas e devem ser 

entendidos como sugestões para as reflexões e discussões da comunidade acadêmica e, para 

auxiliar as IES na tarefa de ampliar a compreensão sobre a instituição, bem como emitir 

juízos de valor e estabelecer ações de melhoramento. 

3) Núcleo de documentação, dados e indicadores – são apresentados dados, indicadores e 

documentos que podem contribuir para fundamentar e justificar as análises e interpretações. 

Tais dados, indicadores e documentos (além da possibilidade de utilização de entrevistas e 

questionários) não são excludentes, mas complementares, sendo esperado da IES a seleção 

destas e/ou de outras estratégias para a coleta das informações que se mostrarem adequadas 

para, em procedimentos quantitativos e qualitativos, a avaliação ser realizada com bases 

concretas. Grande parte dos dados quantitativos sobre as instituições e cursos podem ser 

extraídos do Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo INEP. Outros dados, 

inclusive qualitativos, podem ser gerados com o auxílio de pesquisadores institucionais, 

indicados pelo Roteiro de Auto-Avaliação Institucional 2004, reitores ou dirigentes, o que 

torna extremamente importante que as CPAs identifiquem, em cada caso, o responsável pelas 

informações prestadas, e que trabalhem de forma articulada. As informações prestadas 

anualmente no Censo são um importante ponto de partida para o desenvolvimento da 

autoconsciência institucional e para a própria atividade avaliativa. Em todos os casos, os 

temas indicados devem ser analisados e avaliados segundo as especificidades institucionais, e 

não entendidos como instrumento limitador. De modo especial, as dimensões que envolvem 

questões financeiras devem ser analisadas de acordo com a natureza jurídica da instituição 

(pública ou privada) e a sua organização administrativa (faculdades isoladas, centros 

universitários, universidades). Neste sentido, é importante estabelecer a relação necessária 

com os seus mantenedores, no caso de IES privadas, e com o órgão público responsável, no 

caso das públicas. 

É fundamental destacar que as dimensões, assim como os tópicos apontados, não 

esgotam o leque de situações/atividades e questões que acontecem nas IES. Por isso, estas 

orientações gerais não devem ser consideradas um instrumento para mera checagem ou 

verificação ou, simplesmente, quantificação. Ao contrário, espera-se que esta seleção de 

temas seja vista como ponto de partida para a construção de um amplo processo de discussão 

e reflexão sobre as diversas facetas e atividades institucionais, permitindo o aprofundamento 

do conhecimento e compreensão sobre as mesmas. 
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Muitos dos temas e das dimensões apresentados farão parte do instrumento de 

avaliação da instituição que será utilizado pelas comissões de avaliação externa quando da 

avaliação in loco, o qual será disponibilizado oportunamente. 

 

4 – DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

[...] 

 

4.4 A comunicação com a sociedade 

 

4.4.1 Núcleo básico e comum 

 

Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa; 

Imagem pública da instituição nos meios de comunicação social. 

 

4.4.2 Núcleo de temas optativos 

 

Quais são os meios de comunicação utilizados pela IES? 

A comunicação da IES é efetiva e comprometida com a sua missão? Como se manifesta? 

A comunicação interna da IES é freqüente? Quais os canais de comunicação utilizados? 

Existe uma adequada comunicação entre os membros da IES? 

A informação entregue aos usuários da IES é completa, clara e atualizada? 

A informação divulgada inclui os aspectos que dizem respeito às atividades da IES (objetivos, 

recursos, duração dos cursos, orientação sobre a formação, regimentos sobreadmissão, 

titulação oferecida, lista de currículos diretivos e docentes, incentivos e bolsas  para 

estudantes, valor da mensalidade, serviços, procedimentos burocráticos, etc.); 

Há serviço de ouvidoria? Como funciona? 

Existem mecanismos de comunicação e sistemas de informação eficazes para a coordenação 

dos diferentes cursos/unidades? 

Existe uma estrutura de informação sobre a realidade institucional, as características do meio, 

os recursos e outros elementos semelhantes para avaliar o cumprimento das metas e 

objetivos? 

 

4.4.3 Documentação, dados e indicadores para esta dimensão 

 

Meios e canais de comunicação utilizados para publicizar as atividades da IES na comunidade 

externa; 

Regimentos e manuais de circulação interna informando sobre procedimentos; 
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Folhetos e jornais para divulgação interna, existência de sítios de divulgação na WEB e 

análises sobre sua eficácia; 

Guia do aluno ou semelhante que contenha informações sobre projeto pedagógico do curso, 

disciplinas, créditos, horários de funcionamento e outros; 

Questionários destinados aos membros dos diversos segmentos da instituição avaliando a 

efetividade da comunicação e a circulação das informações na instituição; 

Questionários para os corpos docente, discente e técnico-administrativo indagando e 

avaliando as estratégias mais eficazes e os problemas na circulação das informações; 

Procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de resposta. 
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