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Meta-avaliação é a avaliação da avaliação. É um procedimento metodológico que vai 

assegurar a integralidade de uma avaliação, desde sua concepção até seus resultados. Segundo 

Scriven, a meta-avaliação representa uma obrigação ética e científica quando o bem-estar de 

outras pessoas está envolvido (SCRIVEN, 1991). Neste sentido, a meta-avaliação busca avaliar 

até que ponto a autoavaliação corresponde às quatro categorias de standards ou padrões de 

programas avaliativos em termos de: utilidade (atendendo as necessidades de informação dos 

interessados), viabilidade (sendo realística, prudente, diplomática e simples), ética (sendo legal e 

ética) e precisão (revelando, de forma técnica e adequada, informações sobre como o julgamento 

de mérito e de relevância foram feitos). (PENNA FIRME, Thereza, 2010). 

 

Enquanto a avaliação ou autoavaliação é um objeto de estudo, a meta-avaliação busca 

aumentar a credibilidade da avaliação para evitar tomada de decisões baseadas em análises 

malfeitas de programas e serviços, em prejuízo dos beneficiários e dos resultados esperados. 

Assim, a meta-avaliação assume o papel de controlar a qualidade da avaliação para 

buscar responder à famosa questão colocada por Scriven: “Who evaluates the evaluator?” 

(BUSTELO, 2002). 

   

Vale ressaltar que o aperfeiçoamento do processo avaliativo dá-se a partir da releitura da 

avaliação numa visão crítico dialética. 

Com fundamentação no paradigma crítico de avaliação, a análise crítica, a partir dos 

dados e informações coletadas, permite oferecer aos diversos segmentos da comunidade 

acadêmica um modelo operacional de autoavaliação com sentido formativo na busca de uma IES 

cada vez melhor. 



Percebe-se a importância de um processo avaliativo quando ele está pautado em 

princípios de ética. Esse processo tem como características fundamentais a participação da 

comunidade acadêmica, a transparência, a fidedignidade e, como essência, o diálogo. 

A autoavaliação institucional, em uma perspectiva emancipadora, desencadeia o exercício 

da autonomia institucional, convidando todos a refletir sobre sua participação na melhoria do 

ensino e na instituição como um todo. 

O desenvolvimento da cultura de autoavaliação é fundamental para a re-orientação na 

busca de melhoria do cumprimento da missão institucional, do ensino, da extensão,  do 

compromisso com a sociedade; e não  se dá dissociada das Políticas Públicas de Avaliação. 

De acordo com o SINAES, o processo de autoavaliação deve ser constantemente avaliado pela 

própria IES. Cada novo ciclo avaliativo deve levar em conta os acertos e eventuais equívocos do 

processo anterior, buscando verificar questões como a sua adequação à complexidade 

institucional, a utilidade das recomendações para o aperfeiçoamento da instituição e a melhoria 

da qualidade acadêmica, a viabilidade dos métodos e instrumentos utilizados, a justeza e a 

confiabilidade dos resultados, entre outros. 

Desse modo, elaboramos um texto que norteará a realização da meta-avaliação da 

Autoavaliação Institucional 2010/2012, como última etapa deste ciclo, que antecede o novo ciclo 

avaliativo, o qual terá início ainda neste ano de 2013. 

 

ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA META-AVALIAÇÃO 

A partir do relatório final que foi inserido no sistema e-MEC, onde constam os resultados do 

ciclo avaliativo 2010/2012, a CPA deverá: 

• realizar uma reunião para discutir o processo avaliativo e os resultados alcançados, de 
acordo com relatório final;  



• nesta mesma reunião, programar um seminário com a participação de toda comunidade 

acadêmica; 

• neste seminário: 

o apresentar a síntese do relatório final 2010/2012; 

o salientar que:  

- os resultados descritos no relatório foram extraídos: dos questionários 

respondidos por alunos, professores e funcionários técnico-administrativos; de 

análise de documentos da IEs;  e de entrevistas com representantes de vários 

setores; 

- foram construídas metas e ações para a solução de fraquezas ou 

problemas levantados.  

• comentar como foram feitos os levantamentos para se chegar aos resultados finais e o 

quanto isso é importante para a IES. A partir daí colocar em discussão todo o processo 

avaliativo, levantando o que foi positivo e as dificuldades e os acertos encontrados no 

decorrer do processo avaliativo, etc. 

• coletar as sugestões de melhoria da autoavaliação;  

• aproveitar o momento para fazer a sensibilização da comunidade acadêmica tendo em 

vista o próximo ciclo avaliativo que terá início ainda neste ano de 2013. Neste momento, 

dizer que é por meio da participação de todos na autoavaliação institucional que alunos, 

professores e funcionários têm a oportunidade de expressar suas opiniões sobre o ensino e 

a IES, inclusive dando sugestões de melhorias.  

Este é o momento em que a CPA, de posse das sugestões levantadas, poderá melhorar a condução 

do processo avaliativo, sensibilizar a comunidade acadêmica, mostrando a importância da 

participação de cada um. 

A CPA deverá, então, produzir um relatório do resultado do seminário e nele colocar as sugestões 

levantadas.  



Se houver sugestão(ões) de mudança nos instrumentos de avaliação, a CPA deverá enviar o 

relatório do resultado do seminário a esta Pró-Reitoria, para o e-mail 

avaliacaoinstitucional@unipac.br, até 15 de junho/2013.  De posse das sugestões, esta Pró-

Reitoria e a Central de Avaliação da UNIPAC/FUPAC farão uma análise das propostas de 

mudança e acatarão o que de fato for pertinente. 

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013. 
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