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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal explicar a relação entre sete fatores 
característicos dos docentes (formação e desenvolvimento profissional, experiência 
no exercício do magistério, capacidade de pesquisa, remuneração, regime de 
trabalho, experiência em orientações e prática pedagógica) e o desempenho de seus 
discentes medido pelo grau obtido no ENADE. Como objetivos secundários, procurou-
se verificar a relação entre os sete fatores e o grau obtido no IDD, assim como 
comparar a relação entre os fatores e o desempenho discente para diferentes 
segmentos de renda familiar dos alunos. A pesquisa, documental, com abordagem 
quantitativa e finalidade explicativa, coletou dados de docentes e discentes nas bases 
de dados do INEP e da UNESA, referentes a 63 cursos/campi em 15 municípios do 
estado do RJ. O tratamento de dados incluiu a realização de regressões múltiplas 
procurando relacionar os graus ENADE e IDD (variáveis dependentes) aos 7 fatores 
acima elencados (variáveis explicativas). Os resultados da pesquisa indicam 
evidências de uma influência significativa negativa dos fatores “experiência no 
exercício do magistério” (idade) e “experiência em orientações” (número de 
orientações) no desempenho discente no ENADE. Quando foi utilizado o IDD, 
verificou-se uma influência significativa positiva dos fatores “formação e 
desenvolvimento profissional” (titulação igual a doutor) e “prática pedagógica” 
(avaliação pelos alunos) e, ainda, uma influência significativa negativa do fator 
“experiência em orientações”.   No que se refere à relação entre fatores e ENADE em 
diferentes segmentos de renda familiar de discentes, verificou-se que no segmento de 
maior renda a influência do “fator experiência em orientações” é negativa e que, para 
o segmento de menor renda, a influência do fator “idade” se revela negativa. No que 
se refere à relação entre fatores e IDD, verificou-se que no segmento de maior renda 
a influência dos fatores “prática didático-pedagógica” e “formação e desenvolvimento 
profissional” (titulação igual a doutor) foi positiva, enquanto que a do fator “experiência 
em orientações” foi negativa. No segmento de menor renda não houve variáveis com 
influência significativa no IDD. Como principal contribuição prática, os resultados 
acima apontam, mais especificamente, para implicações gerenciais a eles associados: 
a) gerenciamento da idade do corpo docente; b) valorização do processo de avaliação 
da prática pedagógica, seja habilitando os alunos para bem realizá-la, seja instituindo 
a avaliação do docente realizada por pares;  c)  valorização de professores doutores; 
e d) análise do processo de orientação de trabalhos de conclusão, de forma a 
diagnosticar suas possíveis falhas e adotar melhores práticas para alavancar o 
sucesso do aluno. Como contribuição teórica, registra-se o fato de que este é um dos 
primeiros estudos com a nova abordagem do INEP, onde os resultados do ENADE 
tiveram o curso/campus (e não o município) como ponto de observação.  Além disso, 
o presente estudo pode vir a ser um passo importante para estabelecer um elo 
interdisciplinar entre os estudiosos da gestão e os da educação, incentivando o 
diálogo entre as duas partes. 
 
Palavras chave: Gestão Universitária; Características do Docente; ENADE; 
Desempenho. 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to explain the relationship between seven 
characteristic factors of teachers (training and professional development, experience 
in teaching profession, research capacity, remuneration, work regime, experience in 
advising and pedagogical practice) and the performance of their students measured 
by the degree obtained in ENADE. As secondary objectives, we sought to verify the 
relationship between the seven factors and the degree obtained in the IDD, as well as 
to compare the relationship between factors and student performance for different 
segments of the students' family income. The research, documental, with a quantitative 
approach and explanatory purpose, collected data from teachers and students in INEP 
and UNESA databases, referring to 63 courses / campi in 15 municipalities in the state 
of Rio de Janeiro. The data treatment included multiple regressions, seeking to relate 
the ENADE and IDD grades (dependent variables) and the 7 factors listed above 
(independent variables). The results of the research indicate evidence of a significant 
negative influence of the factors "experience in teaching profession" (age) and 
"experience in advising" (number of advises) in student performance in ENADE. When 
the IDD was used, there was a significant positive influence of the factors "training and 
professional development" (doctoral degree) and "pedagogical practice" (evaluation by 
the students) and also a significant negative influence of the "experience in advising". 
Regarding the relationship between factors and ENADE in different segments of family 
income of students, it was verified that in the segment of higher income the influence 
of the "experience in advising" factor is negative and that, for the segment of lower 
income, the influence of the "age" factor is negative. Regarding the relationship 
between factors and IDD, it was verified that in the higher income segment the 
influence of the factors "pedagogical practice" and "training and professional 
development" (doctoral degree) was positive, while the "experience in advising" factor 
was negative. In the lower income segment, there were no variables with significant 
influence in the IDD. As a main practical contribution, the results above point, more 
specifically, to the managerial implications associated with them: a) management of 
the age of the teaching staff; b) valorization of the evaluation process of the 
pedagogical practice, enabling the students to do it or instituting the assessment of the 
teacher by peers; c) valorization of doctorate professors; and d) analysis of the process 
of orientation of completion work, in order to diagnose its possible failures and adopt 
best practices to leverage student success. As a theoretical contribution, it is recorded 
that this is one of the first studies with the new INEP approach, where the ENADE 
results had the course/campus (not the municipality) as a point of observation. In 
addition, the present study could be an important step towards establishing an 
interdisciplinary link between management and education scholars, encouraging 
dialogue between the two parties. 

 

Keywords: University Management; Teacher Characteristics; ENADE; Performance.  
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I  INTRODUÇÃO – O PROBLEMA DA PESQUISA 

1.1 PROBLEMA 

A imagem dos alunos relacionados em uma lista em ordem decrescente de grau, como 

se no grau estivesse condensado todo seu valor, retrata a frenética busca pela alta 

performance e  pelo reconhecimento do bom desempenho. Se forem considerados outros 

atores neste cenário, percebe-se que a realidade se repete da mesma maneira, embora em 

uma demonstração mais sutil: assim como o aluno, o professor tem a avaliação do seu 

esforço e lhe vê atribuída uma nota. E isso também acontece com o curso e com a instituição 

de ensino, em uma imbricada relação de causa e efeito. Mas quais são os fatores 

determinantes desta relação? 

Os números da Educação Superior privada no Brasil introduzem a ideia de um setor 

de proporções gigantescas e em franca expansão. De acordo com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (INEP, 2003, 2016a), o Brasil 

possuía em 2002 1.637 Instituições de Ensino Superior (IES), que em 2015 já perfaziam um 

total de 2.363, sendo que o número de matrículas avançou, no mesmo período, de 3,4 para 

7,8 milhões de alunos. As IES privadas detinham, no final do mesmo período 87,4% destes 

alunos.  Este percentual de participação é resultado, em parte, das medidas dos governos 

Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, que implementaram estratégias de privatização 

de acordo com os mandamentos do Banco Mundial, bem como   de uma série de aparatos 

jurídico-normativos instituídos em meados da década de 90, em especial a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) (LEITE, 2010). A LDB, entre outras regulações, 

ratificou a possibilidade de que a IES se identificasse na categoria de instituição privada com 

fins lucrativos e, ainda, permitiu a venda e fusão de IES, a abertura de capital educacional 

na bolsa de valores e a aplicação de capital estrangeiro nas IES nacionais – tudo isso criando 

um novo contexto, onde a busca pelo desempenho passou a significar uma preocupação 

estratégica, intimamente relacionada à competitividade. 

A competitividade entre as IES se materializa na disputa por novas matrículas (que, 

no caso das IES privadas, aumentarão sua receita), por parcerias vantajosas com outras 

instituições, por novos investimentos e pelo apoio de órgãos acadêmicos. E a vantagem 

competitiva de uma IES, se abordada de acordo com a teoria da visão baseada em recursos 

(BARNEY, 1991; PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984),  encontrará no docente seu 
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recurso mais valioso, raro e que dificilmente será imitável ou substituível – aquele capaz de 

gerar altos retornos por longo período.  

Da competitividade e da necessidade de um desempenho superior (PORTER, 1989) 

nasce o impositivo de uma gestão estratégica do desempenho, frequentemente calçada em 

colaboradores que, por meio de suas contribuições individuais, serão capazes de ligar o 

pensamento estratégico ao sucesso do negócio (BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001; 

KAPLAN; NORTON, 2004). Em se tratando de IES, não poderia ser diferente.  

Para as IES, o sucesso traduz-se em um bom desempenho aferido pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), cujos instrumentos complementares 

são a autoavaliação, a avaliação externa, a avaliação dos cursos de graduação, os 

instrumentos de informação e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 

(BRASIL, 2004; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010). 

O ENADE, instituído pela Lei n. 10.861/04, é um dos sustentáculos do tripé avaliativo 

do SINAES, juntamente com a avaliação das instituições e a avaliação dos cursos. Seu 

principal objetivo é  realizar três avaliações: do desempenho dos estudantes com relação aos 

conteúdos programáticos dos cursos; do desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias à formação geral e profissional; e do nível de atualização dos estudantes com 

relação à realidade brasileira e mundial (INEP, 2016b). O ENADE, no presente estudo, 

encontra-se amplamente explorado no capítulo 2. 

A literatura atinente à análise da relação entre o desempenho do docente e o 

desempenho dos discentes no ENADE, em geral, trata dos indicadores de desempenho do 

docente de forma isolada (titulação ou regime de trabalho ou produção científica etc), mas 

vem consolidando uma hipótese de que o primeiro exerce uma influência positiva no segundo 

(GUIMARÃES et al., 2016; LEMOS; MIRANDA, 2015; SANTOS, 2012).  

Não obstante, é reconhecido que outras causas, não objeto deste estudo, também 

influenciam o desempenho do discente, como por exemplo a infraestrutura escolar, as 

características do estudante e outros fatores desconhecidos (INEP, 2017a). Por isso, o atual 

modelo de avaliação do desempenho discente adotado no Brasil emprega uma equação 

onde considera que os fatores determinantes do desempenho dos concluintes de cursos de 

graduação estão relacionados a características de desenvolvimento do estudante concluinte 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-condicoesdeensino
http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-condicoesdeensino
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ao ingressar na Educação Superior, à qualidade das condições do processo formativo 

oferecido pelos cursos; e outros elementos que afetam o desempenho do estudante 

concluinte, captados por um termo de erro1, ao qual é atribuído, por uma hipótese usual, um 

valor igual a zero (INEP, 2017a). Para medir o valor agregado especificamente pelo curso de 

graduação ao desenvolvimento do aluno concluinte, é calculado o Indicador da Diferença 

entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), ou seja, a diferença entre o 

desempenho observado do estudante concluinte (obtido no ENADE) e a estimativa da parte 

do desempenho decorrente de suas características quando ingressante no curso (estimativa 

realizada a partir do resultado do aluno no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM).[AT1] 

Este cenário desenha um campo fértil para novas descobertas, sejam do ponto de 

vista da comprovação ou questionamento da hipótese tradicionalmente aceita, seja do ponto 

de vista da análise do fenômeno organizacional, social e cultural. Partindo destas 

circunstâncias, este estudo tem como propósito contribuir para a expansão da base de 

conhecimento científico acerca da relação entre o desempenho do docente e o desempenho 

do discente, buscando explicá-la quantitativamente e realizando uma reflexão sobre outros 

efeitos dessa relação na gestão universitária. 

 Neste sentido, apresenta-se a questão problema: Qual a relação entre os fatores 

característicos do desempenho dos docentes e o desempenho discente medido pelo 

grau obtido no ENADE ? 

 

 

1.2   OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1   Objetivo Principal 

Explicar a relação entre os fatores característicos dos docentes (formação e 

desenvolvimento profissional, experiência no exercício do magistério, capacidade de 

pesquisa, remuneração, regime de trabalho, experiência em orientações e prática 

pedagógica) e o desempenho discente medido pelo grau obtido no ENADE .  

                                                             
1 O termo de erro ou termo de erro estocástico reflete, na equação linear, as variáveis explanatórias que não são inseridas 
no modelo mas que, de certa forma, impactam o comportamento da variável dependente. Entre as razões para o uso do 
termo de erro em substituição a variáveis explanatórias, podem ser citados a indisponibilidade dos dados e o caráter vago 
da teoria que tenta explicar o Y na regressão simples (GUJARATI; PORTER, 2011). 
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1.2.2   Objetivos Intermediários 

1.2.2.1   Levantar os critérios de avaliação do desempenho de docentes de IES. 

1.2.2.2   Levantar os critérios de avaliação do desempenho de discentes de IES. 

1.2.2.3   Obter indicadores característicos do corpo docente dos cursos que fazem parte do 

escopo deste trabalho (conforme identificado na seção 1.4), pertencentes à instituição de 

ensino escolhida para a amostra de conveniência desta pesquisa (conforme identificado na 

seção 3.2). 

1.2.2.4   Identificar os graus obtidos no ENADE e no IDD pelos alunos [g2][AT3][AT4]dos 

cursos acima mencionados. 

1.2.3   Objetivos Secundários 

1.2.3.1  Explicar a relação entre os fatores característicos dos [MB5][AT6]docentes (formação 

e desenvolvimento profissional, experiência no exercício do magistério, capacidade de 

pesquisa, remuneração, regime de trabalho, experiência em orientações e prática 

pedagógica) e o desempenho discente medido pelo grau obtido no IDD.  

Já que as características intrínsecas dos alunos têm potencial para influenciar seu 

desempenho, objetiva-se, ainda:[MB7][AT8] 

1.2.3.2 Comparar a relação entre as características do corpo docente e o desempenho 

discente para diferentes rendas familiares dos alunos.[AT9] 

 

1.3   HIPÓTESES 

Supõe-se que as características do corpo docente exerçam influência 

significativamente positiva sobre o desempenho discente, o que leva à definição das 

seguintes hipóteses de pesquisa: 

- H1: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou superior a 

mestre) leva a um melhor desempenho discente no ENADE;  

- H2: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) leva a 

um melhor desempenho discente no ENADE;  

- H3: maior  experiência do docente no exercício do magistério leva a um melhor 

desempenho discente no ENADE; 

- H4: maior  capacidade de pesquisa do docente leva a um melhor desempenho 

discente no ENADE; 
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- H5: maior  remuneração do docente leva a um melhor desempenho discente no 

ENADE; 

- H6: regime de trabalho com maior carga horária leva a um melhor desempenho 

discente no ENADE; 

- H7: maior  experiência do docente em orientações leva a um melhor desempenho 

discente no ENADE; e 

- H8: melhor avaliação da prática pedagógica do docente leva a um melhor 

desempenho discente no ENADE. 

Além disso, presume-se que as características do corpo docente exerçam influência 

sobre o desempenho do discente, considerando o valor agregado à sua educação durante o 

curso, o que é definido pelas seguintes hipóteses de pesquisa: 

- H9: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou superior a 

mestre) leva a um melhor desempenho discente no IDD;  

- H10: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) leva a 

um melhor desempenho discente no IDD;  

- H11: maior  experiência do docente no exercício do magistério leva a um melhor 

desempenho discente no IDD; 

- H12: maior  capacidade de pesquisa do docente leva a um melhor desempenho 

discente no IDD; 

- H13: maior  remuneração do docente leva a um melhor desempenho discente no 

IDD; 

- H14: regime de trabalho com maior carga horária leva a um melhor desempenho 

discente no IDD; 

- H15: maior  experiência do docente em orientações leva a um melhor desempenho 

discente no IDD; e 

- H16: melhor avaliação da prática pedagógica do docente leva a um melhor 

desempenho discente no IDD. 

Por fim, presume-se ainda que a influência exercida pelas características do corpo 

docente sobre o desempenho do discente, seja no ENADE ou no IDD, varie conforme a renda 

familiar do aluno, o que é definido pelas seguintes hipóteses de pesquisa: 

- H17: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou 

superior a mestre) no desempenho discente no ENADE é diferente quando se comparam 

alunos de maior e menor renda familiar;  



 

6 

 

- H18: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) 

no desempenho discente no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e 

menor renda familiar;  

- H19: o impacto da  experiência do docente no exercício do magistério no 

desempenho discente no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor 

renda familiar; 

- H20: o impacto da capacidade de pesquisa do docente no desempenho discente no 

ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H21: o impacto da  remuneração do docente no desempenho discente no ENADE é 

diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H22: o impacto do  regime de trabalho do docente no desempenho discente no 

ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H23: o impacto da  experiência do docente em orientações no desempenho discente 

no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; e 

- H24: o impacto da  avaliação da prática pedagógica do docente no desempenho 

discente no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar. 

- H25: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou 

superior a mestre) no desempenho discente no IDD é diferente quando se comparam alunos 

de maior e menor renda familiar;  

- H26: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) 

no desempenho discente no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor 

renda familiar;  

- H27: o impacto da  experiência do docente no exercício do magistério no 

desempenho discente no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor 

renda familiar; 

- H28: o impacto da capacidade de pesquisa do docente no desempenho discente no 

IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H29: o impacto da  remuneração do docente no desempenho discente no IDD é 

diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H30: o impacto do  regime de trabalho do docente no desempenho discente no IDD 

é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H31: o impacto da  experiência do docente em orientações no desempenho discente 

no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar;e 
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- H32: o impacto da  avaliação da prática pedagógica do docente no desempenho 

discente no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda 

familiar.[JGPB10][AT11] 

1.4   DELIMITAÇÃO 

1.4.1   Geográfica 

O estudo foi realizado para os cursos de graduação, na modalidade presencial, que 

conferem diploma de bacharel na grande área “ciências sociais, negócios e direito”, de 

acordo com o Censo da Educação Superior (INEP, 2015a),  participantes do ENADE 2015 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015), realizados no Brasil. Será excluído o curso de Direito, 

devido à sua heterogeneidade em relação aos demais cursos. [AT12][AT13] 

1.4.2   Temporal 

A pesquisa foi limitada temporalmente ao período de 2011 a 2015, por tratar-se do 

período mais recentemente avaliado no ENADE para os cursos em tela. 

1.4.3   Teórica 

Este estudo foi realizado sob o enfoque da Resource Based View Theory (RBVT) que 

assume que: 

• uma organização adquire diferentes recursos (físicos, humanos e organizacionais), e 

desenvolve capacidades e competências  únicas baseadas na forma como combinam 

e usam os recursos; 

• os recursos e, principalmente, as capacidades não são facilmente transferidas entre 

as empresas; e 

• as diferenças entre recursos e capacidades são a origem das vantagens competitivas, 

principalmente quando estes são aplicados em uma indústria atrativa. 

 

Adicionalmente, a literatura revisada sobre gestão universitária fornece indicações 

relevantes sobre, em primeiro lugar, a relação entre os fatores característicos dos docentes 

e o desempenho discente, e, em segundo lugar, aos impactos do desempenho discente na 

vantagem competitiva de IES, em especial as privadas. 

Uma representação gráfica do recorte teórico acima  apresentado (RBVT e gestão 

universitária) pode ser visualizada na Figura 1. O objetivo principal desta pesquisa, assim 

como os principais autores ques sustentam as hipóteses de pesquisa a ele relacionadas (H1 
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a H8), estão delimitados no quadrante verde, sem desmerecer o reconhecimento da 

importância das outras relações dispostas no quadrante azul.  

FIGURA 1 - Construção do referencial teórico, com destaque para o objetivo principal em 

verde 

Na sequência, o Quadro 1  apresenta os principais autores que contribuíram para a 

formação do referencial teórico utiizado nesta pesquisa.  

QUADRO 1 - Principais autores e suas contribuições para a formação do referencial 
teórico 

Assunto Tópico Principais autores 

Fatores 
característicos 

do 
desempenho 
do docente 

Formação e 
desenvolvimento 
profissional 

Darling-Hammond (2006); Mello e Sousa (2015); Miranda 
(2011); Miranda, Nova e Cornacchione Jr (2013); Morais, 
Romeiro e Gaspar (2016); Tramontin et al. (2016); e Zonatto et 
al. (2013) 

Experiência no 
exercício do magistério 

Kini e Podolsky (2016) e Louzano et al. (2010) 

Capacidade de 
pesquisa 

Allman (1988); Cortez (2011); Hattie e Marsh (2004); Meyerson 
e Massy (1994) e Stanton, Taylor e Stanaland (2009) 

Remuneração 
Dolton e Marcenaro-Gutierrez (2011); Figlio (1997); Figlio e 
Lucas (2004); Gatti et al. (2010); Jacomini (2016); e Louzano et 
al. (2010) 

Regime de trabalho 
Medeiros e Albuquerque (2005); Petersen et al. (2012); e Sousa 
e Honório (2011) 
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Experiência em 
orientações 

Barres (2013); Gravel (2012) e Lee (2012) 

Prática pedagógica 
Braga, Paccagnella e pellizzari (2011); Palmer (2012); e Reyero 
(2014) 

Desempenho 
discente 

ENADE (no contexto 
do SINAES) 

Brasil (2004); INEP (2015b, 2015c, 2016b, 2017a, 2017b); e 
Ministério da Educação (2010) 

Gestão 
universitária 

Relação entre os 
fatores característicos 
do docente e o 
desempenho discente 

Bahadori et al. (2012); Barbosa, Freire e Crisóstomo (2011); 
Crocker, Kahla e Allen (2014); Darling-Hammond (2000); Dolton 
e Marcenaro-Gutierrez (2011); Figlio e Kenny (2007); Galbraith 
e Merrill (2012); Kini e Podolsky (2016);  Mello e Souza (2015); 
Miranda, Nova e Cornacchione Jr (2013); Samuels (2016); 
Santos (2012); e Guimarães et al. (2016) 

Gestão estratégica do 
desempenho de IES 
(outros aspectos 
relacionados) 

Andrade, Moita e Silva (2009); Becker, Huselid e Ulrich (2001); 
Ensslin et al. (2016); Hazelkorn (2013, 2015); Kaplan e Norton 
(2004); Levin (2002); Pascuci et al. (2016); Porter (1989); Rocha 
(2005); e Rocha e Machado (2003) 

Fonte: elaboração própria 

Para efeito desta pesquisa, com exceção das características dos alunos, abordadas 

nos objetivos secundários, excluem-se da lista de fatores pesquisados aqueles atinentes ao 

perfil do estudante (ex: contextos psicológico e econômico), [TA14][MB15][AT16]pois, a 

despeito da influência que certamente exercem sobre o desempenho do discente no ENADE, 

estão fora do escopo da atual análise da avaliação do docente.  

[MAC17][AT18] 

1.5   RELEVÂNCIA 

1.5.1   Relevância Organizacional 

Ao explicar a relação existente entre os fatores característicos do docente e o 

desempenho dos discentes no ENADE,  esta pesquisa  denota uma relevância 

organizacional associada a dois fatores: primeiro, sua contribuição para a melhoria dos 

resultados do ENADE enquanto requisito legal, imprescindível ao SINAES; e segundo,  sua 

contribuição para o gestor universitário, perante o ambiente competitivo em que se 

encontram as IES no Brasil. 

O SINAES (BRASIL, 2004) estabelece parâmetros básicos para garantir o processo 

de avaliação das instituições de educação superior (públicas e privadas), dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes e, entre seus instrumentos, 

prevê o ENADE. Os resultados do ENADE são requisito legal para o cálculo dos indicadores 

de qualidade da educação superior - Conceito ENADE, Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) – e, consequentemente, são 

imprescindíveis aos processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de 
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cursos superiores, bem como de credenciamento e recredenciamento de toda e qualquer 

IES. Sem um desempenho satisfatório no ENADE o curso ficaria impedido de funcionar. 

Considerando as proporções gigantescas do ambiente em que está inserido o setor 

da educação superior no Brasil, a competitividade entre as IES e a necessidade de um 

desempenho superior, é cabível o emprego prático da teoria de que a vantagem competitiva 

tem origem nos recursos da firma (BARNEY, 1991) (no caso desta pesquisa, o docente) e  

de que a gestão estratégica do desempenho é tomada como fator-chave na conquista e 

manutenção de vantagem competitiva (PORTER, 1992), pois estas práticas são ferramentas 

imprescindíveis para as organizações que primam por excelência em resultado e desejam 

ocupar lugar de destaque nos setores em que atuam, como é o caso da Universidade Estácio 

de Sá (UNESA). Esta pesquisa pode contribuir, então, para uma reflexão sobre quais são os 

fatores característicos do docente capazes de causar maior impacto no desempenho 

discente e a consequente geração de valor para a IES. 

Além disso, à medida que a percepção de uma correlação entre o status da instituição 

e as oportunidades de carreira (para o ex-aluno) cresce, os alunos modificam seu 

comportamento em resposta a rankings baseados no desempenho acadêmico (como é o 

caso dos rankings baseados no ENADE), dando maior importância a esse fator no momento 

da escolha da IES em que vai estudar (ANDRADE; MOITA; SILVA, 2009; EHRENBERG, 

2004). Segundo Ehrenberg (2004), a passagem por universidades e faculdades bem 

classificadas é vista como uma característica capaz de conferir vantagens econômicas extras 

aos estudantes, como maiores ganhos iniciais de carreira e maiores probabilidades de serem 

admitidos, tanto como profissionais em diversas organizações, quanto como alunos de  

renomados programas de pós-graduação. Isso leva a crer que uma IES com melhor 

desempenho no ENADE terá vantagem na disputa por novas matrículas, alavancando sua 

receita. 

  A nota do ENADE é tida como uma das principais características na determinação 

do market share das IES, juntamente com o preço, o ranking do “Guia do Estudante”2 e o 

percentual de doutores no corpo docente (ANDRADE; MOITA; SILVA, 2009). De acordo com 

estes autores, aumentar pontos na nota do ENADE permitiria à instituição proceder a um 

                                                             
2 O ranking “Guia do Estudante” é uma pesquisa de opinião promovida pela Editora Abril, realizada com professores e 
coordenadores contratados para fornecer pareceres sobre cursos de outras IES, diferentes das suas, avaliando o projeto 
pedagógico, o corpo docente e a infraestrutura. 
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aumento correspondente no preço da mensalidade, sem perda do market share. A título de 

ilustração dos possíveis ganhos de receita neste mercado, o estudo realizado por estes 

autores mostra que, considerando um preço médio de mensalidade de R$ 506,85, a elevação 

de um ponto na nota do ENADE admitiria um acréscimo na mensalidade de R$ 16,00, o que 

significa um incremento de 3,15% na receita advinda de mensalidades.  

Realizando uma projeção para o cenário nacional, ao considerar o faturamento das 

IES privadas com os cursos de graduação em ciências sociais no Brasil, podem-se delimitar 

as dimensões grandiosas deste mercado e, por conseguinte, o tamanho do impacto referente 

aos ganhos de desempenho no ENADE: de acordo com o último censo realizado pelo INEP, 

a área de ciências sociais somou, no ano de 2015, um total de 2.678.167 matrículas em 1.666 

IES privadas, distribuídas em 8.327 cursos (INEP, 2016a). Usando o preço médio da 

mensalidade encontrado por Andrade, Moita e Silva (2009), esses números são traduzidos 

em um mercado com faturamento de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, apenas com o primeiro 

ano dos cursos, e R$ 5,6 bilhões se computarmos quatro anos de graduação, 

desconsiderando evasões e o quinto ano de alguns cursos. Com este faturamento, o 

aumento de um único ponto na nota do ENADE significaria R$ 178,4 milhões a mais. Embora 

não haja uma cobrança de mensalidade nas IES públicas, considerem-se ainda, os dados 

das IES públicas no mesmo período: outras 408.318 matrículas, distribuídas em 1.608  

cursos, de 232 IES. Em se tratando de docentes em exercício na educação superior, 

considerando todas as áreas, o INEP identificou 401.299 docentes no Brasil. 

 Diante do exposto, este estudo pode ser de interesse de todas as IES, sejam elas 

públicas ou privadas, uma vez que ambas dependem dos resultados do ENADE para 

valorização dos cursos e, no caso das instituições públicas, ainda, para obtenção dos 

repasses de recursos do governo. Especificamente, pode contribuir para a melhoria da 

gestão estratégica do desempenho dos cursos objeto desta pesquisa, permitindo identificar 

quais fatores característicos do desempenho do docente devem constituir o foco da atenção 

gerencial e pedagógica e, assim, gerar subsídios para apoiar o processo decisório, no nível 

estratégico, tudo isso visando à melhoria da qualidade dos cursos em questão, o que impacta 

diretamente a geração de receita. 

1.5.2   Relevância Acadêmica 

O presente estudo torna-se relevante em termos acadêmicos pois busca reduzir a 
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lacuna teórica existente, uma vez que são escassas as pesquisas semelhantes no contexto 

da gestão estratégica do desempenho do docente. A maioria dos estudos existentes (vide 

Quadro 1) provém de literatura americana e limita-se ou às práticas de gestão do 

desempenho, ou à definição de scorecards, ou ao estudo do impacto de fatores do 

desempenho do docente, isoladamente, no desempenho do discente, enquanto o presente 

estudo aborda a questão de forma simultânea. 

De forma inovadora, a pesquisa traz também, ao mesmo plano, as duas vertentes que 

dominam a cena da gestão universitária: a docência (como atividade complexa e 

notadamente autônoma) e o managerialism (a adoção de práticas gerenciais de origem 

empresarial, voltadas para mercados e negócios). Ao buscar a sinergia entre ambos, 

conhecendo as circunstâncias em que surgem os conflitos - entre o controle e a gestão, entre 

as lógicas acadêmica e de mercado -  materializa-se o avanço da teoria. 

Ao explicar a relação existente entre os fatores selecionados (afetos ao desempenho 

do professor e ao desempenho dos discentes no ENADE), o estudo traz contribuições que 

vão ao encontro das expectativas de pelo menos dois grupos de pesquisadores distintos: 

oferece, por um lado, dados importantes para subsidiarem outros estudos sobre a melhoria 

da prática docente e da qualidade do ensino; por outro lado, traz significativa e imediata 

contribuição à gestão estratégica do desempenho, no contexto da educação como negócio 

(negócio que deve ser bem gerido e apresentar resultados), atendendo assim aos estudiosos 

da gestão. 

Ao empregar o método descrito na seção 3, esta pesquisa contribui para a concepção 

inicial de um modelo capaz de explicar a relação constante do objetivo principal enunciado 

(item 1.2.1), permitindo, por meio dos resultados obtidos, ganhos para as teorias acerca da 

educação e da gestão universitária. O modelo aqui testado poderá ser objeto de novos 

estudos, criando espaço para pesquisas futuras e seu consequente amadurecimento. As 

conclusões desta pesquisa poderão, ainda, orientar a criação de scorecards para a avaliação 

de RH, com foco nas características de desempenho dos docentes aqui estudadas, 

permitindo o avanço da teoria acerca da ligação entre o docente e a geração de valor para a 

IES 

 



 

13 

 

1.6   ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 Esta pesquisa encontra-se organizada em cinco capítulos, cujos conteúdos estão 

identificados a seguir. 

 O capítulo I aborda a presente introdução, contendo o problema da pesquisa, os 

objetivos principal, intermediários e secundário, as hipóteses da pesquisa, as delimitações 

geográfica, setorial, temporal e teórica e, por fim, a relevância acadêmica e prática do estudo. 

 O capítulo II configura o referencial teórico, caracterizado pela revisão da literatura a 

respeito do assunto. É a fala dos estudiosos sobre: os fatores característicos do desempenho 

do docente; o ENADE, no contexto do SINAES; e a gestão universitária. 

 O capítulo III é dedicado à metodologia. Nele são descritos a abordagem 

metodológica, o tipo da pesquisa, a estratégia metodológica, a empresa pesquisada, a coleta, 

o tratamento e a análise de dados e, ainda, as limitações do método. 

 O capítulo IV contém o resultado do tratamento quantitativo a que foram submetidos 

os dados coletados e sua respectiva análise, à luz do referencial teórico escolhido. 

 O capítulo V encerra o presente estudo, listando suas conclusões, limitações e 

recomendações. 
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II    REFERENCIAL TEÓRICO[JGPB19] 

2.1   CARACTERÍSTICAS DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

Para atender ao objetivo intermediário definido no item 1.2.2.1 desta pesquisa  - 

“levantar os critérios de avaliação do desempenho de docentes de IES” – [AT20][AT21]serão  

identificados, nesta seção, a maneira  como os teóricos discorrem sobre os fatores 

influenciadores do desempenho do docente, os mecanismos comumente empregados para 

avaliação desse desempenho (geralmente construídos com base nas características do 

professor) e os conflitos deles decorrentes. 

A atividade docente, em geral, enquadra-se dentro do que Perrenoud (2000) chamou 

de 10 novas competências para ensinar: 1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

2. Administrar a progressão das aprendizagens; 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos 

de diferenciação; 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 5. 

Trabalhar em equipe; 6. Participar da administração da escola; 7. Informar e envolver os pais; 

8. Utilizar novas tecnologias; 9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; e 10. 

Administrar sua própria formação contínua. Em sua obra, Perrenoud acrescenta, para cada 

competência, um subconjunto de competências mais específicas, que devem ser trabalhadas 

ao longo da formação contínua do docente e, ainda, indicações de como colocá-las em 

prática, o que retrata o desempenho adequado, esperado do docente. 

 Mais recentemente, outros estudos têm chamado a atenção da comunidade 

acadêmica ao tentar elencar boas práticas de ensino, principalmente no que diz respeito às 

questões atinentes ao desempenho do professor dentro da sala de aula. São exemplos os 

trabalhos de Lemov (2014) e de Green (2015). O primeiro traz técnicas para que o professor 

coloque a escola a serviço do aprendizado do aluno, concebendo um manual de práticas que 

partem do pressuposto que a criatividade do professor não é um dom, nem provém de 

intuição ou inspiração. O segundo, baseado principalmente em observações de sala de aula, 

efetuadas por meio da análise de vídeos dos docentes em plena atividade, busca modelar o 

repertório de práticas mais eficazes para conduzir o aluno em sua trajetória de aprendizagem. 

O uso da observação e análise dos vídeos é um meio comum, recomendado pelos dois 

autores, na busca pelo desempenho adequado do docente. 

Os mecanismos mais comumente empregados para aferir esse desempenho do 

docente giram em torno da avaliação de fatores característicos do mesmo (capacidade de 
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pesquisa, remuneração, experiência, titulação, regime de trabalho, experiência em 

orientações e avaliação discente da prática pedagógica, detalhados nos itens 2.1.1 ao 2.1.7). 

O recorte teórico apresentado nestes itens demonstra que estes fatores podem contribuir 

para melhorar o desempenho do professor, assim como posteriormente (na seção 2.3) se 

argumenta que o desempenho do professor tende a melhorar o desempenho do aluno e 

outros aspectos da gestão universitária. 

O processo de avaliação do desempenho do docente pode ser realizado por ele 

próprio, por pares ou, no que diz respeito à percepção sobre a prática pedagógica (exercício 

do docente em ambiente escolar) por alunos. Recentemente, está ganhando força o uso de 

sistemas híbridos de avaliação, que empregam simultaneamente a combinação de vários 

dos fatores citados, vários agentes avaliadores e incluem, ainda, os resultados alcançados 

pelos alunos. 

 No que diz respeito à avaliação, do ponto de vista do agente por ela responsável, é 

necessário destacar a avaliação realizada por pares – por vezes tratada como “observação 

do ensino por pares” – caracterizada por um professor que tem uma ou mais de suas sessões 

de ensino observadas por um colega que, na sequência, lhe fornece feedback sobre seu 

desempenho (COSH, 1999). Apesar de, em determinados casos, este ser um processo 

desacoplado dos processos formais de desenvolvimento do pessoal nas instituições, pode-

se afirmar que esta avaliação contribui efetivamente como ferramenta de apoio ao 

desenvolvimento profissional do docente, à sua gestão de desempenho e à progressão na 

carreira (CHAMBERLAIN; D’ARTREY; ROWE, 2011; SULLIVAN et al., 2012). Cumpre 

reconhecer, ainda, que, para identificar os melhores docentes, a avaliação realizada por 

colegas tem se mostrado mais precisa que aquela realizada por alunos (GALBRAITH; 

MERRILL, 2012a). A autoavaliação, por sua vez, conforme mostram os estudos de Sitzmann 

et al (2010), mostra-se mais eficaz quando relacionada a fatores afetivos, como a motivação 

e a satisfação, mas menos eficaz quando se refere a fatores cognitivos, como no caso de 

testes de conhecimento. Entretanto, esses autores mostram, em seus achados de pesquisa, 

que, mesmo assim, aproximadamente um terço da literatura existente sobre o assunto 

associa a autoavaliação a resultados cognitivos, o que leva os autores a atribuir à mesma 

um papel moderado. 
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Na educação pública americana, por exemplo, a avaliação do docente, que até a 

década passada era um mero exercício burocrático, que nem mesmo identificava a 

mediocridade ou a excelência do ensino, passou a ser realizada com um único propósito: 

melhorar o ensino (HULL, 2013). De acordo com o estudo realizado pelo Center for Public 

Research da National School Boards Association (NSBA)3, tal tendência envolve avaliações 

que tomam em conta os resultados alcançados pelos alunos, medidos em indicadores 

padronizados, somadas às tradicionais observações em classe, pesquisas com os alunos, 

avaliações de plano de aula, autoavaliações e outras. Assim, estes autores defendem que 

um bom sistema de avaliação de professores seria caracterizado por, primeiro, um processo 

participativo de concepção e implementação do sistema; segundo, por possuir políticas sobre 

o uso da informação levantada; terceiro, uma combinação de múltiplas medidas de eficácia, 

onde estivessem incluídas as observações em sala de aula, os recursos e apoio necessários; 

e quarto, o vínculo entre o desempenho dos professores e os resultados de seus alunos 

(HULL, 2011, 2013). Este último elemento é o cerne do referencial teórico desta pesquisa, 

conforme será detalhado no item 2.3. De forma semelhante, em outro estudo, desta vez 

encomendado pela Bill and Melinda Gates Foundation e intitulado Measures of Effective 

Teaching Projet, pesquisadores concluíram que professores deveriam ser avaliados em três 

aspectos: observações em sala de aula, ganhos efetivos dos alunos e feedback dos alunos 

(MARSHALL, 2012). 

 Darling-Hammond et al (2012) apontam  o crescente consenso de que, em adição às 

evidências da qualidade da prática pedagógica, as evidências das contribuições dos 

professores para os ganhos de aprendizado dos alunos também devam fazer parte dos 

sistemas de avaliação dos docentes. Para aferir estes ganhos de aprendizado, são cada vez 

mais frequentemente empregados os modelos teóricos baseados em valor agregado (Value-

added Models ou simplesmente VAM), construídos a partir da crença de que os ganhos de 

resultados dos alunos refletem a eficácia dos seus respectivos professores4. 

Outra tônica presente no panorama atual diz respeito ao reconhecimento da 

existência do conflito entre a avaliação do desempenho do docente e sua consequente 

                                                             
3 Organização sem fins lucrativos que representa as associações estaduais de conselhos escolares nos EUA. Foi fundada 
em 1940 e envolve cerca de 90.000 membros de conselhos escolares, em defesa da excelência na educação pública 
(www.nsba.org)  
4 Características, vantagens e desvantagens do uso de modelos baseados em valor agregado estão descritas no item 2.2.1, 
quando é tratada a questão do desempenho discente, dentro de um sistema nacional de avaliação da educação. 

http://www.nsba.org/
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perda de autonomia, ou seja, o recrudescimento do controle exercido sobre o professor 

(ALVES, 2016; BARRÈRE, 2013; SAUL, 2015). Este conflito, segundo Alves (2016), fica 

evidente quando se analisa a aplicação dos princípios da  nova gestão pública na gestão 

da educação, considerando a complexidade da atividade docente. De acordo com esse 

autor, em algumas políticas educacionais contemporâneas, o ideário da gestão e suas 

tecnologias (planejamento estratégico, balanced scorecard, benchmarking, gestão de 

processos etc) apresentam-se a serviço da mensuração do trabalho pedagógico mas 

acabam por transformar o processo de avaliação em puro instrumento de gestão, em 

detrimento de sua orientação ao âmbito pedagógico original – muito disso por conta das 

necessidades impostas pelos órgãos de financiamento e regulação das IES. Prosseguindo, 

Alves defende que, ao somar a estreiteza das práticas de gestão à complexidade da 

atividade pedagógica, a racionalidade gestionária (entendida como a gestão marcada pela 

preocupação com a medição, com a formalização e com o cálculo) e seu ideário redundam 

ineficazes. 

 Por outro lado, Reyero (2014) já havia reconhecido a coexistência pacífica do modelo 

técnico (centrado na eficácia e na eficiência) e do modelo relacional (centrado na relação 

com o aluno e na pesquisa) na atividade de avaliação da atividade de ensino. Mesmo 

acolhendo a ideia da complexidade inerente à função docente, este autor argumenta que 

instrumentos de medição do desempenho, tanto quantitativos quanto qualitativos, prestam-

se a aprimorar a eficácia do professor. 

“Uma coisa é dizer que os instrumentos de medição de trabalho dos professores são 

limitados pelo caráter relacional - com nuances que estes instrumentos que medem a eficiência 

não podem capturar - e outra coisa é dizer que a relação educativa não tem nada a ver com 

quem previamente prepara seu ensino, importa recursos e estuda o seu conhecimento do 

assunto, a fim de transmiti-lo melhor.” (REYERO, 2014, 137) 

Este conflito entre gestão do desempenho do docente e sua perda de autonomia está 

presente em todo tipo de instituição de ensino (não apenas nas IES) e,  na tentativa de 

apresentar possíveis soluções, há estudos como o de Barrère (2013). Em entrevistas com 

diretores de 40 estabelecimentos de ensino no norte da França, aliadas à observação in loco, 

a autora identificou um processo não homogêneo, mas com uma característica intensamente 

presente: na maioria dos diretores foi detectada a vontade de ampliar as atividades de 

avaliação docente com o propósito maior de fazer a escola “movimentar-se” em direção à 

modernização organizacional – caracterizada por iniciativas de melhoria contínua de seus 
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processos, na maioria das vezes expressas em progressos quantitativos (como resultados 

nos exames, redução de repetições de ano etc). O controle, neste caso, remete à 

necessidade de comprometimento dos professores com esse movimento e com a busca 

pelos resultados. Devido à heterogeneidade do processo, foram identificados três diferentes 

estilos de diretores: o diretor burocrata (menor grupo na pesquisa, caracterizado por pouco 

envolvimento e atribuição burocrática de uma nota ao professor); o diretor expert 

(perfeitamente imbuído do discurso da avaliação); e o diretor coach (que se utiliza de 

eufemismos na denominação dos controles e avaliações com a finalidade de angariar apoio, 

e desarmar os possíveis conflitos associados à sensação de perda da autonomia 

pedagógica). Um quarto tipo é considerado pela autora como o alvo a ser alcançado: o diretor 

político (aquele que participa de novas configurações de estruturas de avaliação, envolvendo 

alianças móveis e flexíveis, com a participação de um número cada vez maior de atores). 

Esta preocupação de Barrère coaduna com o pensamento de Saul (2015) quando esta 

propõe a avaliação emancipatória – uma avaliação com ampla participação de vários 

agentes, cujo conhecimento crítico do concreto orienta um processo de transformação da 

realidade, baseado na decisão democrática e de caráter emancipador. 

Sobre uma eventual  desconexão entre a avaliação individual do docente e de seus 

resultados de um contexto específico, Saul alerta para o perigo inerente à construção de 

políticas educacionais baseadas em uma avaliação única (padronizada). O perigo ainda é 

maior ainda quando se despreza a finalidade e o caráter democrático e humanista da 

educação para prestigiar um sistema de avaliação externa, regido pela lógica do controle, 

sustentado por indicadores que se prestam aos propósitos de mercado. Não obstante, ao 

introduzir uma avaliação emancipatória em oposição à lógica do controle, Saul resgata a fala 

de Freire (1992, p. 83-84): “O trabalho de avaliar a prática jamais deixa de acompanhá-la. 

[...] A prática precisa de avaliação como os peixes precisam de água e a lavoura de chuva”. 

 Neste contexto, onde a avaliação do desempenho do docente é permeada por 

modelos diversos e relações conflituosas, são descritos os fatores característicos deste 

desempenho contemplados no presente estudo, a saber: titulação, experiência, capacidade 

de pesquisa, remuneração, carga de trabalho, orientações concluídas e prática pedagógica. 
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2.1.1   Formação e desenvolvimento profissional  

Darling-Hammond (2006) buscou definir as características necessárias aos 

programas de formação docente, considerando as diferenças marcantes do século XXI que 

colocavam por terra os programas tradicionais. Enquanto em décadas anteriores o trabalho 

do professor era preparar uma pequena minoria para um trabalho intelectual ambicioso, na 

era do conhecimento esta missão passou a ser preparar virtualmente todos os alunos para 

papéis de grande desempenho, que exigem  maior conhecimento e habilidades dos mesmos. 

Isso fez com que o ensino na sociedade contemporânea crescesse de importância e seus 

padrões fossem elevados, exigindo uma nova formatação para os programas de formação 

do docente que atuaria neste novo contexto. Assim, essa autora identifica três componentes 

críticos aos programas de  formação docente. Em primeiro lugar, que exista uma integração 

entre as atividades do curso e atividades práticas no ambiente de trabalho, ou seja, na escola. 

Em segundo lugar, que estas atividades práticas vivenciadas na escola tenham de média a 

longa duração e sejam intensamente supervisionadas, com um foco pedagógico que ligue a 

teoria à prática. E em terceiro lugar, que haja um relacionamento proativo entre o programa 

de capacitação e escolas que modelam e desenvolvem bons professores. Com base nesses 

componentes, a educação do professor trataria  do conhecimento necessário para o ensino 

(“o que” ensinar) e da maneira como o aprendizado em sala de aula deve ser conduzido 

(“como” ensinar). 

A associação entre a titulação obtida nos programas de formação e os consequentes 

benefícios para os docentes, suas instituições e seus alunos, foi estudada por Zonatto et al 

(2013), à luz da teoria do capital humano, na qual a obtenção de novos conhecimentos e 

habilidades tende a aumentar o valor do capital humano em cada indivíduo. Seus achados 

de pesquisa, assim como outros estudos nacionais que analisaram resultados relacionados 

à titulação do docente  (MELLO; SOUSA, 2015; MIRANDA, 2011; MIRANDA; NOVA; 

CORNACCHIONE JUNIOR, 2013; MORAIS; ROMEIRO; GASPAR, 2016; TRAMONTIN et 

al., 2016) confirmam que profissionais mais qualificados tendem a obter melhor desempenho. 

Isto sugere a pertinência do investimento em qualificação profissional do docente, por parte 

das instituições de ensino, na busca de um maior número de mestres e doutores. 

Ressalta-se que a questão da titulação é hoje acolhida pelo SINAES, quando a inclui 

como um dos atributos importantes do corpo docente para efeito de cálculo do Conceito 

Preliminar do Curso (INEP, 2017a) – juntamente com outros atributos do corpo docente, os 
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recursos didático-pedagógicos, infraestrutura e instalações físicas da IES e o resultado do 

ENADE. 

Entretanto, o tipo do treinamento oferecido ao docente também influencia seus 

resultados em sala de aula. Harris e Sass (2011), embora não tenham tratado 

especificamente do docente universitário, analisaram um conjunto de covariáveis que se 

alteravam ao longo do tempo e também os efeitos fixos5 do aluno, do professor e da escola, 

utilizando para isso um modelo econométrico com uma extensa lista de  indicadores de 

formação profissional  do professor antes  do início de sua  prática de ensino e durante os 

anos de exercício  da prática.  Os resultados da pesquisa apontam que apenas dois fatores 

pesquisados realmente impactam a produtividade do docente: o aprimoramento profissional 

voltado para o domínio de conteúdos e a experiência de ensino adquirida ao longo do tempo. 

Esta experiência é o próximo fator característico do docente a ser estudado na presente 

pesquisa. 

2.1.2   Experiência no exercício do magistério 

A experiência dos docentes é tratada nesta pesquisa do ponto de vista da expertise, 

considerando o conceito de “ experience-based expert ”, de Collins e Evans (2002), ou seja, 

o expert tecnicamente qualificado (pela experiência que detém) como tomador de decisão, 

independentemente de qualquer diploma ou certificado. 

Chi, Glaser e Farr (2014) revisaram a natureza da expertise, elucidando que “o termo 

pode descrever, papéis, conhecimento ou habilidades em tarefas, atividades, trabalhos, 

esportes e jogos. Pode referir-se a um processo, como o processo de tomada de decisão, ou 

a um resultado, como a própria decisão”. Estes autores também elencaram as maneiras com 

que, mais comumente, os experts  eram identificados e distinguidos dos novatos, concluindo 

que a ciência cognitiva o fazia do ponto de vista do processo (de resolução de tarefas ou 

tomada de decisão, por exemplo), ao passo que disciplinas orientadas aos resultados o 

faziam do ponto de vista da decisão tomada. Dessa maneira, inúmeras formas de medir a 

expertise podem ser consideradas válidas. A maioria destas formas está relacionada ao 

desempenho, tal como a precisão do cumprimento da tarefa, a velocidade da tomada da 

                                                             
5 Os efeitos fixos são usados nos modelos de regressão em que pressupõe-se que algo pode prejudicar o poder explicativo 
das variáveis, em virtude de características que não variam ao longo do tempo. Os efeitos fixos controlam e removem 
estas caracterrísticas invariáveis  (GUJARATI; PORTER, 2011). 
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decisão e a eficácia da decisão e, ainda, do ponto de vista do micro fenômeno, a capacidade 

de percepção e a memória.  

Estudos têm mostrado evidências da associação entre desempenho e experiência 

(KINI; PODOLSKY, 2016; LOUZANO et al., 2010). O diferencial da experiência já pode ser 

percebido desde logo após a graduação, como mostram os estudos de Louzano et al (2010). 

Ao avaliar a qualidade da formação docente inicial oferecida a futuros professores, estes 

autores perceberam que alunos de cursos de pedagogia de instituições privadas tinham um 

desempenho no ENADE pior que os de instituições públicas mas, quando se tratava de 

alunos da rede privada com experiência prévia em docência, esta desvantagem desaparecia. 

Isso aconteceu com cerca de 66% dos concluintes de pedagogia de instituições privadas que 

já haviam ministrado aulas ou que já eram professores antes do exame.  

Mas, os professores continuam a aumentar seu desempenho à medida que vão se 

tornando mais experientes? Esta é a pergunta lançada por Kini e Podolsky (2016). Seus 

achados de pesquisa levaram a responder que sim.  

Além das evidências da relação entre  experiência e desempenho do docente, 

identificam-se também outros estudos que apontam para ganhos em desempenho 

relacionados a questões específicas, como, por exemplo, a maior habilidade da utilização de 

questionamentos como ferramenta do processo de construção do conhecimento (WANG; 

CHAI; HAIRON, 2016) e a forma singular com que o docente aprende   em determinados 

momentos de sua carreira (VERMUNT; ENDEDIJK, 2011). Em ambos os estudos, os 

resultados mostram que uma maior experiência do docente é um diferencial positivo. 

2.1.3   Capacidade de pesquisa  

 Segundo Cortez (2011), a produção científica é considerada uma evidência da 

capacidade de pesquisa do docente e pode ocorrer em diferentes formatos: teses, livros, 

capítulos de livros, artigos publicados em revistas científicas, comunicações em atas de 

conferências, relatórios técnicos,  materiais pedagógicos, white papers e páginas web. Esta 

produção científica pode ser de âmbito nacional ou internacional e ter ou não arbitragem 

científica (peer-review).  

Uma das formas empregadas para o reconhecimento dos docentes junto da 

comunidade científica, nacional e internacional, bem como junto das agências financiadoras, 
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é a avaliação da sua produção científica, comumente realizada por meio da bibliometria - 

técnica quantitativa e estatística empregada na aferição de índices de produção e 

disseminação do conhecimento, no acompanhamento do desenvolvimento de áreas 

científicas e no monitoramento dos padrões de autoria, publicação e uso dos achados de 

pesquisa (COSTA et al., 2012)  

Nos dias atuais, diversas bases de dados científicas utilizam indicadores 

bibliométricos - quer sejam indicadores de qualidade, de importância ou de impacto 

científicos - e oferecem resultados de análise bibliométrica.  Entre estas bases destacam-se 

a Web of Science (WoS) da Thomson Reuteurs e a Scopus da Elsevier. Além das bases 

científicas, ferramentas como o Google Scholar Metrics (GSM) também cumprem este papel. 

Esta última não se aplica a investigadores mas, tomando por base a contagem de citações, 

fornece métricas de impacto das revistas científicas. 

De acordo com Sancho (2002), os indicadores bibliométricos  podem ser divididos em: 

Indicadores de qualidade científica (baseados na avaliação realizada por pares); Indicadores 

de atividade científica (contabilizam os trabalhos publicados, a produtividade dos autores, a 

colaboração na autoria dos trabalhos, referências etc); Indicadores de impacto científico dos 

trabalhos (por exemplo, citações) e das fontes (por exemplo, o fator de impacto das revistas, 

o índice de citação imediata e a influência das revistas); e Indicadores de associações 

temáticas (combinação de indicadores como análise de citações e análise de referências 

comuns). 

É importante ressaltar que o conjunto de investigações produzidas é representado 

pelos trabalhos efetivamente publicados (um indicador de atividade científica) que, por sua 

vez, se encontram indexados nas bases de dados científicas, permitindo a recuperação e 

uso a qualquer momento (COSTA et al., 2012).  

Não obstante a importância dos indicadores bibliométricos, com o surgimento da Web 

2.0 e das mídias sociais despontaram novas nuances e estão se anunciando novos métodos 

para a medição da produção científica: a webometria  (medindo sua atratividade e influência 

a partir da análise dos links dos sítios) e a altmetria (contabilizando citações e  impacto 

acadêmico a partir das mídias sociais) (VANTI; SANZ-CASADO, 2016). As diversas formas 

de medição da produção científica apresentam-se como complementares.  
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Neste cenário, destaca-se o fato de que apesar da crença de que uma maior 

capacidade de pesquisa tende a aumentar o desempenho do docente, existem poucas 

evidências empíricas que deem respaldo a esta teoria. Um exemplo é a pesquisa conduzida 

por Stanton et al (2009), em que os achados confirmam o fato de que professores acreditam 

que pesquisar e publicar melhoram o processo de ensino. Pan, Cotton e Murray (2014) 

estudaram o nexo, a complementaridade e os conflitos entre a produção científica 

(materialização da capacidade de pesquisa) e o ensino, sugerindo estratégias para melhor 

atuação. O assunto resta controverso, uma vez que também existem autores que 

encontraram o resultado oposto e defendem que docentes que priorizam a pesquisa tendem 

a desprestigiar o ensino (ALLMAN, 1988; HATTIE; MARSH, 2004). Bak e Kim (2015), por 

exemplo, avaliam o efeito dos incentivos à produção científica sobre a qualidade do ensino, 

concluindo que, quando estes sistemas de incentivo são empregados, é possível a atenção 

ser concentrada na produção científica, implicando prejuízo à qualidade do ensino. Em meio 

a estas falas, encontra-se ainda a proposição de Meyerson e Massy (1994), segundo a qual 

a relação entre a intensidade da pesquisa e a qualidade no ensino seria representada por 

meio de uma curva, em que inicialmente a relação seria positiva e, a partir de certo ponto, o 

aumento na intensidade de pesquisa passaria a apresentar uma relação inversa com a 

qualidade no ensino. 

2.1.4   Remuneração 

 Esta pesquisa aborda a questão da remuneração como uma forma de representação 

do valor do professor, na medida em que professores melhores  (aqueles que possuem maior 

titulação, mais experiência e, em geral, cujos alunos são detentores dos melhores resultados) 

tendem a ser mais bem remunerados (DOLTON; MARCENARO-GUTIERREZ, 2011; FIGLIO, 

1997; FIGLIO; LUCAS, 2004; GATTI et al., 2010; JACOMINI, 2016; LOUZANO et al., 2010). 

Registre-se, entretanto, que estes estudos não tratam exclusivamente dos professores 

universitários, mas dos docentes em geral. 

Dolton e Marcenaro-Gutierrez (2011) conduziram um estudo em que avaliaram o nível 

de remuneração de docentes em diferentes lugares no mundo, ratificando que a qualidade 

dos professores (expressa em melhores índices, como resultados em avaliações e menores 

taxas de reprovação e evasão de alunos, por exemplo) é maior nos casos em que a 

remuneração destes docentes se situa nos extratos mais altos da distribuição de renda dos 
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respectivos países. O principal argumento é que quando as remunerações dos professores 

se situam nos primeiros 20% da distribuição da renda, provavelmente essa profissão atrairia 

os melhores quadros. Caso elas se situassem  nos últimos  20%, essa profissão restaria para 

os menos capazes – afirmação feita exclusivamente quando o fator motivador analisado é a 

remuneração e, portanto, não é válida quando são considerados outros fatores 

motivacionais, como a vocação, por exemplo. Estes autores assumiram a faixa salarial como 

um indicador desta qualidade e confirmaram, ainda, a existência de uma forte relação entre 

o nível salarial dos professores e o desempenho de seus respectivos alunos (vide seção 2.3).  

A título de ilustração, a despeito de outros fatores motivacionais capazes de influenciar 

a atratividade da carreira docente, tem-se que, avaliando quanto ganhavam os profissionais 

de 48 carreiras universitárias distintas em 2013, a remuneração mensal do professor 

brasileiro era a terceira mais baixa, perdendo apenas para  os profissionais de Filosofia e 

Ética e os de Religião (NERI, 2013). A pesquisa identificou, ainda, que o salário médio dos 

professores, independentemente do nível de ensino em que atuavam ou do setor (público ou 

privado), era de R$ 2.420,73, para uma jornada semanal média de 36,36 horas, quando o  

salário mínimo era de R$ 510,00. 

2.1.5   Regime de trabalho 

 Sousa e Honório (2011) estudaram como a carga horária de docentes em uma IES 

privada se relaciona com o nível de comprometimento organizacional destes docentes. 

Valendo-se da abordagem multidimensional de Medeiros e Albuquerque (2005), foram 

avaliadas as dimensões caraterizadoras do comprometimento organizacional: afetiva; 

obrigação em permanecer; obrigação pelo desempenho; afiliativa; falta de recompensas e  

oportunidades; linha consistente de atividade; e escassez de alternativas. A pesquisa ouviu 

187 docentes de ensino superior, enquadrados nas cargas horárias integral, parcial e horista. 

Três achados chamam a atenção na pesquisa de Souza e Honório: primeiro, docentes em 

regime integral e horistas demonstraram um alto comprometimento nas bases obrigação pelo 

desempenho, afetiva e afiliativa; segundo, docentes em horário integral se mostraram 

também mais reconhecidos pelos colegas de trabalho; e terceiro, docentes em regime parcial 

e os horistas se queixaram mais quanto a falta de recompensas e oportunidades por parte 

da instituição. Em se tratando do primeiro achado, ressalte-se que o comprometimento 

quanto à obrigação pelo desempenho – que avalia a crença de que os indivíduos devem se 
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esforçar em prol da organização e que devem buscar cumprir suas tarefas e alcançar os 

objetivos organizacionais (MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2005) – teve como indicador mais 

expressivo (na análise quantitativa) a preocupação com o bom desempenho da função da 

instituição. Na análise qualitativa,por sua vez, os autores identificaram que grande parte dos 

professores entrevistados realiza o esforço pelo desempenho com vistas ao crescimento 

institucional e seu próprio crescimento (profissional e pessoal). 

Percebe-se também que o regime de trabalho e a forma de contratação podem afetar 

o desempenho do professor no tocante à produção científica, uma vez que a  colaboração, 

que é uma característica-chave dessa produção, é diretamente impactada pela carga horária 

do professor na instituição. Petersen et al. (2012), analisando um grupo de 200 cientistas de 

ponta e 100 professores assistentes, identificaram que, dentro de um grupo competitivo de 

pesquisadores, há ganhos crescentes (em termos de produção científica) para os indivíduos 

que encontram-se em posição de destaque e, ainda, que o crescimento da produção 

científica tem uma distribuição em forma de tenda, notavelmente simétrica. No modelo teórico 

criado por estes autores, foi demonstrado que os contratos de curto prazo podem amplificar 

os efeitos negativos da incerteza e da concorrência entre os acadêmicos, tornando a carreira 

do pesquisador exposta a choques negativos de produção e mais vulnerável à cessação 

antecipada. 

 Para destacar a importância do fator regime de trabalho no contexto da presente 

pesquisa, acrescente-se que ele é hoje levado em conta pelo SINAES, quando da 

composição dos insumos do curso para o cálculo do Conceito Preliminar do Curso (INEP, 

2017a), a exemplo do que acontece com o fator titulação.  

2.1.6   Experiência em orientação  

Estudos sobre a temática da orientação são escassos e, em sua maioria, tratam da 

postura do orientador ideal, fazendo relação, com frequência, à capacidade de pesquisa do 

orientador, tratada nesta pesquisa no tópico 2.1.3 (BARRES, 2013; HARRISON, 2014; LEE, 

2012). Ainda que com menos frequência, apresentam-se também estudos referentes ao 

processo de orientação como elemento-chave para retenção do aluno (BRAXTON et al., 

2013; DRAKE, 2011; GRAVEL, 2012). 
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Lee (2012) aborda o tema explorando a relação entre o ensino e a pesquisa, usando 

uma abordagem holística, onde são beneficiadas todas as partes interessadas (discente, 

orientador e instituição). Para isso, elaborou um modelo de orientação com cinco aspectos: 

o aspecto funcional, em que o orientador é tido como fornecedor das regras e consultor do 

processo; o aspecto da enculturação, onde o orientador é o representante da comunidade 

de pesquisa e a ponte para ingresso nessa comunidade; o aspecto do pensamento crítico, 

quando o orientador é responsável pelo estímulo ao aluno aos desafios da argumentação e 

da análise; o aspecto da emancipação, em que o orientador é um mentor para o crescimento 

pessoal do aluno; e o aspecto do  desenvolvimento de relacionamento, cujo foco é o 

orientador e o aluno como uma equipe amistosa, que considera suas necessidades 

emocionais. 

Barres (2013) dá sugestões para guiar a escolha do orientador a ser feita pelo aluno 

como, por exemplo, escolher um orientador que seja um bom pesquisador e tenha bons 

indicadores de produção científica e escolher um orientador que tenha sido um bom mentor 

em anos anteriores, ouvindo para tanto relatos de experiências de outros alunos. Barres, 

assim como Lee (2012), reconhece a importância de se considerar o caráter emocional 

presente na relação orientador-orientando e o significado do sucesso desta relação para o 

sucesso do discente e da instituição. 

Um dos principais motivos que levam alunos a desistirem dos cursos é justamente a 

falta de interação com os professores e a falta de suporte às suas necessidades acadêmicas. 

Assim,  Gravel (2012)  analisa esta relação, fazendo uso do modelo teórico de  Crookston 

(2009) (elementos essenciais para a relação aluno-orientador) e do Modelo de Retenção de 

Alunos de Tinto (1987). Seus achados de pesquisa mostram a necessidade de empregar 

técnicas e ferramentas capazes de buscar a relação aluno-orientador com foco nos objetivos 

do aluno e de seu desenvolvimento, a fim de efetivamente levar o aluno a concluir seu curso. 

2.1.7   Prática pedagógica 

 O uso de instrumentos voltados para a avaliação dos professores por parte dos 

alunos, também conhecidos como SET (Student Evaluations for Teaching), é atualmente um 

dos mecanismos mais frequentes na avaliação do docente de IES (REYERO, 2014), 

possuindo um conteúdo que varia em função das características dos cursos,  da própria 

instituição e das competências requeridas dos docentes. 
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Embora o conjunto de boas práticas pedagógicas (ou competências docentes) seja 

relativamente homogêneo quando se comparam autores no assunto - como visto no início 

da seção 2.1 (GREEN, 2015; LEMOV, 2014; PERRENOUD, 2000) - e apesar da ampla 

utilização do aluno como avaliador, cumpre ressaltar que estudos têm demonstrado que os 

alunos não são os mais indicados para realizar esta avaliação, seja porque associam o 

aprendizado à dificuldade e ao grau imediato nas disciplinas, seja porque não compreendem 

o que realmente os faz aprender (BRAGA; PACCAGNELLA; PELLIZZARI, 2011; PALMER, 

2012; POROPAT, 2014).  Estudos mostram também que este tipo de avaliação não deve ser 

empregado como única alternativa (HATTIE; MARSH, 1998), principalmente quando o foco 

for o desempenho do estudante a médio e longo prazos. Isso implica um olhar cuidadoso 

sobre essa variável e sobre seu emprego generalizado nas IES. 

No contexto do SINAES, o concluinte participante do ENADE preenche, como 

requisito para participação no exame, o Questionário do Estudante (Anexo A). Este 

questionário, além de colher informações sobre o perfil sócio-econômico do aluno e sobre a 

infraestrutura oferecida pela IES, colhe também a percepção do aluno quanto à organização 

didático-pedagógica (INEP, 2017a), configurando uma avaliação discente sobre este fator, 

em consonância com o que Perrenoud (2000) define como as competências essenciais do 

docente. Detalhes sobre o cálculo da nota final da organização didático-pedagógica estão 

descritos, na presente pesquisa, no item 3.4.1 - coleta de dados referentes ao desempenho 

docente. 

 

2.2  DESEMPENHO DISCENTE 

Para atender ao objetivo intermediário definido no item 1.2.2.2 desta pesquisa  - 

“levantar os critérios de avaliação do desempenho de discentes de IES” – serão  

identificados, nesta seção, a maneira  como os teóricos discorrem sobre  modelos de 

avaliação de desempenho educacional, colocando em evidência o modelo do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e, na sequência, como é apurado  o 

desempenho de discentes no ENADE. 
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2.2.1   Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

O SINAES, instituído com a Lei n. 10.861/04, apresenta entre seus objetivos a busca 

permanente pela orientação da expansão da educação superior, pela melhoria da sua 

qualidade, pelo aumento da sua eficácia institucional e pela ampliação da sua efetividade 

acadêmica e social (BRASIL, 2004). Este Sistema é sustentado por um tripé avaliativo 

composto pela avaliação das instituições, pela avaliação dos cursos e pelo ENADE. 

Em termos de modelos teóricos de avaliação educacional, muitos estudos têm focado 

em modelos baseados em Valor Agregado, ou seja, o ganho de aprendizado atual em relação 

à situação de aprendizado anterior (BRIGGS, 2013; CHETTY; FRIEDMAN; ROCKOFF, 2014; 

COATES, 2009; GUARINO; RECKASE; WOOLDRIDGE, 2015; HARRIS; SASS, 2014; 

NEWTON et al., 2010; SASS et al., 2012; STEEDLE, 2010, 2012; ZOGHBI; ROCHA; 

MATTOS, 2013).  

Hull (2013) lista as principais vantagens e desvantagens de se empregar um modelo 

utilizando o valor agregado. Entre as vantagens, podem ser enumerados: reconhecer que 

estudantes não progridem da mesma maneira; o fato de ser o único modelo que tenta isolar 

o impacto que o professor tem no desempenho dos alunos; e maior precisão na identificação 

da eficácia do professor que outros modelos, como os que envolvem os percentis de 

crescimento de alunos. Entre as desvantagens, encontram-se a complexidade das 

ferramentas estatísticas empregadas e as longas séries históricas necessárias. 

O que existe de mais comum é o objetivo de avaliar o desempenho de alunos de 

diferentes programas e IES, no que diz respeito à aquisição de conhecimentos gerais 

(pensamento crítico, resolução de problemas e educação cívica) e específicos, taxas de 

obtenção de diploma e resultados iniciais no campo do trabalho. Também são comuns dois 

desafios: primeiro, contornar o viés da seleção e acesso dos alunos às IES (o rigor do 

processo seletivo de determinadas IES tende a distorcer os resultados, uma vez que traz 

para sua amostra apenas os mais aptos, se comparado a processos seletivos menos 

rigorosos); segundo, obter um instrumento válido e confiável para avaliar o conhecimento e 

as habilidades desenvolvidos pelos estudantes durante os curso  (MELGUIZO; WAINER, 

2016). 

Da pesquisa de Melguizo et al. (2015) realizada na Colômbia, depreendem-se 

resultados importantes para a temática da avaliação discente. As autoras  identificaram que 
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os modelos de avaliação do desempenho discente que se baseiam em efeitos fixos são mais 

adequados e que os mesmos precisam levar em conta a questão da seleção de estudantes 

para ingresso nos programas e instituições, afim de se evitar o já citado viés da seleção. 

Outro achado importante daqueles autores refere-se à comprovação da hipótese de que os 

rankings de programas e IES mudam conforme a combinação de resultados adotada, seja 

no campo educacional, seja no impacto no campo do trabalho – haja vista a diferença entre 

as posições obtidas nos rankings do ENADE e da Folha de São Paulo, por exemplo.  

A Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) concebeu o 

projeto Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO), configurando um 

sistema multidimensional, interdisciplinar e transcultural, com o propósito de comparar os 

resultados educacionais em diferentes países membros, valendo-se de um modelo baseado 

no valor agregado (TREMBLAY; LALANCETTE; ROSEVEARE, 2013). Estes resultados 

educacionais dizem respeito a resultados de aprendizagem de discentes, persistência, grau 

de realização, taxas de evasão e salários iniciais no mercado de trabalho (AHELO). O projeto 

foi postergado, mas em 2012 concluiu a fase piloto, cujos resultados encontram-se 

disponíveis no site da OECD6. Entre os desafios que deram causa à desaceleração do 

projeto, incluem-se a complexidade da metodologia, o suporte financeiro e a vontade política. 

Na tentativa de superar desafios semelhantes, os EUA começaram a discutir em 2006, no 

governo de Barack Obama, um sistema de avaliação educacional centralizado (FIELD, 

2013). Países como a Austrália, a Colômbia e o Brasil já o desenvolveram e o implementaram 

(COATES, 2009; MELGUIZO; WAINER, 2016), encontrando-se mais a frente neste 

processo. 

No caso do Brasil, o SINAES representa o marco legal do atual ciclo do processo 

avaliativo da educação superior, resultado de uma evolução natural que pode ser assim 

faseada: Primeiro Ciclo - 1983 a 1992 (ciclo do Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária - PARU e do Grupo Executivo da Reforma do Ensino Superior - GERES), 

caracterizado por avaliações isoladas; Segundo Ciclo - 1993 a 1995 (ciclo do Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras - PAIUB), chamado ciclo de 

reformulação de políticas; Terceiro Ciclo - 1996 a 2003 (ciclo do Exame Nacional de Cursos 

e da Avaliação das Condições de Oferta, ou Avaliação das Condições de Ensino), 

                                                             
6 www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/ahelodocuments.htm 
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denominado de implementação e consolidação da proposta governamental; e Quarto Ciclo 

– 2004 a hoje, denominado ciclo de construção da avaliação emancipatória (POLIDORI et 

al., 2011). 

Segundo Polidori et al. (2011) a instituição do SINAES representa, ainda, o momento 

da passagem do Modelo do Controle Estatal, onde padrões estabelecidos pelo governo são 

seguidos e o princípio da homogeneidade legal é priorizado, para o modelo da supervisão 

estatal, caracterizado pela maior autonomia das IES e pela presença do Estado como 

regulador e não como controlador. Dito de outra maneira, o SINAES representa a migração 

de um Estado Controlador (a priori) para um Estado Avaliativo (a posteriori). 

Conforme consta da lei que o instituiu  (BRASIL, 2004), o SINAES é calçado em três 

pilares: avaliação institucional; avaliação de cursos e avaliação do desempenho dos 

estudantes (operacionalizada por intermédio do ENADE, foco deste trabalho) – todos 

posteriormente regulados pela Portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. 

“São indicadores de qualidade, calculados pelo INEP, com base nos resultados do 

ENADE e demais insumos constantes das bases de dados do MEC, segundo metodologia 

própria, aprovada pela CONAES, atendidos os parâmetros da Lei nº 10.861, de 2004: I - de 

cursos superiores: o Conceito Preliminar de Curso (CPC), instituído pela Portaria Normativa nº 

4, de 05 de agosto de 2008; II - de instituições de educação superior: o Índice Geral de Cursos 

Avaliados da Instituição (IGC), instituído pela Portaria Normativa n º 12, de 05 de setembro de 

2008; III - de desempenho de estudantes: o conceito obtido a partir dos resultados do ENADE.” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 20) 

Em 25 de junho de 2014, com a lei nº 13.005, foi aprovado o Plano Nacional de 

Educação (PNE) para o decênio 2014-2024, cujo principal objetivo é “articular o sistema 

nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 

em seus diversos níveis, etapas e modalidades” (BRASIL, 1988). Entre as metas anunciadas, 

destaca-se para o presente estudo a de número 13, dedicada à melhoria da qualidade da 

educação superior e à ampliação do número de mestres e doutores no sistema de educação 

superior. Das seis estratégias associadas a essa meta, três estratégias referem-se ao 

SINAES e outras duas referem-se especificamente ao ENADE: primeiro, ampliar a cobertura 

do ENADE e, segundo, substituir o ENADE aplicado ao final do primeiro ano do curso de 

graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  
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Essas duas estratégias referentes ao ENADE implicaram o aperfeiçoamento do 

exame e, consequentemente, do próprio SINAES, ao dar força à avaliação em caráter 

censitário (todos os ingressantes e concluintes) e, também, ao alterar o momento da 

avaliação dos estudantes ingressantes, conforme detalhado no tópico seguinte. 

2.2.2   Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

Gerenciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o ENADE é o indicador de qualidade do egresso (INEP, 2016b). 

“O objetivo do ENADE é avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação 

geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira 

e mundial.” (INEP, 2016c, p. 01) 

Com o advento do SINAES, em 2004, o ENADE foi aplicado pela primeira vez, 

substituindo o antigo Exame Nacional de Cursos, também conhecido como Provão, que vinha 

sendo usado no período de 1996 a 2003 como instrumento de avaliação dos cursos de 

graduação por meio de seus estudantes concluintes. Em relação ao Provão, o ENADE 

mostrou um avanço ao ampliar seu escopo, visto que, além de passar a integrar a avaliação 

de cursos e instituições, passou também a avaliar o desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes ingressantes e concluintes, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

O exame funciona em um sistema de rodízio entre as áreas do conhecimento, fazendo 

com que, para cada curso, a periodicidade da avaliação seja trienal, uma vez que cada ano 

é dedicado a um grupo de áreas. O ano I é dedicado à saúde, ciências agrárias e áreas afins; 

o ano II às ciências exatas, licenciaturas e áreas afins; e o ano III às ciências sociais 

aplicadas, ciências humanas e áreas afins (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010).  

Conforme consta da Portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010),  o ENADE é um componente curricular do cursos 

superiores e seu caráter é obrigatório. Sendo assim, a situação do estudante no exame, seja 

por participação ou dispensa regulamentar, deve ser registrada em seu histórico escolar. A 

responsabilidade pela inscrição do estudante no exame é da IES e o não cumprimento dessa 

determinação pode acarretar suspensão do processo seletivo para ingresso na IES. A não 
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participação do exame por responsabilidade do estudante deverá ser regularizada pelo 

mesmo, requerendo e realizando nova prova.  

Inicialmente, o exame dos alunos ingressantes era realizado ao final do primeiro ano 

do curso. A legislação atualmente em vigor prevê a substituição do ENADE dos estudantes 

ingressantes nos cursos superiores pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), isto é, 

quem realiza o ENEM está dispensado de realizar o ENADE no primeiro ano do curso. Para 

a comunidade acadêmica, a decisão é tida como positiva, visto que realizar o ENADE no final 

do primeiro ano da graduação era considerado uma distorção dos fatos, pois não 

demonstrava a condição de ingressante daquele curso, uma vez que o estudante já havia 

adquirido conhecimentos durante todo o ano letivo.  

A importância desta alteração reside no fato de que o resultado dos ingressantes 

compõe o cálculo de conceitos como o Indicador de Diferença de Desempenho (IDD), o 

componente do valor agregado calculado como a diferença entre os desempenhos 

observado e esperado, aferindo o conhecimento adquirido pelo aluno durante a graduação. 

A implementação desta melhoria também encontra amparo nos achados da pesquisa de 

Melguizo et al. (2015), no que diz respeito à preocupação com a seleção de estudantes para 

ingresso nas IES e a necessidade de evitar análises tendenciosas, como, por exemplo, obter 

um desempenho maior (em função do acesso mais rigoroso), mas não obter 

obrigatoriamente um ganho de aprendizado maior. Outra contribuição relevante é a 

possibilidade de um diagnóstico mais preciso que possibilita orientar as ações das IES, 

durante o primeiro ano do curso, para a ampliação da formação obtida no ensino médio e o 

enriquecimento da formação geral e específica do aluno, em prol das características do curso 

escolhido (GRIBOSKI, 2012). 

Da criação do ENADE até 2008, a habilitação dos alunos à participação nas provas 

estava condicionada à realização de uma carga horária mínima dos cursos. Em 2009, 

registra-se a alteração do caráter originalmente amostral do ENADE para o caráter censitário, 

ou seja, houve uma universalização da participação no exame e todos os alunos ingressantes 

ou concluintes passaram a ser convocados, o que ampliou sobremaneira o número de 

participantes que realizam a prova, embora ainda admitam-se alguns casos de 

procedimentos amostrais (GRIBOSKI, 2012; INEP, 2016b). Nova redação foi dada à Portaria 

nº 40 por ocasião de sua republicação em 2010 e, a partir de 2011, são definidos como 
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estudantes ingressantes todos os que realizarem matrícula inicial no curso no ano do exame, 

e estudantes concluintes todos os que tiverem matrícula, no ano de conclusão do curso, no 

ano do exame daquela área.  

Esta universalização da participação no exame vem contribuir sobremaneira para a 

melhoria do engajamento dos alunos (OECD, 2013), uma questão polêmica que desde o 

antecessor do ENADE, o Provão, sempre gerou resistência. A União Nacional dos 

Estudantes (UNE) sempre se posicionou contra qualquer tipo de avaliação que envolvesse 

teste com alunos, alegando impropriedades no método, caráter punitivo, interesse em 

privatização da educação e violação à autonomia das universidades. Atualmente, embora 

alguns problemas isolados de participação de alunos ainda existam, a UNE alterou seu 

posicionamento. 

O exame consta de uma Prova, um Questionário do Estudante e um Questionário do 

Coordenador. O primeiro questionário tem a finalidade de retratar o perfil dos participantes 

no exame, suas informações socioeconômicas e sua percepção sobre as condições de 

formação acadêmica. O segundo visa obter informações do perfil do coordenador e sua 

percepção sobre a formação oferecida pelo curso (coletado nos 15 dias subsequentes à 

prova, via Internet). O Conceito ENADE, em uma escala de 1 a 5, é obtido pelo desempenho 

na prova, considerando dois componentes: um da Formação Geral (25% da nota), comum a 

todas as Áreas, e um Específico da área avaliada (75% da nota) (INEP, 2016b). No momento 

da prova o estudante preenche, ainda, um questionário com sua percepção sobre a prova 

realizada. 

“O Conceito Enade é uma variável discreta que assume valores de 1 a 5, resultante 

da conversão da “Nota dos Concluintes no Enade” da unidade de observação j (NCj), realizada 

conforme definido na Tabela 1.” (INEP, 2017b, p. 05) 

 

TABELA 1 – Parâmetros de conversão do NCj em Conceito Enade 
 

Conceito Enade 
(Faixa) 

NCj 

(Valor Contínuo) 
1 0 ≤ NCj < 0,945 
2 0,945 ≤ NCj < 1,945 
3 1,945 ≤ NCj < 2,945 
4 2,945 ≤ NCj < 3,945 
5 3,945 ≤ NCj ≤ 5 

                    Fonte: Inep/Daes 
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O último ENADE realizado na área das ciências humanas, ciências sociais aplicadas  

e afins ocorreu no ano de 2015[AT22][AT23], obedecendo às regras estabelecidas pela 

Portaria Normativa nº 03, de 6 de março de 2015, e às diretrizes[AT24][AT25] posteriormente 

reguladas para a Formação Específica   (por exemplo, a Portaria nº 217 de 10 de junho de 

2015, específica para o curso de Administração) e Formação Geral (Portaria nº 239, de 10 

de junho de 2015). Em cumprimento a estas diretrizes, a prova, com duração de 4 horas, foi 

estruturada com questões em sua maior parte objetivas, capazes de envolver situações-

problema e estudos de caso.  

Para o componente geral, foram levados em consideração elementos integrantes do 

perfil profissional e avaliadas habilidades e competências para mobilização de recursos, em 

questões versando sobre objetos de conhecimento pré-definidos.  

“No componente de Formação Geral, serão verificadas as seguintes habilidades e 

competências (mobilização de recursos): I - ler, interpretar e produzir textos; II - extrair 

conclusões por indução e/ou dedução; III - estabelecer relações, comparações e contrastes em 

diferentes situações; IV - fazer escolhas valorativas, avaliando consequências; V - argumentar 

coerentemente; VI - projetar ações de intervenção; VII - propor soluções para situações-

problema; VIII - elaborar sínteses; IX - administrar conflitos.” (INEP, 2015b, p. 01)  

Para o componente específico, foram utilizados como referências as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração e algumas características 

do perfil do egresso. Neste componente foi avaliado se, durante o processo de formação, o 

estudante desenvolveu as competências e habilidades desejadas com relação aos 

conteúdos curriculares. 

“A prova do Enade 2015, no componente específico da área de Administração, 

avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, as competências e habilidades 

para: I - reconhecer e delimitar problemas e oportunidades; II - propor e implementar, com 

efetividade, ações alinhadas às estratégias da organização; III - promover a comunicação no 

ambiente organizacional interno e externo; IV - coordenar e integrar as diferentes áreas 

funcionais da organização; V - identificar e alocar recursos, pessoas e funções; VI - desenvolver 

o capital humano, mediante liderança e trabalho em equipe; VII - monitorar resultados e avaliar 

desempenho; VIII - lidar com mudanças e situações de risco.” (INEP, 2015c, p. 01)  

Com estas características, a prova do ENADE representa a avaliação somativa 

presente em outros tantos sistemas de avaliação e, aliada aos outros instrumentos do 

SINAES, contribui para a justificativa de que este seja tipificado como um autêntico sistema 

de avaliação emancipatória. 
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A importância dada ao ENADE é tanta, que chega a ser criticada por alguns autores, 

como Polidori et al. (2011), que julgam haver atualmente uma distorção dos resultados do 

SINAES, uma vez que o ENADE participa da composição de seus três pilares de 

sustentação: o próprio Conceito ENADE, o CPC e o IGC. Ao decompor o CPC, a situação 

apresenta-se evidente, pois este considera as informações sobre os insumos do curso 

(infraestrutura e instalações físicas, recursos didático-pedagógicos e corpo docente) 

representando 30% do conceito; o grau obtido no ENADE representando 40% do conceito; 

e o IDD, que também é calculado em função do desempenho no ENADE, representando os 

30% finais. O IGC, por sua vez, é calculado (para os cursos de graduação) exclusivamente 

pela média ponderada dos CPC dos diferentes cursos da instituição, ou seja, os três pilares 

do tripé avaliativo do SINAES são calculados em função do ENADE (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2010). 

Inegável no entanto é que, seja pela participação nas discussões atinentes ao tema 

desempenho discente, seja por suas características intrínsecas, o  ENADE destaca-se como 

fator indispensável para a avaliação da educação superior, mediante a forma com que 

permite a obtenção de dados válidos na organização e a consequente reorganização dos 

currículos e, também,  pela indução da prática formativa almejada nos cursos de graduação 

(GRIBOSKI, 2012). 

Neste contexto, à medida que se investigam as causas associadas ao melhor ou pior 

desempenho no ENADE (que nesta pesquisa traduz o desempenho discente) começam a 

aparecer evidências do papel do docente nessa relação, tratadas a seguir. 

 

2.3   GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

2.3.1 Relação entre as características do docente e o desempenho 
discente[JGPB26][AT27] 

As evidências da relação entre o desempenho docente e o desempenho discente têm 

sido pesquisadas em diferentes aspectos, relacionados a um ou mais dos fatores 

característicos listados no item 2.17. Os dois quadros a seguir mostram os estudos mais 

                                                             
7 Note-se que os fatores característicos descritos como “formação e desenvolvimento profissional” e “capacidade de 
pesquisa” são comumente encontrados na literatura sob a nomenclatura de “titulação” e “produção científica”, 
respectivamente. 
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relevantes neste tema, seus autores e o ano e o veículo em que foram divulgados, além dos 

fatores pesquisados. O primeiro (Quadro 2) lista os estudos que consideraram a relação entre 

o desempenho docente e o desempenho de seus discentes. O segundo (Quadro 3) lista os 

estudos que consideraram o desempenho discente apurado no contexto do ENADE. Em 

ambos os casos, a inclusão de publicações mais antigas justifica-se pela expressividade da 

contribuição da obra (percebida pelo reconhecimento da comunidade acadêmica, expressa 

em citações) ou mesmo pela escassez de publicações mais recentes referentes ao tema 

pesquisado. 

QUADRO 2 - Estudos referentes à relação entre desempenho docente e desempenho 
discente usando diferentes modelos de avaliação externa 

Título Autores Ano Periódico  Fatores 
característicos  
pesquisados 

Does teacher experience 
increase teacher effectiveness 

Kini e 
Podolsky 

2016 Learning Policy 
Institute Repport 

Experiência 

Fixing advising : A model for 
faculty advising 

Crocker, 
Kahla e 
Allen 

2014 Research in 
Higher Education 

(Springer) 

Orientações 

Comprehensive academic 
undergraduate advising services 
- one university's successful 
model 

Samuels 2016 Tese de 
Doutorado    

(West Virginia 
University) 

Orientações 

The relationship between 
teachers' evaluation scores and 
the students' academic 
performance: A case study in 
Iran   

Bahadori et 
al. 

2012 Technics 
Technologies 

Education 
Management 

(Saravejo) 

Prática pedagógica  

Faculty research productivity 
and standardized student 
learning outcomes in a 
university teaching 
environment: a Bayesian 
analysis of relationships 

Galbraith e 
Merrill 

2012 Studies in Higher 
Education 

(Routledge) 

Produção científica 

If you pay peanuts do you get 
monkeys? A cross-country 
analysis of teacher pay and pupil 
performance 

Dolton e 

Marcenaro-
Gutierrez 

2011 Economic policy 

(Oxford) 
Remuneração 
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Individual teacher incentives and 
student performance 

Figlio e 
Kenny 

2007 Journal of Public 
Economics 
(Elsevier) 

Remuneração 

Teacher Credentials and 
Student Achievement in High 
School: A Cross-Subject 
Analysis with Student Fixed 
Effects 

Clotfelter,  
Ladd e 

Vigdor 

2010 Journal of Human 
Resources 

(University of 

Wisconsin Press) 

Titulação 

Teacher Quality and Student 
Achievement: A Review of State 
Policy Evidence Previous 
Research 

Darling-
Hammond 

2000 Education Policy 
Analysis Archives 

--- 

Titulação 

Teacher training, teacher quality 
and student achievement  

Harris e 
Sass 

2011 Journal of public 
economics 

(Elsevier) 

Titulação 

Fonte: elaboração própria 

 

QUADRO 3 - Estudos referentes à relação entre desempenho docente e desempenho 
discente usando o ENADE como modelo de avaliação externa. 

Título Autores Ano Veículo  Fatores  

característicos 

pesquisados 

Caminhos formacionais na 
engenharia de produção: a 
formação docente e os 
resultados do ENADE 2011 

Mello e 
Souza 

2015 Revista Gestão 
Universitária na 
América Latina 

(UFSC)  

Titulação 

Relações entre as 
qualificações do professor e o 
desempenho discente nos 
cursos de graduação em 
contabilidade  

Miranda 2011 Tese de 
Doutorado  

(USP) 

Titulação 

To Sir with Love: the relations 

between teacher qualification 

and student achievement 

Miranda, 

Casa Nova e 

Cornacchione 

Jr 

2013 Revista 

Brasileira de 

Gestão de 

Negócios 

(FECAP) 

Titulação 
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Influência da Titulação 
Docente no Desempenho de 
Cursos de Administração 

Morais,  
Romeiro e 

Gaspar 

2016 ReFAE 
(Universidade 
Metodista de 

SP) 

Titulação 

Evidências da Relação entre 

Qualificação Docente e 

Desempenho Acadêmico: uma 

análise à luz da Teoria do 

Capital Humano  

Zonato et al. 2013 Sociedade, 

Contabilidade 

Gestão (UFRJ) 

Titulação 

Análise dos indicadores de 

desempenho de gestão das 

IFES e o desempenho discente 

no ENADE  

Barbosa, 

Freire e 

Crisóstomo 

2011 Revista 

Avaliação 

(UNICAMP e 

UNISO) 

Titulação e 

indicadores de gestão 

do TCU 

Alto e baixo desempenho no 

ENADE: que variáveis 

explicam 

Lemos e 

Miranda 

2015 Revista 

Ambiente 

Contábil 

(UFRGN) 

Titulação, regime de  

trabalho, organização 

didático pedagógica e 

infraestrutura 

Determinantes do 

desempenho acadêmico dos 

alunos do curso de ciências 

contábeis 

Santos 2012 Tese de 

Doutorado  

(USP) 

Titulação, regime de  

trabalho, organização 

didático pedagógica e 

características do 

aluno 

Influência dos Fatores 

Organizacionais e Ambientais 

no Desempenho dos 

Estudantes no ENADE 

Guimarães et 

al. 

2016 Revista de 

Administração 

da USP 

Titulação, regime de  

trabalho, organização 

didático pedagógica, 

infraestrutura e fatores 

sócio-econômicos 

Fonte: elaboração própria 

 Da revisão da bibliografia sobre a relação existente entre desempenho docente e o 

desempenho discente, citada nos Quadros 2 e 3, depreende-se que na literatura 

internacional existe uma maior variedade de fatores característicos do docente pesquisados. 

Na literatura nacional, existe uma preocupação evidente quanto ao impacto do fator titulação 
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do docente nesta relação, fazendo com que o assunto já tenha sido amplamente pesquisado, 

tanto como fator isolado, como em conjunto  com os outros fatores componentes do Conceito 

Preliminar do Curso (regime de trabalho e organização didático pedagógica, estudados na 

presente pesquisa, e infraestrutura da IES, não abarcado nesta pesquisa). No geral, os 

fatores característicos do docente que possuem publicações mais escassas são o fator 

experiência e o fator produção científica. 

 O fator titulação é de longe o mais estudado na relação entre o desempenho do 

docente e o desempenho do discente, mas note-se que os autores internacionais citados no 

Quadro 2 que pesquisaram o fator titulação pesquisaram diferentes docentes (não apenas o 

professor universitário).  Esta qualificação docente foi apontada por Darling-Hammond 

(2000), entre outras tantas características do corpo docente e também da escola, como a 

mais forte das correlações existentes com o desempenho dos alunos. Clotfelter, Ladd e 

Vigdor (2010) também encontraram tanta significância que se posicionaram afirmando que 

sua magnitude era grande o suficiente para justificar uma abordagem no nível das políticas 

educacionais. Harris e Sass (2011), foram um tanto mais além e avaliaram qual tipo de 

capacitação docente seria realmente capaz de influenciar o desempenho discente, e 

concluíram que os tipos mais eficazes são o desenvolvimento com foco no conteúdo e a 

experiência adquirida com o passar dos anos. Quando os estudos consideram 

especificamente o desempenho do discente no ENADE, a forma comumente empregada 

para definir a variável referente ao fator titulação é o percentual de mestres e doutores, tal 

qual previsto no cálculo do Conceito Preliminar do Curso (INEP, 2017a). Nestes estudos, de 

forma unânime, foi igualmente encontrada a correlação positiva e a significância elevada 

(BARBOSA; FREIRE; CRISÓSTOMO, 2011; GUIMARÃES et al., 2016; LEMOS; MIRANDA, 

2015; MELLO; SOUSA, 2015; MIRANDA, 2011; MIRANDA; NOVA; CORNACCHIONE 

JUNIOR, 2013; MORAIS; ROMEIRO; GASPAR, 2016; SANTOS, 2012; ZONATTO et al., 

2013). 

 No tocante ao fator regime de trabalho, que, conforme já descrito no item 2.1.5, 

reconhecidamente impacta os níveis de comprometimento organizacional  (SOUSA; 

HONÓRIO, 2011) e a colaboração (PETERSEN et al., 2012), existe uma gama de estudos 

que avaliam seu impacto especificamente nos resultados do ENADE, ao mesmo tempo que 

avaliam os fatores titulação e prática pedagógica, também de interesse para a presente 

pesquisa. São eles Guimarães et al. (2016), Santos (2012) e Lemos e Miranda (2015). 



 

40 

 

Guimarães et al (2016)  analisaram todos os resultados do ENADE no período de 2008 a 

2013, em exames que envolveram o total de 1,2 milhão de estudantes, e concluíram que 

existe uma relação positiva entre a proporção de docentes em regime de dedicação exclusiva 

e a nota do ENADE. Relação positiva também foi encontrada por Santos (2012)  ao avaliar, 

nos provões de 2002 e 2003 e no ENADE 2006, nos cursos de contabilidade, a proporção 

de docentes em regime de trabalho de jornada integral, 40h ou dedicação exclusiva  e os 

resultados dos alunos. Lemos e Miranda (2015) avaliaram os conceitos do ENADE de 383 

cursos de contabilidade em 2009 e 464 em 2012, concluindo que os cursos com os conceitos 

4 e 5 possuíam maior percentual de docentes em regime de trabalho integral que os cursos 

com conceito 1 e 2. 

Guimarães et al (2016), Lemos e Miranda (2015) e Santos (2012) estudaram também 

o impacto do fator prática pedagógica, do ponto de vista dos alunos, no contexto do ENADE, 

por intermédio das informações colhidas no Questionário do Estudante. Este questionário é 

preenchido por cada um dos estudantes que participa do exame, gerando um dos 

componentes do Conceito Preliminar do Curso: a nota relativa à “organização didático 

pedagógica”. Na pesquisa de Santos (2012), os cursos com notas maiores nessa variável 

possuíam conceitos maiores no ENADE, mostrando uma correlação significativa. Os 

resultados encontrados por Lemos e Miranda (2015) também demonstram uma associação 

significativa entre a prática pedagógica e o desempenho dos estudantes. Na pesquisa de 

Guimarães et al (2016), ao contrário, esta variável não apresentou relevância estatística para 

influenciar o desempenho dos estudantes no ENADE. Bahadori et al (2012) avaliaram o 

impacto das notas dos professores (também obtidas em um questionário preenchido pelos 

alunos) no desempenho acadêmico desses alunos, desta vez em um cenário com avaliação 

externa distinta do ENADE, e não encontraram significância na correlação. 

Em se tratando do fator orientação, existe uma ampla discussão, na qual as 

publicações referem-se com frequência ao perfil do orientador ideal (BARRES, 2013; LEE, 

2012) e à importância do seu  papel para a retenção do aluno (DRAKE, 2011; SAMUELS, 

2016), o que acaba indiretamente afetando o desempenho discente, mas pouca é a 

discussão que avalia o impacto direto do fator orientação no desempenho do aluno.  Com 

foco na retenção do aluno, Samuels (2016) estuda, entre suas hipóteses de pesquisa, a 

relação entre 1) a percepção do discente de que a escola é comprometida com o bem-estar 

de seus alunos (caracterizada na relação com o orientador) e 2) o grau de desenvolvimento 
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acadêmico e intelectual do aluno. Seus achados mostram a existência de uma correlação 

positiva. Crocker, Kahla e Allen (2014) foram responsáveis pelo único trabalho do Quadro 2 

cujo objetivo concentrava-se no impacto direto da orientação sobre o desempenho discente. 

Suas conclusões demonstram que o conjunto de medidas das orientações explicava 10,9% 

da variação do desempenho dos alunos. 

Quando a atenção se volta para o fator remuneração do docente, o que mais se 

encontram são estudos que avaliam a relação oposta, ou seja, a remuneração docente 

baseada na performance dos alunos (FIGLIO; KENNY, 2007; GOLDHABER; WALCH, 2012; 

JONES, 2013; LIANG; AKIBA, 2015). Analisando a prática da remuneração variável, Figlio e 

Kenny (2007) identificaram que, em escolas que ofereciam esse tipo de recompensa 

individual ao professor, o rendimento dos alunos era maior. Entre os poucos estudos que 

avaliam o impacto do nível de remuneração do docente no desempenho discente cita-se o 

de Dolton e Marcenaro-Gutierrez (2011). Na pesquisa, esses autores, partindo de um debate 

do ponto de vista da política educacional, avaliaram a variação dos salários dos professores 

e da sua participação na distribuição de renda de seus países (por meio dos seus níveis real 

e relativo de remuneração) e os graus de desempenho dos alunos daqueles países (dados 

da OECD: Programme for International Student Assessment and Trends in International 

Mathematics and Science Study), em um horizonte temporal de quinze anos. Seus achados 

revelam, primeiro, que um aumento de 10% nos salários dos professores, ocasiona um 

aumento entre 5 e 10% no desempenho dos alunos; e segundo, que um aumento de 5% na 

posição relativa dos professores na distribuição de renda ocasiona um aumento entre 5 e 

10% no desempenho dos alunos.  

Sobre o fator experiência, Kini e Podolsky (2016)   revisaram estudos ao longo de 15 

anos e compararam a eficácia de professores em momentos distintos (quando em início de 

carreira e, posteriormente, quando mais experientes). Seus achados de pesquisa 

demonstram a existência de uma relação positiva entre a experiência do professor e os 

ganhos de desempenho dos alunos. As autoras ressaltam que sua pesquisa não indica que 

a passagem do tempo fará com que todo e qualquer professor se torne melhor, nem que 

professores incompetentes se tornarão eficazes, mas indica que, para a maioria dos 

professores, a experiência adquirida ao longo dos anos aumenta a sua eficácia. De fato, 

entre os professores avaliados na pesquisa de Kini e Podolsky, aqueles mais eficazes no 

grupo com vinte anos de experiência tinham um desempenho significativamente maior que 
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os professores mais eficazes no grupo com um ano de experiência, denotando ganhos nos 

resultados de seus alunos. 

Por sua vez, o fator produção científica, apesar da sua reconhecida importância 

enquanto indicador da capacidade de pesquisa do docente, não gerou grande interesse por 

estudos, na comunidade acadêmica, que pesquisassem seu impacto direto nos resultados 

dos discentes, indo além do impacto no desempenho do docente em sala de aula, já citado 

no item  2.1.3.    O único estudo registrado no Quadro 2 que trata do impacto da produção 

científica no desempenho discente é o de Gralbraith e Merrill (2012b). Esses autores 

examinaram a relação entre a produção científica de docentes e os resultados de uma 

avaliação efetiva do desempenho discente (realizada por meio de um teste padronizado)  e 

testaram, ainda, a existência ou não de pontos críticos nessa relação. Seus achados 

mostram que, em primeiro lugar, o nível de produção científica está associado ao níveis de 

aprendizagem dos alunos, evidenciando uma correlação positiva e com significância e, em 

segundo lugar, que essa relação pode ser melhor definida usando categorias discretas de 

produção científica - como “docentes expoentes em pesquisa”  versus "docentes ativos em 

pesquisa" versus "docentes inativos em pesquisa" ao invés de um contínuo, por exemplo. 

Além dos estudos apresentados, referentes aos fatores característicos dos docentes, 

registre-se que a pesquisa de Guimarães et al. (2016) também incluiu fatores sócio-

econômicos, identificando que alunos de municípios onde o PIB per capita e IFDMGE são 

baixos, o desempenho dos estudantes também é baixo. 

2.3.2 Outros aspectos da gestão universitária 

 A literatura tem mostrado que muitos aspectos da gestão universitária estão 

relacionados ao desempenho acadêmico expresso nos resultados das avaliações externas 

(como é o caso do ENADE).  

Em primeiro lugar, destaca-se o uso dos respectivos rankings, gerados a partir desses 

resultados, para a tomada de decisão (HAZELKORN, 2013, 2015; JIN; WHALLEY, 2006; 

LEVIN, 2002). Isso se deve basicamente por três motivos: os rankings apresentam uma 

comparação simples e fácil do desempenho educacional; as classificações tornaram-se uma 

ferramenta importante para medir a qualidade educacional e a excelência das IES; e, 

consequentemente, devido à importância do ensino superior para o desenvolvimento social 
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e econômico, as classificações passaram a integrar os indicadores da competitividade global 

de uma nação – neste último caso, quando se tratam de rankings internacionais 

(HAZELKORN, 2013).  

 De acordo com essa autora, os rankings podem ajudar a manter e construir a posição 

institucional e sua reputação. Assim, alunos usam os rankings para escolherem a IES – o 

que corrobora os achados de Andrade, Moita e Silva (2009) e  Ehrenberg (2004) -  instituições 

parceiras usam rankings na tomada de decisões sobre financiamento, patrocínio e 

recrutamento de colaboradores[JGPB28][AT29] e, por sua vez, as próprias IES também 

usam rankings para ajudar a identificar parceiros potenciais e para a prática do 

benchmarking. Nesse sentido, as evidências são de que, seja qual for o tipo de IES, as 

classificações estão sendo empregadas no apoio às tomadas de decisões estratégicas e 

influenciando escolhas de gestão. 

 Em pesquisa realizada junto a gestores de IES no Reino Unido, identificou-se que 76% 

deles monitoravam o desempenho das instituições pares em seu país, e quase 50% 

monitoravam o desempenho de seus pares no mundo inteiro. Aproximadamente 40% desses 

gestores levavam em conta o conceito das IES potencialmente parceiras antes de 

estabelecer uma parceria estratégica.  Além disso, 57% deles disseram que sua classificação 

influenciou a disposição de outras IES para se associarem a elas e 34% disseram que a 

classificação influenciou o recebimento de apoio de organismos acadêmicos ou profissionais 

(HAZELKORN, 2015).  

 Em segundo lugar, destaca-se o monitoramento e a gestão de indicadores de 

desempenho. Gestores de universidades norte-americanas, por sua vez, demonstraram 

alocar esforços em busca de um melhor desempenho em indicadores específicos, com a 

clara intenção de melhorar sua classificação nos rankings[JGPB30][AT31] acadêmicos 

(LEVIN, 2002). Entre os gestores ouvidos, 88% alvejavam as taxas de retenção de 

estudantes; 71% buscavam melhor pontuação dos alunos ingressantes;  e 63% direcionavam 

os salários dos professores como forma de atração de melhores profissionais.  Evidências 

associadas a estes indicadores, não por coincidência, já constavam do recorte teórico desta 

pesquisa, nos itens em que foram tratados, respectivamente, o impacto do fator “experiência 

em orientação” na retenção do aluno (itens 2.1.6 e 2.3.1); o viés na seleção de estudantes 
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ingressantes (item 2.2.1); e a relação entre remuneração, atratividade de melhores 

profissionais e desempenho discente (itens 2.1.4 e 2.3.1).[JGPB32][AT33] 

 Em terceiro lugar, estudos também têm demonstrado que o desempenho acadêmico  

exerce influência no desempenho financeiro das IES (ROCHA, 2005; ROCHA; MACHADO, 

2003). Na pesquisa realizada por Rocha e Machado (2003), envolvendo 16 universidades, 

os resultados mostram que o desempenho acadêmico-pedagógico explica o desempenho 

financeiro. Partindo do pressuposto de que as IES com melhor avaliação acadêmica 

possuem retornos financeiros maiores do que as mal avaliadas, os autores analisaram o 

desempenho acadêmico, na ocasião identificado pelo Provão (atualmente substituído pelo 

ENADE), frente ao desempenho financeiro, medido pelo Retorno Sobre o Ativo e pelo 

Retorno Sobre a Receita. Para ambos os retornos a correlação foi positiva e estatisticamente 

significante, em um modelo que explicava 71% dos dados. Mais tarde, diante do aumento de 

fusões e aquisições envolvendo IES privadas no Brasil, no final dos anos 90, Rocha (2005)  

propôs um modelo para o cálculo do ganho econômico resultante dessas operações. O 

modelo proposto adota o método do valor presente, ponderado por um indicador não-

financeiro (justamente o indicador referente ao desempenho acadêmico da IES). Assim, 

quanto menores forem os valores do indicador de desempenho acadêmico, menor o valor do 

fator de ponderação e, por conseguinte, isso reduzirá o seu valor presente, reduzindo 

também a atratividade econômica da instituição. 

 Ainda com o foco no desempenho econômico e financeiro das IES,  Ramos, Nez e 

Hein  (2014) organizaram um ranking entre 15 IES, com base em seus índices de liquidez, 

endividamento e atividade, apurados em suas demonstrações contábeis-financeiras. Em 

seguida, os autores compararam esse ranking com o ranking do desempenho acadêmico 

das instituições em questão, usando o IGC8 apurado pelo MEC. Com exceção da IES melhor 

colocada, que foi primeiro lugar nos dois rankings, para todas as outras IES os autores 

encontraram divergência entre os rankings. Note-se, entretanto, que se o ranking for dividido 

em três partes, 13 das 15 IES mantêm sua posição dentro do mesmo terço, num e noutro 

ranking – por exemplo, as 5 piores IES em termos de desempenho acadêmico são também 

                                                             
8 Note-se que a composição do IGC definida pelo MEC, tal como descrita na seção 2.2, tem expressiva contribuição do 
resutado do ENADE. 
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as 5 piores em termos de desempenho econômico-financeiro, ainda que não seja na mesma 

ordem. 

 O setor da educação superior no momento vê crescer uma onda de managerialism (a 

adoção de práticas gerenciais de origem empresarial, que visam mercados e negócios) na 

gestão de IES. Sobre o impacto da adoção destas práticas, pode ser citado o estudo de caso 

realizado por Meyer e Junior (2013), em uma das maiores instituições privadas de ensino 

superior no Brasil. Os resultados indicam que naquela IES a prática gerencial concentra-se 

na mensuração de algumas variáveis mas, efetivamente, os resultados dessa prática ainda 

são pouco evidentes, o que gera frustrações e desapontamentos não só entre gestores, 

como também entre os stakeholders. A adoção do managerialism se dá em um processo 

conturbado e não muito amistoso, em que muitos dos gestores, sendo de origem acadêmica, 

questionam a adequação destas práticas à realidade complexa das universidades e duvidam 

quanto às possíveis contribuições a uma educação de maior qualidade. Por outro lado, 

quando os gestores não são de origem acadêmica, não há domínio sobre a complexidade 

inerente ao processo educacional e instala-se uma dicotomia entre a lógica de mercado e a 

lógica acadêmica. Além disso, existem grandes investimentos, aquisições e fusões no setor 

(em se tratando de IES privadas), que aumentam a complexidade de um ambiente já sujeito 

já bastante pressionado, primeiramente, pelo ambiente competitivo; em segundo lugar, por 

parte do governo que supervisiona o sistema de educação superior; e, em terceiro, por parte 

da sociedade que exige qualidade dos serviços educacionais prestados. Tudo isso  requer 

maior preocupação com a eficiência e a eficácia e, consequentemente,  maior 

profissionalização no gerenciamento e alcance dos resultados esperados, denotando um 

desempenho melhor.  

 Para ilustrar esse cenário, registre-se uma matéria veiculada na imprensa sobre o 

grupo a que pertence a IES pesquisada por Meyer e Junior (2013), a respeito da expectativa 

de investidores que, vindos de outros investimentos que não obtiveram tanto sucesso, tinham 

grande expectativa de recuperar suas perdas por meio do desempenho do grupo adquirido: 

“O paulista Eduardo Alcalay desembarcou no Rio de Janeiro em dezembro 

de 2008 com uma missão inédita em sua carreira. (...) As articulações de grandes 

fusões e aquisições, porém, ficaram em segundo plano desde que ele assumiu a 

presidência da universidade fluminense Estácio de Sá - sua primeira experiência no 

comando de uma empresa. Desde maio de 2008, quando a GP pagou 259 milhões de 
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reais para arrematar 20% da universidade (um negócio conduzido pelo próprio Alcalay), 

a Estácio logo se tornou uma das maiores apostas da gestora - sobretudo pelo enorme 

potencial de crescimento do setor de educação. Essa expectativa de retorno nunca foi 

tão alta quanto agora.” (AGOSTINI, 2010, p. 60).  

 O citado grupo é uma empresa de capital aberto, operando  na Bolsa de Valores desde 

2007, e encontrava-se em meio a uma Oferta Pública de Ações. Em razão da provável 

influência da notícia sobre o mercado (aumentando o interesse de compra das ações)9, a 

companhia foi obrigada, de acordo com o prescrito pela Comissão de Valores Mobiliários, a 

emitir um comunicado ao mercado:  

“(...) tendo em vista declarações recentes realizadas na mídia a respeito da 

Companhia, em especial a matéria publicada na revista “Exame”, pg. 60, em 5 de 

agosto de 2010, sob o título “Esse tem que dar certo”, que qualquer informação ou 

manifestação a respeito da Oferta ou da Companhia, que porventura possam ter sido 

veiculadas na mídia, não devem ser consideradas pelos potenciais investidores da 

Oferta para tomarem sua decisão de investimento nas Ações. Os potenciais 

investidores da Oferta devem considerar apenas e tão-somente as informações 

divulgadas pela Companhia e/ou pelos Coordenadores da Oferta. (...) A Companhia 

também informa que, em razão da matéria jornalística, decidiu alterar o cronograma 

originalmente planejado para a operação, tendo postergado a data da publicação do 

aviso ao mercado da Oferta (“Aviso ao Mercado”), que ocorreu no dia 14 de setembro 

de 2010, ou seja, 40 dias após a data da publicação da matéria.”  (ESTACIO, 2010, 

p.1) 

 O fato é que, uma gestão eficiente e eficaz não parece ser suficiente para atrair alunos 

(os verdadeiros geradores de receitas nas IES privadas) assim como não será suficiente para 

garantir a qualidade do ensino e a continuidade dos investimentos, em IES públicas e 

privadas.  A escolha da instituição pelo aluno, além do preço, está fortemente relacionada à 

qualidade do ensino que ela ministra, sua reputação acadêmica e seu prestígio (ANDRADE; 

MOITA; SILVA, 2009; EHRENBERG, 2004), exigindo que seus gestores considerem 

imprescindível a atenção a estes tópicos no contexto do desempenho global da IES, no intuito 

de preservar sua imagem e manter a competitividade. 

                                                             
9 No dia 06 de agosto as ações ordinárias da Estácio Participações negociadas na BOVESPA fecharam o dia registrando um 
aumento de 6,07% em sua cotação. 
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 Da conclusão de Meyer e Junior (2013), tem-se que  a avaliação de desempenho de 

uma instituição educacional decorre dos resultados um grande número de indicadores 

tangíveis e intangíveis, dificultando a medição dos resultados e do valor agregado.  Da 

análise dos indicadores utilizados na literatura (nacional e internacional, no período de 1987 

a 2015)  para avaliar a gestão universitária (ENSSLIN et al., 2016), são encontrados cerca 

de 350 indicadores, assim caracterizados: a) 80% encontravam-se na literatura internacional, 

agrupados nas dimensões Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão; b) 83% mediam aspectos 

não financeiros; (c) a dimensão Gestão concentra 42% dos indicadores e nela predominam 

aspectos financeiros; d) a dimensão Ensino concentra 33% dos indicadores, na maior parte 

com aspectos não financeiros; e) a dimensão Extensão é representada por poucos 

indicadores, especialmente na literatura nacional; f) a maior parte dos indicadores da 

dimensão Pesquisa mede a divulgação da pesquisa; g) há carência de indicadores 

destinados ao monitoramento das estratégias organizacionais e do alcance dos resultados. 

Entre os indicadores classificados na dimensão Gestão mais utilizados, listam-se indicadores 

não-financeiros (relacionados a infraestrutura e satisfação) e os indicadores financeiros 

(relacionados a custo, disponibilidade financeira, gestão orçamentária, receitas, despesas, 

Economic Value Added, retorno sobre ativos e retorno sobre investimento, lucratividade e 

rentabilidade). 

 Nesse cenário, os gestores têm em suas mãos o grande desafio de formular, 

implementar e gerenciar uma estratégia, de forma que ela seja capaz de articular o emprego 

de seus recursos em prol da eficiência e eficácia administrativas, mas também em prol da 

excelência no desempenho acadêmico e, com isso, alavancar seu desempenho global. Em 

“socorro” a esses gestores, apresenta-se o arcabouço teórico referente à Resource Based 

View Theory (RBVT) (BARNEY, 1991; WERNERFELT, 1984), à estratégia competitiva e à 

cadeia de valores (PORTER, 1989), ao Balanced Scorecard como instrumento de gestão da 

estratégia (KAPLAN; NORTON, 2004) e à gestão estratégica de pessoas usando scorecards 

(BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001). 

 A RBVT tem como precursor o trabalho realizado por Wernerfelt (1984), sobre análise 

de opções estratégicas capazes de equilibrar a exploração dos recursos existentes e o 

desenvolvimento de novos recursos.  Wernerfelt usou o termo “resource based view of the 

firm”, cuja ideia central dizia respeito a identificar quais circunstâncias são capazes de 

conduzir determinado recurso da firma a gerar altos retornos por longo período de tempo. 
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Entretanto, trabalho seminal a respeito da RBVT é atribuído a Barney (1991), quando ele 

afirma que nem todos os recursos possuem essa capacidade de gerar vantagem competitiva 

e, ainda, enumera os atributos necessários a isso. 

“Para ter esse potencial, o recurso da firma deve ter quatro atributos: (1) ser 

valioso, no sentido que possa explorar oportunidades e/ou neutralizar ameaças do 

ambiente; (2) ser raro entre a competição atual e potencial da firma, isto é, que não seja 

implementado simultaneamente por um grande número  de competidores; (3) ser 

imperfeitamente imitável; e (4) não pode haver substitutos estrategicamente 

equivalentes para esse recurso que sejam valiosos, raros ou imperfeitamente imitáveis 

(substitutibilidade). Dessa maneira, a heterogeneidade e a imobilidade dos recursos da 

firma, obtida por meio de recursos valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e que não 

tenha substitutos estrategicamente equivalentes pode levar a firma a obter uma 

vantagem competitiva sustentável.” (BARNEY, 1991, p. 106) 

 Segundo Porter (1989), a estratégia competitiva “é a busca de uma posição 

competitiva favorável em uma indústria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência”. 

Partindo da escolha da estratégia competitiva pela empresa, em um cenário dinâmico onde 

variam a atratividade da indústria e a própria posição competitiva ao longo do tempo, Porter 

argumenta que: 

“A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa 

consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela 

empresa. O valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar, e o valor 

superior provém da oferta de preços mais baixos do que os da concorrência por 

benefícios equivalentes ou do fornecimento de benefícios singulares que mais do que 

compensam um preço mais alto. Existem dois tipos básicos de vantagem competitiva: 

liderança de custo e diferenciação.” (PORTER, 1989, p. 2) 

 Para estabelecer uma ponte entre a estratégia formulada e sua implementação, Porter 

introduz o conceito de cadeia de valores. Segundo este conceito, as atividades da empresa 

(atividades de valor) são as verdadeiras responsáveis pela geração de custos e pela criação 

de valor para o cliente. 

“As atividades e a cadeia de valor proporcionam uma  visão da empresa como 

um sistema interdependente, onde as partes individuais devem ser internamente 

coerentes (...) A estratégia já não é mais apenas uma visão ampla, mas a configuração 

específica de atividades que uma empresa adota em comparação com suas rivais.” 

(PORTER, 1989, p. XVII) 
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 Ligando as atividades de valor, existem os elos que as tornam interdependentes, ou 

seja, elos que representam as relações entre a forma de executar uma atividade e o impacto 

que ela causa no custo ou no desempenho de outra. O fato desta configuração das atividades 

de valor ser específica, de difícil compreensão e imitação torna a cadeia de valor uma 

verdadeira fonte de vantagem competitiva, uma vez que ela permite administrar os tradeoffs 

entre as atividades para aumentar o desempenho global. Frente à complexidade da 

administração destes elos e na busca do equilíbrio entre os seus tradeoffs, apresentam-se 

sistemas de informação e outras ferramentas, entre elas o Balanced Scorecard. 

 O Balanced Socrecard, criado por Robert Kaplan e David Norton pode ser conceituado 

como a ferramenta ou metodologia que traduz a missão e a visão das empresas em um 

conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica (HERRERO FILHO, 2005). Ele é considerado um sistema 

balanceado porque promove quatro importantes equilíbrios entre  variáveis  estratégicas: 

equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazos; equilíbrio entre o foco interno e o foco no 

ambiente externo; equilíbrio entre medidas financeiras e medidas do capital intelectual; 

equilíbrio entre indicadores de resultado (lag indicators) e indicadores de tendência (lead 

indicators). Conforme descrito por Herrero Filho (2005), o Balanced Scorecard Collaborative 

(www.bscol.com) – grupo de estudos mantido por Kaplan e Norton - com base no acúmulo 

de experiências e conhecimento em mais de 300 organizações, identificou que o BSC, 

destinado inicialmente à melhoria da mensuração dos ativos intangíveis da organização, 

constitui, na verdade uma poderosa ferramenta para descrever e implementar a estratégia. 

Como modelo de gestão estratégica, o BSC incorporou dois conceitos fundamentais para 

seu amadurecimento: as relações de causa e efeito entre os objetivos e a adoção dos mapas 

estratégicos (representações gráficas destas relações). 

 Segundo Kaplan e Norton (2004), o BSC oferece o modelo para a descrição de 

estratégias que criam valor para o negócio. Para isso, constitui-se de elementos importantes, 

a saber: resultado organizacional, traduzido para as organizações privadas como 

desempenho financeiro ou valor sustentável para os sócios/acionistas; sucesso com os 

clientes-alvo, principal componente do desempenho financeiro e construído em cima da 

proposição de valor para esses clientes; processos internos, que materializam a proposição 

de valor; ativos intangíveis, que dão suporte à criação de valor sustentável; e objetivos 

estratégicos interligados em uma cadeia de relações de causa e efeito. Estas relações de 

http://www.bscol.com/


 

50 

 

causa e efeito são descritas em um mapa estratégico, capaz de representar a estratégia 

concebida, dentro de quatro perspecivas de valor: financeira, clientes, processos internos e 

aprendizagem e crescimento. Os principais benefícios da adoção deste modelo são 

alinhamento estratégico, sinergia organizacional, construção de um sistema de gestão da 

estratégia, vinculação da estratégia com planejamento e orçamento, definição de metas 

estratégicas e priorização de iniciativas estratégicas. 

 Os estudos de Kaplan e Norton foram o ponto de partida para a abordagem de Becker, 

Huselid e Ulrich (2001) para uma arquitetura de gestão de recursos humanos como recursos 

estratégicos, uma vez que 85% do valor das organizações baseia-se em ativos intangíveis 

(entre eles o conhecimento incorporado nos recursos humanos). O impacto dos resultados 

dos recursos humanos sobre a estratégia do negócio em que estão inseridos é sabidamente 

de difícil visualização, o que o torna uma fonte de potencial competitivo sustentável, fazendo 

com que sua gestão exija uma configuração específica de atividades adotadas pela empresa, 

quando comparada com suas rivais (PORTER, 1989). Para realizar este potencial 

competitivo, Becker e seus companheiros apontaram como necessário compreender a 

estratégia da empresa, captar suas implicações em termos de RH (de cima pra baixo) e 

instituir sistemas de avaliação inovadores.  

 Partindo deste cenário de importância crescente dos ativos intangíveis e de grande 

dificuldade em perceber a estratégia adequada ao desenvolvimento do capital humano e sua 

contribuição para o desempenho da empresa, surgiu a necessidade de criação de sistemas 

estratégicos capazes de medir seu desempenho. Becker, Huselid e Ulrich (2001) 

propuseram, dentro de uma arquitetura maior de gestão de RH, o desenvolvimento de um 

modelo causal capaz de explicitar a relação entre os vetores de valor de RH e os resultados 

do negócio, fornecendo instrumentos para medir e gerenciar o capital humano. Nascia o 

Scorecard de RH, um sistema de mensuração com a finalidade de conectar pessoas, 

estratégias e desempenho, permitindo compreender como as pessoas criam valor e como 

medir este processo de criação de valor. É traduzido por  um modelo equilibrado que possui 

indicadores antecedentes, consequentes, de controle de custos e de criação de valor, onde 

a maior ênfase é nos resultados para o negócio, também entendidos como produtos de RH. 

 Os argumentos dos parágrafos anteriores, construídos a partir dos conceitos 

associados à RBVT, à competitividade, ao BSC e à gestão de RH com scorecards  
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apresentam, portanto, os motivos que tornam estratégica a relação entre o desempenho 

docente (recursos humanos de IES) e o desempenho dos discentes. Em primeiro lugar, as 

atividades realizadas pelos docentes nas IES constituem verdadeiras atividades de valor e, 

por conseguinte, fontes de vantagem competitiva, tal qual identificadas por Porter (1989), 

pois elas são responsáveis pela criação de valor para os alunos que neles se matriculam 

(uma vez que no momento de escolher onde estudar, alunos associam a qualidade dos 

cursos à qualidade do corpo docente (ANDRADE; MOITA; SILVA, 2009)) e, ainda, são 

cruciais dentro da configuração do SINAES, pela importância dada por ele ao corpo docente, 

na composição do Conceito Preliminar do Curso (INEP, 2017a; MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2010). Em segundo lugar, porque escolher alavancar uma outra atividade da 

IES, em detrimento de uma ou outra atividade do docente (por exemplo, investir em marketing 

ou redução de custos, ao invés de investir em capacitação docente ou pesquisa) otimizará 

ou comprometerá o desempenho global, dependendo da destreza com que a estratégia é 

formulada e implementada, o que pode ser facilmente visualizado nas relações de causa e 

efeito representadas nos mapas estratégicos concebidos por Kaplan e Norton (2004). Em 

terceiro lugar, porque tantos são os produtos de RH entregues pelo corpo docente, que 

justificam-se a mensuração e a gestão de seu desempenho, bem como de sua contribuição 

para os resultados da IES, conforme defendem Becker, Huselid e Ulrich (2001).  
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III    METODOLOGIA 

3.1   ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A abordagem escolhida para esta pesquisa foi a quantitativa[AT34][AT35] pois, 

segundo Michel (2015), esta surte melhores efeitos quando se busca obter resultados mais 

precisos, evitando distorções de análise de interpretação, o que aumenta a margem de 

segurança quanto às inferências. Neste sentido, foram realizadas regressões múltiplas, o 

que permitiu testar as hipóteses de pesquisa e os objetivos descritos em 1.3 e 1.2, 

respectivamente. 

3.2   TIPO DE PESQUISA 

Quanto aos fins, esta pesquisa é caracterizada como explicativa, uma vez que seu 

objetivo é esclarecer a influência dos fatores característicos do desempenho do docente 

(variáveis explicativas) sobre o desempenho do discente (variável dependente). Isso 

coaduna com a definição de Vergara (2014), em que a investigação explicativa tem como 

objetivo esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno. 

Quanto aos meios, esta pesquisa é classificada como documental, pois a pesquisa 

documental é aquela realizada em documentos guardados por órgãos públicos e privados 

de qualquer natureza ou com pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, 

memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes, microfilmes, fotografias, etc 

(VERGARA, 2014). 

3.3   UNIVERSO E AMOSTRA 

A população de um estudo concentra um conjunto de elementos que possuem as 

características que serão tratadas pela pesquisa e a amostra é um subconjunto desta 

população (GIL, 2008).  

Nesta pesquisa, a população é definida pelos cursos de graduação com diploma de 

bacharel na grande área “ciências sociais, negócios e direito” (INEP, 2015a),  participantes 

do ENADE 2015 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015), oferecidos na modalidade presencial 

no Brasil, ou seja, a população é definida pelos bacharelados em Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Psicologia, 

Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Administração Pública e Teologia.   
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Embora os cursos de Direito, Design e Turismo também sejam cursos de bacharelado 

avaliados no ENADE 2015, estes não foram considerados na população por diferentes 

motivos. O curso de Direito possui uma heterogeneidade que o distingue dos demais cursos 

da grande área “ciências sociais, negócios e direito”. O curso de Design é pertencente à 

grande área “humanidades e artes” e o curso de Turismo, por sua vez, pertence à grande 

área “serviços”. 

A amostra, por sua vez, engloba estes cursos[AT36],[AT37] cujos concluintes foram 

avaliados no ENADE 2015, em todas as unidades[AT38][AT39] fluminenses da Universidade 

Estácio de Sá (UNESA) que oferecem estes cursos - exceto os cursos de Administração 

Pública e Teologia, por não serem oferecidos UNE[JGPB40][AT41]SA. Estas unidades estão 

localizadas em 15 municípios do estado do Rio de Janeiro (RJ), a saber, Angra dos Reis, 

Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova 

Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti 

e Teresópolis.  

Uma vez que para cada campus[MB42][MB43] em que o curso é oferecido é atribuída uma 

nota do ENADE, esta amostra[AT44][AT45] foi composta, inicialmente, por 92 pontos de 

observação. Entretanto, esta amostra inicial apresentou elementos que obrigaram à exclusão 

de alguns pontos de observação, por variados motivos. Alguns dos cursos inicialmente 

selecionados não funcionaram por completo no período de 2011 a 2015, outros, apesar do 

funcionamento completo no período, não apresentaram concluintes em 2015, outros, por 

terem sido alterados da modalidade presencial para a modalidade de educação a distância, 

não apresentaram dados dos professores e outros, ainda, não possuíam conceito ENADE 

na planilha do INEP. Após as exclusões, a amostra ajustada ficou com um total final de 63 

cursos/campi, listados a seguir, no Quadro 4.  

QUADRO 4 – Cursos/campi componentes da amostra 

Cursos-campi 

01 ADMINISTRAÇÃO-BARRA I - TOM JOBIM 33 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS-CENTRO I - 
PRESIDENTE VARGAS 

02 ADMINISTRAÇÃO-CABO FRIO 34 DESIGN-CENTRO IV - PRAÇA XI 

03 
ADMINISTRAÇÃO-CAMPO GRANDE  - 
WEST SHOPPING 

35 
JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
BARRA I - TOM JOBIM 

04 
ADMINISTRAÇÃO-CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

36 
JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
JOÃO UCHÔA 



 

54 

 

05 
ADMINISTRAÇÃO-CENTRO I - 
PRESIDENTE VARGAS 

37 
JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
MADUREIRA 

06 ADMINISTRAÇÃO-DORIVAL CAYMMI 38 
JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
NITERÓI 

07 ADMINISTRAÇÃO-DUQUE DE CAXIAS 39 
JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
NOVA FRIBURGO 

08 
ADMINISTRAÇÃO-ILHA DO 
GOVERNADOR 

40 
JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
PETRÓPOLIS 

09 ADMINISTRAÇÃO-JOÃO UCHÔA 41 
PSICOLOGIA-BARRA II - PARQUE DAS 
ROSAS 

10 ADMINISTRAÇÃO-MACAÉ 42 
PSICOLOGIA-CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

11 ADMINISTRAÇÃO-MADUREIRA 43 PSICOLOGIA-ILHA DO GOVERNADOR 

12 ADMINISTRAÇÃO-NITERÓI 44 PSICOLOGIA-JOÃO UCHÔA 

13 ADMINISTRAÇÃO-NOVA AMÉRICA 45 PSICOLOGIA-MACAÉ 

14 ADMINISTRAÇÃO-NOVA FRIBURGO 46 PSICOLOGIA-NITERÓI 

15 ADMINISTRAÇÃO-NOVA IGUAÇU 47 PSICOLOGIA-NORTE SHOPPING 

16 ADMINISTRAÇÃO-PETRÓPOLIS 48 PSICOLOGIA-NOVA FRIBURGO 

17 ADMINISTRAÇÃO-QUEIMADOS 49 PSICOLOGIA-NOVA IGUAÇU 

18 ADMINISTRAÇÃO-R9 – TAQUARA 50 PSICOLOGIA-R9 – TAQUARA 

19 
ADMINISTRAÇÃO-RECREIO - BARRA 
WORLD 

51 PSICOLOGIA-RESENDE 

20 ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 52 PSICOLOGIA-SANTA CRUZ 

21 ADMINISTRAÇÃO-SANTA CRUZ 53 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-BARRA I - TOM 
JOBIM 

22 ADMINISTRAÇÃO-SÃO GONÇALO 54 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-CAMPO 
GRANDE  - WEST SHOPPING 

23 ADMINISTRAÇÃO-SÃO JOÃO DE MERITI 55 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-JOÃO UCHÔA 

24 ADMINISTRAÇÃO-SULACAP 56 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-MADUREIRA 

25 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS-BARRA I - TOM 
JOBIM 

57 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-NITERÓI 

26 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS-CAMPO GRANDE  
- WEST SHOPPING 

58 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-NOVA 
FRIBURGO 

27 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS-CENTRO I - 
PRESIDENTE VARGAS 

59 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-PETRÓPOLIS 

28 CIÊNCIAS CONTÁBEIS-MACAÉ 60 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS-BARRA I - 
TOM JOBIM 

29 CIÊNCIAS CONTÁBEIS-MADUREIRA 61 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS-CENTRO I - 
PRESIDENTE VARGAS 

30 CIÊNCIAS CONTÁBEIS-NITERÓI 62 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS-NOVA 
AMÉRICA 

31 CIÊNCIAS CONTÁBEIS-NOVA AMÉRICA 63 
SECRETARIADO EXECUTIVO TRILINGÜE-
CENTRO I - PRESIDENTE VARGAS 

32 CIÊNCIAS CONTÁBEIS-NOVA IGUAÇU   
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Fonte: elaboração própria 

A amostra foi selecionada intencionalmente, por se tratar de IES do segundo maior 

grupo privado existente na educação superior no Brasil e, ainda, pela conveniência do fácil 

acesso aos dados. 

3.4   COLETA DE DADOS 

Neste estudo, foram utilizados dados secundários da UNESA e do INEP, coletados 

no horizonte temporal de 2011 a 2015, no intuito de englobar cursos com a duração de até 5 

anos.  [AT46][AT47][AT48][AT49] 

3.4.1   Coleta de dados referentes aos fatores característicos [AT50]do docente 

Para atender ao objetivo intermediário definido no item 1.2.2.3 desta pesquisa  - “obter 

indicadores característicos do corpo docente dos cursos que fazem parte do escopo deste 

trabalho (conforme identificado na seção 1.4), pertencentes à instituição de ensino escolhida 

para a amostra de conveniência desta pesquisa (conforme identificado na seção 3.2)” – foram 

realizados os procedimentos abaixo descritos.[AT51][AT52] 

As informações referentes aos fatores formação e desenvolvimento profissional, 

regime de trabalho e prática pedagógica[AT53][MB54][AT55], constantes do Quadro 5, a 

seguir, foram extraídas da planilha Conceito Preliminar do Curso 2015 (CPC_2015), 

elaborada e disponibilizada pelo INEP. As notas obtidas pelos cursos/campi em cada um dos 

componentes do CPC utilizados nesta pesquisa foram calculadas pelo INEP, com base nas 

informações constantes do Censo da Educação Superior 2015, ano da aplicação do ENADE 

objeto desta pesquisa.  

Para o fator formação e desenvolvimento profissional, foram extraídas a “Nota 

padronizada de proporção de mestres” e, ainda, a “Nota padronizada de proporção de 

doutores”. Estas notas foram cálculadas conforme as fórmulas descritas a seguir e 

padronizadas pelo INEP, de acordo com  processo específico para padronização e 

reescalonamento10.[AT56] 

                                                             
10 “Todas as medidas originais, referentes aos componentes do CPC, são padronizadas e reescalonadas para assumirem 
valores de 0 (zero) a 5 (cinco), na forma de variáveis contínuas. O processo de padronização e reescalonamento passa por 
duas etapas: (a) cálculo do afastamento padronizado de cada curso de graduação, fazendo‐se uso das médias e dos 
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Para se obter a nota relativa à proporção de professores mestres do curso c, 

inicialmente calcula‐se a proporção de docentes com titulação igual ou superior a mestre – ou 

seja, titulação obtida ou validada por programa de pós‐graduação stricto sensu reconhecido 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) – conforme 

mostra a equação (...) 

 

 

Onde: 

PMc é a proporção de docentes do curso de graduação c com titulação igual ou superior a 

mestre; 

Mc é o número de docentes do curso de graduação c com titulação igual ou superior a mestre; 

e 

Tc é o número total de docentes vinculados ao curso de graduação c. 

Os cursos que não possuem docentes com a referida titulação, terão a Nota de 

Professores Mestres computada como 0 (zero) para o cálculo do CPC (...) 

Para se obter a nota relativa à proporção de professores doutores do curso c, 

inicialmente calcula‐se a proporção de docentes com título de doutor obtido ou validado por 

programa de pós‐graduação stricto sensu reconhecido pela Capes, conforme mostra a 

equação (...) 

 

 

Onde: 

PDc é a proporção de docentes do curso de graduação c com título de doutor; 

Dc é o número de docentes do curso de graduação c com título de doutor; e 

Tc é o número total de docentes vinculados ao curso de graduação c. 

Os cursos que não possuem docentes com a referida titulação, terão a Nota de 

Proporção de Doutores computada como 0 (zero) para o cálculo do CPC.” (INEP, 2017a, p. 8) 

Para o fator regime de trabalho, foi extraída a “Nota padronizada de regime de 

trabalho”, calculada pela fórmula descrita a seguir e padronizada pelo INEP, pelo já citado  

processo de padronização e reescalonamento.[AT57] 

“Para obter‐se a nota relativa à proporção de professores com regime de trabalho 

parcial ou integral do curso c, inicialmente calcula‐se, a partir dos dados do Censo da Educação 

Superior, a proporção de docentes com regime de trabalho parcial ou integral conforme mostra 

a equação (...) 

                                                             
desvios‐padrão calculados por área de avaliação (...) ; e (b) transformação dos afastamentos padronizados em notas 
padronizadas que também podem variar de 0 (zero) a 5 (cinco) (...)” (INEP, 2017a, p. 1) 
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Onde: 

PRc é a proporção de docentes do curso de graduação c com regime de trabalho parcial ou 

integral; 

Rc é o número de docentes do curso de graduação c com regime de trabalho parcial ou integral; 

e 

Tc é o número total de docentes vinculados ao curso de graduação c. 

Os cursos que não possuem docentes com os referidos regimes de trabalho, terão 

a Nota de Regime de Trabalho computada como 0 (zero) para o cálculo do CPC.” (INEP, 2017a, 

p. 8 - 9)  

Para o fator prática pedagógica, foi extraída a “Nota padronizada de organização 

didático-pedagógica”, resultante da avaliação realizada pelo aluno ao preencher o 

Questionário do Estudante 2015, constante do Anexo A. A nota é calculada conforme descrito 

a seguir e, posteriormente, padronizada pelo INEP de acordo com o processo 

específico.[AT58] 

“Para calcular o componente Nota referente à organização didáĕco‐pedagógica 

(NOc), inicialmente, obtém‐se a média das respostas dos itens 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57 e 66 do Questionário Socioeconômico para 

cada estudante i do curso de graduação c(QOci). Com esse procedimento obtém‐se a NO de 

cada estudante i do curso c – nota do componente (NOc) por estudante. Destaca‐se que os 

itens com resposta “(Não sei responder / Não se aplica)” são excluídos do cálculo das médias 

das respostas por estudante e, consequentemente, por curso de graduação. Em seguida, 

calcula‐se a média das notas do componente geradas para cada estudante i do curso de 

graduação c, obtendo‐se, assim, a Nota referente à organização didático‐pedagógica do curso 

de graduação c, em sua forma bruta, conforme mostra a equação (...) 

 

 

 

Onde: 

DOc é a nota bruta relativa à organização didático‐pedagógica do curso de graduação c; 

QOci é a média das respostas dos itens relativos à organização didático‐pedagógica de cada 

estudante i do curso de graduação c; e N é o número de estudantes do curso de graduação c 

que responderam ao menos 1 (um) item relativo à organização didático‐pedagógica. (...) 

Caso nenhum estudante tenha respondido a ao menos 1 (um) item relativo a esse 

componente, o curso terá a NOc computada como 0 (zero) para o cálculo do CPC.” (INEP, 

2017a, p. 9 - 10)  
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As informações referentes aos demais fatores característicos do desempenho 

docente, constantes no Quadro 5, a seguir, [AT59][AT60]foram obtidas mediante extração 

na base de dados da Vice-Presidência de Ensino da UNESA, para os docentes dos 

cursos/campi da amostra definida na seção 3.3.  Para tanto, foi estabelecido contato com a 

reitoria e, após autorizado, foram realizadas três reuniões nas instalações da Vice-

Presidência de Ensino. Mediante o compromisso de sigilo, foram disponibilizados os dados 

solicitados. Com base nos dados e de acordo com o referencial teórico, foram definidas as 

variáveis a serem utilizadas.   

O Quadro 5 apresenta os fatores característicos do desempenho docente e as 

respectivas variáveis a serem coletadas para todos os cursos da amostra. 

QUADRO 5 - Fatores característicos do docente 

Fator[AT61] Natureza do dado coletado[AT62][AT63] 

Formação e desenvolvimento 
profissional 

Componente do CPC_2015 “Nota padronizada de 
Proporção de Mestres[JGPB64][AT65][AT66]”  

Componente do CPC_2015 “Nota padronizada de 
Proporção de Doutores”  

Regime de trabalho 
Componente do CPC_2015 “Nota padronizada de 
Regime de Trabalho” 

Prática pedagógica[AT67][AT68] 
Componente do CPC_2015 “Nota padronizada da 
Organização Didático-Pedagógica”[AT69][AT70] 

Experiência no exercício do 
magistério 

Idade dos professores no final de 2015 

Capacidade de pesquisa 
Quantidade de produções bibliográficas[MB71][AT72]11 

dos professores no período de 2011 a 2015 

Remuneração 
Valor da hora aula médio dos professores no período 
de 2011 a 2015 

Experiência em Orientações 
Quantidade de Orientações concluídas pelos 
professores no período de 2011 a 2015 

Fonte: elaboração própria  

  

 Alguns dos dados coletados constituíram as próprias variáveis explicativas, como é o 

caso dos componentes do CPC_2015, referentes aos três primeiros fatores constantes do 

                                                             
11 São considerados produções bibliográficas: artigos, livros, capítulos de livros, organização de obra, iniciação científica, 
prefácios, posfácios, textos em jornal ou revista, trabalhos publicados em anais de eventos etc 
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Quadro 5. Outros dados, como os dos quatro últimos fatores, demandaram tratamento 

específico, conforme descrito na seção 3.5. Ressalte-se, além disso, que a Nota Padronizada 

de Mestres e a Nota Padronizada de Doutores não dizem respeito ao percentual dos 

mesmos, e sim à nota padronizada, colocada na escala de 1 a 5, conforme descrito 

anteriormente. [AT73] 

3.4.2   Coleta de dados referentes ao desempenho discente 

Para atender ao objetivo intermediário definido no item 1.2.2.4 desta pesquisa  - 

“Identificar os graus obtidos no ENADE e no IDD pelos alunos [g74][g75][g76]dos cursos 

mencionados” – foi consultada a planilha do Conceito Preliminar do Curso de 2015, divulgada 

pelo INEP. 

O Quadro 6 apresenta os indicadores do desempenho discente e a respectiva variável 

a ser coletada para todos os cursos da amostra. 

QUADRO 6 - Indicadores do desempenho discente 

Indicadores de 
desempenho discente 

Variável dependente 

ENADE Nota bruta geral do curso no ENADE 

IDD Componente do CPC_2015 “Nota padronizada do IDD” 

Fonte: elaboração própria  

 

3.4.3   Coleta de dados referentes à renda familiar dos alunos 

 Para atender ao objetivo secundário definido no item 1.2.3.2 desta pesquisa  - 

“comparar a relação entre as características do corpo docente e o desempenho discente para 

diferentes rendas familiares dos alunos” -  foi coletada a informação fornecida pelo aluno na 

questão número 8 do Questionário do Estudante 2015, constante do Anexo A, disponível na 

base intitulada Microdados do Censo da Educação Superior 2015, cujas respostas possíveis 

constam do Quadro 7 a seguir. 

 

QUADRO 7 - Renda familiar 

Resposta Descrição 
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A Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.086,00) 

B De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.086,01 a R$ 2.172,00) 

C De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.172,01 a R$ 3.258,00) 

D De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.258,01 a R$ 4.344,00) 

E De 6 a 10 salários mínimos (R$ 4.344,01 a R$ 7.240,00) 

F De 10 a 30 salários mínimos (R$ 7.240,01 a R$ 21.720,00) 

G Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 21.720,01) 

Fonte: Elaboração própria  

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS  

De acordo com o previsto no item 3.4.1, os dados dos fatores experiência no exercício 

do magistério, capacidade de pesquisa, remuneração e experiência em orientações, 

coletados na base da UNESA, precisaram ser transformados nas respectivas variáveis 

explicativas. Para o fator capacidade de pesquisa, foi necessário calcular a média ponderada 

da produção bibliográfica docente para cada curso/campus, onde o peso da produção de 

cada professor foi a média da carga horária total do mesmo, naquele curso/campus, no 

período de 2011 a 2015.  O mesmo peso foi usado, de forma análoga, para calcular as outras 

três variáveis: a média ponderada das orientações concluídas para cada curso/campus, 

necessária ao fator experiência em orientações; a média ponderada dos valores das horas 

aula, necessária ao fator remuneração; e a média ponderada das idades dos professores, 

necessária ao fator experiência no exercício do magistério. 

Para atender ao objetivo principal definido no item 1.2.1 desta pesquisa – “explicar a 

relação entre os fatores característicos do desempenho dos docentes (...) e o desempenho 

discente” – foi rodada uma regressão múltipla, para os 63 cursos/campi dos 15 municípios, 

tendo como variáreis explicativas as 8 referentes aos 7 fatores característicos do 

desempenho docente, conforme Quadro 5, e como variável dependente a nota do curso no 

ENADE, conforme Quadro 6.   

A partir da análise dos sinais dos coeficientes angulares de cada uma das variáveis 

explicativas, foi verificado se existe influência positiva e,  identificando-se os valores-P 

relevantes (<10%) dos coeficientes, foi verificado se cada influência é significativa, como 

pregam as 8 primeiras hipótese de pesquisa, definidas na seção 1.3: 

- H1: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou superior a 
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mestre) leva a um melhor desempenho discente no ENADE;  

- H2: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) leva a 

um melhor desempenho discente no ENADE;  

- H3: maior  experiência do docente no exercício do magistério leva a um melhor 

desempenho discente no ENADE; 

- H4: maior  capacidade de pesquisa do docente leva a um melhor desempenho 

discente no ENADE; 

- H5: maior  remuneração do docente leva a um melhor desempenho discente no 

ENADE; 

- H6: regime de trabalho com maior carga horária leva a um melhor desempenho 

discente no ENADE; 

- H7: maior  experiência do docente em orientações leva a um melhor desempenho 

discente no ENADE; e 

- H8: melhor avaliação da prática pedagógica do docente leva a um melhor 

desempenho discente no ENADE. 

Esta etapa serviu para testar as 8 primeiras hipóteses. 

Para atender ao objetivo secundário definido no item 1.2.3.1 desta pesquisa – 

“Explicar a relação entre os fatores característicos dos [MB77][AT78]docentes (...) e o 

desempenho discente no IDD” - foi [MB79][AT80]rodada a mesma regressão múltipla 

apresentada no tratamento dos dados referentes ao objetivo principal, sendo que desta vez 

será usada, como variável dependente, a nota padronizada do IDD do curso, conforme 

Quadro 6.   

A exemplo do que ocorreu com o objetivo principal, a partir da análise dos sinais dos 

coeficientes angulares das variáveis explicativas, foi verificado se existe influência positiva e,  

identificando-se os valores-P relevantes (<10%) dos coeficientes, foi verificado se a influência 

era significativa, como pregam as hipótese de pesquisa de número 9 a 16, definidas na seção 

1.3: 

- H9: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou superior a 

mestre) leva a um melhor desempenho discente no IDD;  

- H10: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) leva a 

um melhor desempenho discente no IDD;  
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- H11: maior  experiência do docente no exercício do magistério leva a um melhor 

desempenho discente no IDD; 

- H12: maior  capacidade de pesquisa do docente leva a um melhor desempenho 

discente no IDD; 

- H13: maior  remuneração do docente leva a um melhor desempenho discente no 

IDD; 

- H14: regime de trabalho com maior carga horária leva a um melhor desempenho 

discente no IDD; 

- H15: maior  experiência do docente em orientações leva a um melhor desempenho 

discente no IDD; e 

- H16: melhor avaliação da prática pedagógica do docente leva a um melhor 

desempenho discente no IDD. 

Para atender ao objetivo secundário definido no item 1.2.3.2 desta pesquisa – 

“comparar a relação entre as características do corpo docente e o desempenho discente para 

diferentes rendas familiares dos alunos” – foi realizada a  segmentação da amostra, 

separando os 32 cursos/campi que concentram as maiores rendas familiares médias 

(segmento A) e os 31 cursos/campi que concentram as menores rendas familiares médias 

(segmento B). 

A renda familiar média de cada curso/campi foi obtida multiplicando-se o número de 

respostas computadas em cada uma das opções da questão 8 do Questionário do Estudante 

vezes o ponto médio da faixa de salários daquela opção (ou vezes 1,25 salários mínimos, no 

caso da opção A, ou vezes 30 salários mínimos, no caso da opção G), dividido pelo número 

de respostas computadas. 

Em seguida, foram rodadas duas regressões múltiplas (uma para cada segmento da 

amostra), tendo como variáreis explicativas as 8[JGPB81][AT82]  referentes aos 7 fatores 

característicos do desempenho docente, conforme Quadro 5, e como variável dependente a 

nota do curso no ENADE, conforme Quadro 6. O mesmo procedimento foi repetido 

considerando como variável dependente a nota padronizada do IDD do curso, conforme 

Quadro 6. 

Os dois segmentos (de maior e de menor renda) foram comparados, primeiramente 

sob o enfoque do ENADE e posteriormente sob o enfoque do IDD. A comparação se deu  
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com base nos valores dos coeficientes angulares das variáveis explicativas de cada um dos 

segmentos (se havia diferença significativa entre os coeficientes dos dois segmentos, para 

cada variável) e na quantidade de variáveis explicativas com valores-P relevantes (< 10%). 

A partir desta comparação, verificou-se se existia variação dos resultados obtidos em um e 

outro segmento, como pregam as hipóteses de pesquisa, definidas na seção 1.3 , para o 

ENADE (hipóteses de número 17 a 24) e para o IDD (hipóteses de número 25 a 32): 

- H17: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou 

superior a mestre) no desempenho discente no ENADE é diferente quando se comparam 

alunos de maior e menor renda familiar;  

- H18: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) 

no desempenho discente no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e 

menor renda familiar;  

- H19: o impacto da  experiência do docente no exercício do magistério no 

desempenho discente no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor 

renda familiar; 

- H20: o impacto da capacidade de pesquisa do docente no desempenho discente no 

ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H21: o impacto da  remuneração do docente no desempenho discente no ENADE é 

diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H22: o impacto do  regime de trabalho do docente no desempenho discente no 

ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H23: o impacto da  experiência do docente em orientações no desempenho discente 

no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; e 

- H24: o impacto da  avaliação da prática pedagógica do docente no desempenho 

discente no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar. 

- H25: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou 

superior a mestre) no desempenho discente no IDD é diferente quando se comparam alunos 

de maior e menor renda familiar;  

- H26: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) 

no desempenho discente no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor 

renda familiar;  

- H27: o impacto da  experiência do docente no exercício do magistério no 

desempenho discente no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor 
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renda familiar; 

- H28: o impacto da capacidade de pesquisa do docente no desempenho discente no 

IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H29: o impacto da  remuneração do docente no desempenho discente no IDD é 

diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H30: o impacto do  regime de trabalho do docente no desempenho discente no IDD 

é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar; 

- H31: o impacto da  experiência do docente em orientações no desempenho discente 

no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar;e 

- H32: o impacto da  avaliação da prática pedagógica do docente no desempenho 

discente no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar. 

 Esta etapa serviu para testar as hipóteses de número 17 a 32. 

 

3.6   LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Entre as limitações do método, registra-se o caso dos dados referentes ao fator 

experiência no magistério, para o qual a única informação disponível na base de dados da 

UNESA era a idade. A variável idade pode não corresponder proporcionalmente aos anos de 

prática docente efetivamente exercidos e, ainda, não considera a experiência extra carreira 

do magistério, referente às atividades profissionais (não docentes) associadas à(s) 

disciplina(s) ministrada(s), que sabidamente contribuem para a expertise do docente. 

Como outra limitação, a área da titulação do docente, quando associada em maior ou 

menor grau com a(s) disciplina(s) ministrada(s) ou quando não associada, pode gerar uma 

distorção no desempenho do docente e, por conseguinte, na relação com o desempenho dos 

seus discentes. Esta pesquisa, no entanto, considera apenas se o docente tem título de 

mestre e/ou de doutor, independente da área.[MB83][MB84] Além disso, as variáveis 

utilizadas não distinguem professores com especialização daqueles apenas graduados. 

Para corrigir estas possíveis distorções referentes à experiência no magistério e 

titulação, estas são, em parte, compensadas pela introdução do fator prática pedagógica, o 

que reflete uma avaliação a respeito da efetiva competência pedagógica do docente, ainda 

que seja uma avaliação subjetiva. 
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Essa subjetividade, por sua vez, carrega uma limitação intrínseca: será que os alunos 

conseguem, de fato, avaliar satisfatoriamente a prática pedagógica dos 

professores?[MB85][MB86] Conforme citado no item 2.1.7, estudos têm demonstrado que os 

alunos não são os mais indicados para realizar esta avaliação (BRAGA; PACCAGNELLA; 

PELLIZZARI, 2011; PALMER, 2012). 

[MB87][AT88]Ainda no tocante aos alunos, existe a possibilidade de que os mesmos,  

no momento de informar seu perfil sócio econômico no Questionário do Estudante (Anexo 

A), mintam a respeito da renda familiar para evitar um constrangimento. Esse fato, somado 

à consideração do valor médio de cada intervalo (para o cálculo da renda média) pode trazer 

distorções para essa variável. 

[MB89][AT90]Uma outra limitação díz respeito ao regime de trabalho[MB91], uma vez 

que não há distinção entre os regimes parcial e integral, assim como não há diferença entre 

um horista com carga horária de 1 hora e um com carga de 15 horas. 

Em se tratando da capacidade de pesquisa e da experiência em orientações, a 

limitação reside no fato de que são consideradas apenas as quantidades de itens, deixando 

de levar em conta sua qualidade.[MB92] 

Identifica-se, ainda, uma limitação referente às diferenças existentes entre os cursos 

e, ainda, a indistinção dos turnos em que são oferecidos, uma vez que isso poderia 

apresentar um viés significativo. A pesquisa trata todos os cursos indistintamente mas, 

apesar de fazerem parte de uma grande área de conhecimento, apresentam uma não 

desprezível heterogeneidade. 

Por último, nota-se uma limitação com relação à seleção da IES (unidades da UNESA) 

que oferece os cursos estudados, podendo esta amostra não representar a população de 

cursos da área de ciências sociais aplicadas, até por estar limitada geograficamente ao 

estado do Rio de Janeiro. 
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IV APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 DADOS COLETADOS 

Conforme previsto na seção 3.4, foram obtidos os dados referentes aos indicadores 

característicos do corpo docente dos cursos que fazem parte da amostra desta pesquisa, 

assim como os graus obtidos no ENADE e no IDD referentes aos alunos desses cursos, 

atendendo aos objetivos intermediários definidos no iten 1.2.2.3 e 1.2.2.4, respectivamente. 

Para os dados oriundos da UNESA, mediante contato autorizado com a Divisão de 

Pesquisa da Vice-presidência de Ensino da UNESA, foi obtida uma planilha excel contendo 

os dados disponíveis dos docentes (idade dos professores no final de 2015, quantidade de 

produções bibliográficas dos professores no período de 2011 a 2015, Valor da hora aula dos 

professores no período de 2011 a 2015 e quantidade de orientações concluídas pelos 

professores no período de 2011 a 2015). Entre os dados solicitados, estava incluída a carga 

horária total de cada docente em todos os cursos onde ministrava aula e não estavam 

incluídos a carga horária por curso e nem o valor da hora-aula, pois estes dados não estavam 

disponíveis. Foi então autorizado novo contato, desta vez junto à Divisão de Desempenho e 

Planejamento Acadêmico da Vice-Reitoria de Graduação, e foram obtidos os dados faltantes, 

por meio de uma segunda planilha Excel, complementar. 

 Os dados foram tratados conforme previsto na seção 3.5, calculando-se, para cada 

curso/campus, as médias ponderadas referentes à produção bibliográfica docente, às 

orientações concluídas por docente, aos valores das horas aula e às idades dos professores. 

O peso usado para a ponderação foi a média da carga horária total do professor, naquele 

curso/campus, no período de 2011 a 2015.  A partir deste tratamento, foram geradas as 

variáveis explicativas representativas dos fatores capacidade de pesquisa, experiência em 

orientações,  remuneração e experiência no exercício do magistério, respectivamente, em 

uma nova planilha, cujo extrato parcial[MB93][AT94] pode ser visuaizado na Tabela 2, a 

seguir. 

 TABELA 2 – Extrato parcial das variáveis  oriundas da UNESA 

Curso-campus 
Capacidade de 

Pesquisa 
Orientações Idade Remuneração 

ADMINISTRAÇÃO-BARRA I - TOM JOBIM  1,78   0,72   56,56   48,23  

ADMINISTRAÇÃO-CABO FRIO  1,69   3,27   47,50   36,37  

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS-CENTRO I - PRESIDENTE VARGAS  3,84   1,05   55,89   47,84  

RELAÇÕES INTERNACIONAIS-NOVA AMÉRICA  2,72   2,08   52,79   45,61  

SECRETARIADO EXECUTIVO TRILINGÜE-CENTRO I - PRESIDENTE VARGAS  1,01   1,02   50,87   49,29  
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Fonte: elaboração própria 

Para os dados oriundos do INEP, foi consultado o resultado do Conceito Preliminar de 

Curso disponível no próprio sítio do Instituto e foi elaborada uma planilha com os dados de 

interesse desta pesquisa: Nota padronizada de Proporção de Mestres, Nota padronizada de 

Proporção de Doutores, Nota padronizada de Regime de Trabalho, Nota padronizada da 

Organização Didático-Pedagógica, Nota bruta geral do curso no ENADE e  Nota padronizada 

do IDD. Estes dados não necessitaram de tratamento, pois já estavam calculados de acordo 

com as fórmulas detalhadas no item 3.4.1. [AT95] 

No sítio do INEP, foram obtidas também as respostas referentes à renda familiar dos 

alunos (questão número 8 do Questionário do Estudante 2015, constante do Anexo A) 

disponíveis na base intitulada Microdados do Censo da Educação Superior 2015. Com base 

nesta resposta foi calculada a renda familiar média de cada curso/campi,  conforme previsto 

no item 3.4.3.  

Todos as variáveis oriundas do INEP foram dispostas em uma planilha cujo extrato 

parcial pode ser visualizado na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – Extrato parcial das variáveis oriundas do INEP 

Curso-campus 

Nota pdz 
Organização 

Didático-
Pedagógica 

Nota pdz 
Mestres 

Nota pdz 
Doutores 

Nota pdz 
Regime 

Trabalho 

Nota Bruta 
ENADE 

Nota pdz 
IDD 

Renda 
Familiar 
Média 

ADMINISTRAÇÃO-BARRA I - 
TOM JOBIM 

3,0304 4,7732 4,5812 
4,1753

[JGPB96]
[AT97][AT98] 

46,5952 3,3664 7975,68 

ADMINISTRAÇÃO-CABO 
FRIO 

3,4832 4,6474 4,3990 4,2949 46,2794 3,4151 4333,03 

( ... ) ( ... )  ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 

RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS-CENTRO 
I - PRESIDENTE VARGAS 

1,7878 4,4022 3,4783 3,1401 39,4860 1,4612 4901,29 

RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS-NOVA 
AMÉRICA 

2,7306 4,3125 3,7500 3,7778 39,1964 1,1035 5080,93 

SECRETARIADO EXECUTIVO 
TRILINGÜE-CENTRO I - 
PRESIDENTE VARGAS 

0,0000 4,8333 5,0000 4,4333 50,2667 1,5873 5822,17 

 Fonte: elaboração própria 

As planilhas cujos extratos parciais constam das Tabelas 2 e 3 possibilitaram a criação 

de uma outra, onde estão dispostas as variáveis explicativas, a variável dependente Nota 

bruta do curso no ENADE (necessária à regressão que testa as primeiras 7 hipóteses) e a 
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variável dependente Nota padronizada do IDD (necessária à regressão que permite o teste 

da oitava hipótese). Estes dados podem ser visualizados na Tabela 4, a seguir. 

TABELA 4 - Variáveis explicativas e  variáveis dependentes 

Curso-campus 

Nota 
pdz 
Orgz    

Did-Ped 

Nota 
pdz 

Mestr 

Nota 
pdz 

Dout 

Nota 
pdz Reg 

Trab 

Capaci-
dade 
Pesq 

Orien-
tações 

Idade 
Remu-

neração 

Nota 
Bruta 

ENADE 

Nota 
pdrz 
IDD

[JGPB99]
[AT100]
[AT101] 

ADMINISTRAÇÃO-BARRA I - 
TOM JOBIM 

3,03 4,77 4,58 4,18 1,78 0,72 56,56 48,23 46,60 3,37 

ADMINISTRAÇÃO-CABO FRIO 3,48 4,65 4,40 4,29 1,69 3,27 47,50 36,37 46,28 3,42 

ADMINISTRAÇÃO-CAMPO 
GRANDE  - WEST SHOPPING 

1,97 4,54 4,63 4,22 0,75 0,85 51,00 45,33 43,02 2,01 

ADMINISTRAÇÃO-CAMPOS 
DOS GOYTACAZES 

3,07 4,70 4,48 4,26 1,55 5,17 47,19 43,30 42,55 2,23 

ADMINISTRAÇÃO-CENTRO I - 
PRESIDENTE VARGAS 

2,06 4,76 4,78 3,82 2,58 1,02 54,68 46,57 46,17 2,52 

ADMINISTRAÇÃO-DORIVAL 
CAYMMI 

2,22 4,73 4,13 4,50 2,60 0,90 55,06 46,07 42,33 2,39 

ADMINISTRAÇÃO-DUQUE DE 
CAXIAS 

3,14 4,58 4,33 3,46 0,70 0,24 47,65 44,61 41,44 2,70 

ADMINISTRAÇÃO-ILHA DO 
GOVERNADOR 

3,45 4,41 4,02 3,21 1,75 0,64 49,58 45,60 46,76 3,10 

ADMINISTRAÇÃO-JOÃO 
UCHÔA 

1,75 4,85 4,75 3,59 1,75 0,54 53,30 44,49 45,98 2,61 

ADMINISTRAÇÃO-MACAÉ 2,77 4,57 4,52 4,22 1,59 0,97 50,17 38,40 41,25 2,38 

ADMINISTRAÇÃO-
MADUREIRA 

3,96 4,80 4,55 4,14 2,08 3,38 51,78 45,65 42,72 2,57 

ADMINISTRAÇÃO-NITERÓI 2,95 4,59 4,36 3,75 3,38 0,19 58,10 45,57 44,26 2,68 

ADMINISTRAÇÃO-NOVA 
AMÉRICA 

2,50 4,68 4,60 3,75 1,91 1,02 54,61 46,14 41,19 1,97 

ADMINISTRAÇÃO-NOVA 
FRIBURGO 

1,08 4,23 3,92 3,49 0,64 0,83 46,70 35,04 41,06 2,02 

ADMINISTRAÇÃO-NOVA 
IGUAÇU 

3,03 4,57 4,25 3,73 4,12 1,32 49,84 43,55 44,85 2,61 

ADMINISTRAÇÃO-
PETRÓPOLIS 

2,48 4,83 4,43 3,64 11,43 0,66 48,11 41,24 45,72 4,00 

ADMINISTRAÇÃO-
QUEIMADOS 

3,86 4,58 4,62 3,59 5,98 2,12 47,14 41,60 41,44 0,80 

ADMINISTRAÇÃO-R9 - 
TAQUARA 

2,95 4,48 4,10 4,12 0,61 1,08 54,41 46,85 39,48 1,87 

ADMINISTRAÇÃO-RECREIO - 
BARRA WORLD 

2,25 4,89 4,71 4,18 1,81 0,24 55,93 47,52 47,11 4,06 

ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 2,91 4,69 4,58 3,61 4,97 1,12 47,89 41,24 43,00 1,22 

ADMINISTRAÇÃO-SANTA 
CRUZ 

3,15 4,61 4,05 4,39 1,63 1,09 50,56 45,89 38,29 1,69 

ADMINISTRAÇÃO-SÃO 
GONÇALO 

2,87 4,73 4,64 4,88 0,55 1,01 58,39 43,93 42,87 3,59 

ADMINISTRAÇÃO-SÃO JOÃO 
DE MERITI 

3,25 4,41 4,10 3,24 3,12 3,55 47,03 44,97 40,18 1,98 

ADMINISTRAÇÃO-SULACAP 1,86 4,77 4,45 4,79 1,18 0,81 51,11 44,82 43,05 1,92 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-BARRA 
I - TOM JOBIM 

3,50 4,73 4,22 4,22 0,95 0,70 57,34 47,63 49,27 3,50 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-
CAMPO GRANDE  - WEST 
SHOPPING 

2,19 4,65 5,00 4,65 0,42 0,65 50,43 46,05 42,87 4,35 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS-
CENTRO I - PRESIDENTE 
VARGAS 

1,89 4,70 4,76 3,96 0,99 0,76 52,14 46,41 49,29 3,68 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-
MACAÉ 

2,51 4,34 4,52 3,70 0,70 0,08 50,76 38,00 41,68 3,27 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-
MADUREIRA 

2,55 4,58 4,44 3,77 0,17 0,50 51,87 45,89 41,83 2,34 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-
NITERÓI 

3,04 4,79 4,84 4,11 0,36 0,14 54,21 42,98 40,75 2,67 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-NOVA 
AMÉRICA 

2,43 4,75 4,49 3,79 1,03 1,34 57,06 45,93 43,96 2,35 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-NOVA 
IGUAÇU 

3,69 5,00 5,00 4,03 0,99 1,15 51,91 42,48 47,19 5,00 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS-
CENTRO I - PRESIDENTE 
VARGAS 

2,56 5,00 3,86 3,57 1,65 1,58 57,32 50,16 44,17 2,67 

DESIGN-CENTRO IV - PRAÇA 
XI 

3,15 4,77 4,03 3,31 1,11 0,13 48,21 48,24 52,32 3,42 

JORNALISMO 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
BARRA I - TOM JOBIM 

2,25 4,81 4,11 4,72 0,87 1,03 51,44 46,46 43,96 0,82 

JORNALISMO 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
JOÃO UCHÔA 

3,17 4,76 4,00 5,00 0,89 1,33 50,80 44,93 48,80 2,87 

JORNALISMO 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
MADUREIRA 

3,53 4,46 4,13 4,05 0,16 1,12 46,80 43,21 37,40 1,20 

JORNALISMO 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
NITERÓI 

2,98 5,00 4,00 4,29 3,50 1,28 48,08 43,76 44,65 1,84 

JORNALISMO 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
NOVA FRIBURGO 

2,73 4,60 4,05 4,40 2,79 0,32 43,73 36,32 54,10 3,17 

JORNALISMO 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
PETRÓPOLIS 

1,98 4,36 4,04 4,28 4,69 1,04 40,14 38,84 45,59 1,60 

PSICOLOGIA-BARRA II - 
PARQUE DAS ROSAS 

3,85 4,69 4,14 3,44 0,26 1,56 55,41 50,01 43,84 2,09 

PSICOLOGIA-CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

4,74 4,74 3,65 4,25 5,66 0,60 52,14 45,28 42,56 2,48 

PSICOLOGIA-ILHA DO 
GOVERNADOR 

2,55 4,71 3,68 4,17 0,71 0,75 50,25 46,01 50,34 3,01 

PSICOLOGIA-JOÃO UCHÔA 1,76 4,82 3,79 2,83 0,25 0,61 53,80 47,03 44,77 2,22 

PSICOLOGIA-MACAÉ 4,08 4,62 3,93 3,77 1,64 1,40 37,68 36,83 40,57 1,87 

PSICOLOGIA-NITERÓI 3,06 4,66 3,66 3,72 0,96 0,59 49,73 45,84 46,87 3,19 

PSICOLOGIA-NORTE 
SHOPPING 

2,43 4,80 4,20 3,76 1,04 0,41 53,26 46,74 48,14 2,59 

PSICOLOGIA-NOVA 
FRIBURGO 

3,51 4,61 4,38 3,74 0,98 0,62 44,86 37,44 47,44 2,68 

PSICOLOGIA-NOVA IGUAÇU 3,50 4,57 4,21 3,42 1,20 0,62 48,77 44,78 49,37 2,93 

PSICOLOGIA-R9 - TAQUARA 1,98 4,06 3,20 3,96 0,37 1,78 50,10 46,95 46,14 2,71 

PSICOLOGIA-RESENDE 1,39 4,02 2,93 3,85 0,06 0,40 43,37 41,38 45,95 2,55 

PSICOLOGIA-SANTA CRUZ 2,75 4,23 4,01 3,36 0,40 0,21 51,96 46,10 40,77 1,66 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
BARRA I - TOM JOBIM 

2,02 4,88 4,62 4,21 2,73 0,48 51,35 45,16 54,19 2,48 
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PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
CAMPO GRANDE  - WEST 
SHOPPING 

1,70 4,60 4,24 3,81 0,05 0,27 44,31 46,73 47,76 1,66 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
JOÃO UCHÔA 

2,68 4,31 4,30 3,31 4,37 1,74 52,09 46,48 47,24 1,93 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
MADUREIRA 

3,71 4,74 4,34 4,03 0,10 0,80 45,96 45,07 52,23 2,72 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
NITERÓI 

2,99 4,79 4,55 3,62 2,82 1,22 51,60 45,39 52,39 2,98 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
NOVA FRIBURGO 

3,99 3,94 3,72 3,70 0,42 0,90 42,90 35,90 62,59 3,74 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 
(COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
PETRÓPOLIS 

2,45 4,38 4,03 4,49 1,98 0,80 41,73 40,45 57,29 2,69 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS-
BARRA I - TOM JOBIM 

1,87 5,00 4,29 4,13 3,12 0,83 57,26 48,77 32,93 0,67 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS-
CENTRO I - PRESIDENTE 
VARGAS 

1,79 4,40 3,48 3,14 3,84 1,05 55,89 47,84 39,49 1,46 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS-
NOVA AMÉRICA 

2,73 4,31 3,75 3,78 2,72 2,08 52,79 45,61 39,20 1,10 

SECRETARIADO EXECUTIVO 
TRILINGÜE-CENTRO I - 
PRESIDENTE VARGAS 

0,00 4,83 5,00 4,43 1,01 1,02 50,87 49,29 50,27 1,59 

MÉDIA ARITMÉTICAS 2,73 4,63 4,25 3,93 1,87 1,06 50,55 44,31 45,20 2,50 

Fonte: elaboração própria 

Analisando as médias aritméticas das variáveis extraídas do INEP e constantes da 

tabela anterior, percebe-se que as variáveis Nota Padronizada de  Mestres (4,63), Nota 

Padronizada de Doutores (4,25) e Nota Padronizada de Regime de Trabalho (3,93) 

apresentam bom resultado, considerando que  a nota máxima é cinco. Na mesma escala de 

0 a 5, mas com resultado mais modesto, estão a médias das variáveis Nota Padronizada de 

Organização Didático-Pedagógica e Nota do IDD (2,73 e 2,50, respectivamente). A nota do 

ENADE, por sua vez, está escalonada de 0 a 100 mas também apresentou um resultado 

ruim, abaixo de 50%. 

Os 63 cursos foram separados em dois segmentos -  32 cursos/campi que concentram 

as maiores rendas familiares médias (segmento A) e 31 cursos/campi que concentram as 

menores rendas familiares médias (segmento B) – e expostos no Quadro 8. Esta 
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segmentação será necessária para testar a nona hipótese de pesquisa. 

 

 

 

QUADRO 8 – Segmentação dos cursos/campi por  renda familiar média 

Segmento A 
(Maiores Rendas) 

Segmento B 
(Menores Rendas) 

Curso-campus 

Renda 
Familiar 
Média 

(R$) 

Curso-campus 

Renda 
Familiar 
Média 

(R$) 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS-BARRA I - TOM JOBIM 15514,29 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS-CENTRO I - PRESIDENTE 
VARGAS 

4883,31 

PSICOLOGIA-BARRA II - PARQUE DAS ROSAS 10136,00 ADMINISTRAÇÃO-NOVA AMÉRICA 4776,93 

PSICOLOGIA-ILHA DO GOVERNADOR 9150,56 PSICOLOGIA-RESENDE 4762,56 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-BARRA I - TOM JOBIM 9080,17 ADMINISTRAÇÃO-SULACAP 4681,03 

ADMINISTRAÇÃO-RECREIO - BARRA WORLD 8567,33 ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 4633,60 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO 
SOCIAL)-BARRA I - TOM JOBIM 

8212,49 ADMINISTRAÇÃO-NOVA IGUAÇU 4600,61 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS-CENTRO I - PRESIDENTE 
VARGAS 

8097,37 PSICOLOGIA-NOVA IGUAÇU 4509,49 

ADMINISTRAÇÃO-BARRA I - TOM JOBIM 7975,68 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO 
SOCIAL)-CAMPO GRANDE  - WEST SHOPPING 

4395,71 

JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-BARRA I - 
TOM JOBIM 

7564,74 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS-CAMPO GRANDE  - WEST 
SHOPPING 

4336,46 

JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-NITERÓI 7240,00 ADMINISTRAÇÃO-CABO FRIO 4333,03 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO 
SOCIAL)-NITERÓI 

7063,21 PSICOLOGIA-NORTE SHOPPING 4212,78 

ADMINISTRAÇÃO-JOÃO UCHÔA 6441,95 ADMINISTRAÇÃO-NITERÓI 4186,99 

ADMINISTRAÇÃO-DORIVAL CAYMMI 6268,32 ADMINISTRAÇÃO-SÃO GONÇALO 4083,81 

ADMINISTRAÇÃO-R9 - TAQUARA 6005,91 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO 
SOCIAL)-NOVA FRIBURGO 

4072,50 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO 
SOCIAL)-JOÃO UCHÔA 

6000,15 PSICOLOGIA-NOVA FRIBURGO 3930,29 

JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-NOVA 
FRIBURGO 

5973,00 
ADMINISTRAÇÃO-CAMPO GRANDE  - WEST 
SHOPPING 

3913,51 

ADMINISTRAÇÃO-MACAÉ 5892,56 PSICOLOGIA-R9 - TAQUARA 3894,85 

SECRETARIADO EXECUTIVO TRILINGÜE-CENTRO I - 
PRESIDENTE VARGAS 

5822,17 ADMINISTRAÇÃO-MADUREIRA 3881,06 

ADMINISTRAÇÃO-SANTA CRUZ 5781,35 PSICOLOGIA-SANTA CRUZ 3688,95 

ADMINISTRAÇÃO-ILHA DO GOVERNADOR 5613,62 
JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-
MADUREIRA 

3665,25 

DESIGN-CENTRO IV - PRAÇA XI 5529,55 CIÊNCIAS CONTÁBEIS-NOVA AMÉRICA 3483,51 

PSICOLOGIA-MACAÉ 5477,63 ADMINISTRAÇÃO-SÃO JOÃO DE MERITI 3472,75 

JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-JOÃO UCHÔA 5353,79 ADMINISTRAÇÃO-NOVA FRIBURGO 3258,00 
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ADMINISTRAÇÃO-CENTRO I - PRESIDENTE VARGAS 5275,25 ADMINISTRAÇÃO-PETRÓPOLIS 3175,26 

PSICOLOGIA-JOÃO UCHÔA 5273,68 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO 
SOCIAL)-PETRÓPOLIS 

3140,88 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-NOVA IGUAÇU 5264,08 CIÊNCIAS CONTÁBEIS-NITERÓI 3104,15 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS-MADUREIRA 5154,19 ADMINISTRAÇÃO-QUEIMADOS 3060,55 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICAÇÃO 
SOCIAL)-MADUREIRA 

5134,37 CIÊNCIAS CONTÁBEIS-MACAÉ 2971,42 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS-NOVA AMÉRICA 5080,93 ADMINISTRAÇÃO-CAMPOS DOS GOYTACAZES 2936,22 

JORNALISMO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)-PETRÓPOLIS 5068,00 ADMINISTRAÇÃO-DUQUE DE CAXIAS 2559,86 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS-CENTRO I - PRESIDENTE 
VARGAS 

4901,29 PSICOLOGIA-CAMPOS DOS GOYTACAZES 2508,14 

PSICOLOGIA-NITERÓI 4895,23 - - 

Fonte: elaboração própria 

4.2 RESULTADOS DAS REGRESSÕES 

Visando atender ao objetivo principal definido no item 1.2.1 desta pesquisa – “explicar 

a relação entre os fatores característicos do desempenho dos docentes (...) e o desempenho 

discente” – e testar as 8 [AT102]primeiras hipóteses de pesquisa, foi rodada uma regressão 

múltipla, para os 63 cursos/campi dos 15 municípios, tendo como variáreis explicativas as 8 

referentes aos 7 fatores característicos do desempenho docente (Quadro 5) e, como variável 

dependente, a nota do curso no ENADE (Quadro 6), tudo conforme detalhado na seção 3.5, 

com base nos valores expostos na Tabela 4. A Tabela 5  apresenta a estatística desta 

regressão. 

TABELA 5 – Estatística de regressão: relação entre os fatores característicos do 
desempenho dos docentes  e o desempenho discente no ENADE 

RESUMO DOS RESULTADOS       
Estatística de regressão      
R múltiplo 0,408330031     
R-Quadrado 0,166733414     
R-quadrado ajustado 0,043286512     
Erro padrão 4,856150063     
Observações 63      
ANOVA       

 gl SQ MQ F F de significação  
Regressão 8 254,81 31,85 1,35 0,239323748  
Resíduo 54 1273,44 23,58    
Total 62 1528,25     

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 
Interseção 53,23 13,34 3,99 0,00 26,48 79,98 

Nota Padronizada - Organização 
Didático-Pedagógica 

0,39 0,81 0,48 0,63 -1,24 2,02 

Nota Padronizada - Mestres 0,92 3,76 0,25 0,81 -6,62 8,47 

Nota Padronizada - Doutores 0,67 1,86 0,36 0,72 -3,05 4,40 

Nota Padronizada - Regime de Trabalho 0,65 1,51 0,43 0,67 -2,37 3,67 

Capacidade de pesquisa -0,19 0,35 -0,54 0,59 -0,89 0,51 
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Orientações -1,37 0,74 -1,86 0,07 -2,84 0,11 

Idade -0,48 0,20 -2,40 0,02 -0,87 -0,08 

Remuneração 0,16 0,26 0,62 0,54 -0,36 0,68 

Fonte: elaboração própria 

Depois de excluir as variáveis não significativas a 10%, o resultado mais satisfatório 

desta regressão encontra-se na Tabela 6.[MB103][AT104] 

TABELA 6 – Resultado mais satisfatório (estatística de regressão): relação entre os 
fatores característicos do desempenho dos docentes  e o desempenho discente no 

ENADE 

RESUMO DOS RESULTADOS      

Estatística de regressão      
R múltiplo 0,375706268     
R-Quadrado 0,1411552      
R-quadrado ajustado 0,11252704     
Erro padrão 4,67712218     
Observações 63      
ANOVA       

 gl SQ MQ F F de significação  
Regressão 2 215,72 107,86 4,93 0,01040976  
Resíduo 60 1312,53 21,88    
Total 62 1528,25     

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 64,49 6,83 9,44 1,81993E-13 50,82 78,15 

Orientações -1,29 0,68 -1,90 0,061757843 -2,64 0,07 

Idade -0,35 0,13 -2,68 0,009604782 -0,62 -0,09 

Fonte: elaboração própria 

Visando atender ao objetivo secundário definido no item 1.2.3.1 desta pesquisa – 

“explicar a relação entre os fatores característicos dos docentes e o desempenho discente 

no IDD[AT105]” - e testar as hipóteses [MB106][AT107]de pesquisa de número 9 a 16, foi 

rodada a mesma regressão múltipla referente ao objetivo principal, desta vez utilizando como 

variável dependente, ao invés da nota do ENADE, a nota padronizada do IDD do curso.  A 

Tabela 7 apresenta a estatística desta regressão. 

 

TABELA 7 - Estatística de regressão: relação entre os fatores característicos do 
desempenho dos docentes  e o desempenho discente no IDD 

RESUMO DOS RESULTADOS       

Estatística de regressão      
R múltiplo 0,438735321      
R-Quadrado 0,192488682      
R-quadrado ajustado 0,072857376      
Erro padrão 0,841854328      
Observações 63      
ANOVA       
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 gl SQ MQ F F de significação  
Regressão 8,00 9,12 1,14 1,61 0,144  
Resíduo 54,00 38,27 0,71    
Total 62,00 47,39     

 Coeficientes 
Erro 

padrão 
Stat 

t valor-P 95% inferiores 
95% 

superiores 

Interseção 0,24 2,31 0,10 0,92 -4,40 4,88 

Nota Padronizada - Organização 
Didático-Pedagógica 

0,27 0,14 1,89 0,06 -0,02 0,55 

Nota Padronizada - Mestres 0,25 0,65 0,38 0,71 -1,06 1,55 

Nota Padronizada - Doutores 0,34 0,32 1,06 
0,29[JGPB108]

[AT109] 
-0,30 0,99 

Nota Padronizada - Regime de 
Trabalho 

0,07 0,26 0,26 0,80 -0,46 0,59 

Capacidade de pesquisa -0,06 0,06 -0,99 0,32 -0,18 0,06 

Orientações -0,23 0,13 -1,83 0,07 -0,49 0,02 

Idade 0,03 0,03 0,96 0,34 -0,04 0,10 

Remuneração -0,06 0,04 -1,33 0,19 -0,15 0,03 

Fonte: elaboração própria 

Depois de excluir as variáveis não significativas a 10%, o resultado mais satisfatório 

desta regressão encontra-se na Tabela 8. 

TABELA 8 – Resultado mais satisfatório (estatística de regressão): relação entre os 
fatores característicos do desempenho dos docentes  e o desempenho discente no 

IDD 

RESUMO DOS RESULTADOS       

Estatística de regressão      
R múltiplo 0,387792776     
R-Quadrado 0,150383237      
R-quadrado ajustado 0,107182385      
Erro padrão 0,826123641      
Observações 63      
ANOVA       

 gl SQ MQ F F de significação  
Regressão 3 7,13 2,38 3,48 0,021344551  
Resíduo 59 40,27 0,68    
Total 62 47,39     

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 
95% 

superiores 

Interseção -0,09 1,15 -0,08 0,94 -2,40 2,22 

Nota Padronizada - Organização 
Didático-Pedagógica 

0,29 0,13 2,15 0,04 0,02 0,55 

Nota Padronizada - Doutores 0,49 0,25 1,93 0,06 -0,02 1,00 

Orientações -0,26 0,12 -2,10 0,04 -0,50 -0,01 

Fonte: elaboração própria 

  

A Tabela 9, a seguir, resume os dados mais significativos das regressões no ENADE 
e no IDD. 
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Tabela 9 - Variáveis com valor-P < 0,10 e seus coeficientes angulares para explicar o 
ENADE e o IDD[MB110] 

Variáveis características 
do corpo docente 

ENADE 
P < 0,10 e Coef Ang 

IDD 
P < 0,10 e Coef Ang 

Nota Padronizada - Organização Didático-Pedagógica ------ 
------ 

0,04 / 0,29 
------ Nota Padronizada - Mestres ------ ------ 

Nota Padronizada - Doutores ------ 0,06 / 0,49 

Nota Padronizada - Regime de Trabalho ------ ------ 

Capacidade de pesquisa ------ ------ 

Orientações 0,06/ -1,29 0,04 / -0,26 

Idade 0,00/ -0,35 ------ 

Remuneração ------ ------ 

Fonte: elaboração própria 

Para atender ao objetivo secundário definido no item 1.2.3.2 desta pesquisa – 

“comparar a relação entre as características do corpo docente e o desempenho discente para 

diferentes rendas familiares dos alunos” – e testar as hipóteses [MB111][AT112]de pesquisa 

de número 17 a 32, foi utilizada a segmentação da amostra nos 32 cursos/campi com as 

maiores rendas familiares médias (segmento A)  e nos 31 com as menores (segmento B) e 

foram rodadas duas regressões múltiplas (uma para cada segmento da amostra), tendo 

como variáreis explicativas as 8 referentes aos 7 fatores característicos do desempenho 

docente, conforme Quadro 5, e como variável dependente a nota do curso no ENADE, 

conforme Quadro 6. As Tabelas 10 e 12  apresentam a estatística destas duas regressões e 

as Tabelas 11 e 13 os respectivos resultados mais satisfatórios. O mesmo procedimento foi 

repetido considerando como variável dependente a Nota Padronizada do IDD do curso, 

conforme Quadro 6, gerando as tabelas de número 14 a 16. 

TABELA 10 - Estatística de regressão: relação entre os fatores característicos do 
desempenho dos docentes  e o desempenho discente no ENADE[MB113], nos cursos  

com maior renda média familiar[MB114][AT115] 

RESUMO DOS RESULTADOS       

Estatística de regressão      
R múltiplo 0,567137793      
R-Quadrado 0,321645276      
R-quadrado ajustado 0,085695807      
Erro padrão 4,763284954      
Observações 32      
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ANOVA       

 gl SQ MQ F F de significação  

Regressão 8 247,44 
30,9

3 1,36 0,263962455  

Resíduo 23 521,84 
22,6

9    
Total 31 769,28     

 Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 95% inferiores 
95% 

superiores 

Interseção 26,83 26,49 1,01 0,32 -27,97 81,63 

Nota Padronizada - Organização 
Didático-Pedagógica 

0,93 1,26 0,73 0,47 -1,69 3,54 

Nota Padronizada – Mestres 1,89 5,30 0,36 0,73 -9,08 12,85 

Nota Padronizada – Doutores 3,76 2,55 1,48 0,15 -1,51 9,03 

Nota Padronizada - Regime de 
Trabalho 

0,05 1,96 0,03 0,98 -4,00 4,11 

Capacidade de pesquisa 0,28 0,84 0,34 0,74 -1,46 2,03 

Orientações -3,89 2,18 -1,78 0,09 -8,41 0,63 

Idade 
-0,61 0,31 -1,97 

0,06[JGPB116]
[AT117] 

-1,25 0,03 

Remuneração 0,57 0,45 1,27 0,22 -0,36 1,50 

Fonte: elaboração própria 

Depois de excluir as variáveis não significativas a 10%, o resultado mais satisfatório 

desta regressão encontra-se na Tabela 11. 

Tabela 11 – Resultado mais satisfatório (estatística de regressão): relação entre os 
fatores característicos do desempenho dos docentes  e o desempenho discente no 

ENADE, nos cursos  com maior renda média familiar 

RESUMO DOS RESULTADOS       
Estatística de regressão      

R múltiplo 0,380046      
R-Quadrado 0,144435      
R-quadrado ajustado 0,1159162      
Erro padrão 4,6839035      
Observações 32      
ANOVA       

  gl SQ MQ F 
F de 

significação  
Regressão 1 111,11 111,11 5,06 0,0319073  
Resíduo 30 658,17 21,94    
Total 31 769,28        

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 49,73 2,00 24,87 0,00 45,64 53,81 

Orientações -4,31 1,91 -2,25 0,03 -8,22 -0,40 

Fonte: elaboração própria 
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TABELA 12 - Estatística de regressão: relação entre os fatores característicos do 
desempenho dos docentes  e o desempenho discente no ENADE, nos cursos  com 

menor renda média familiar[MB118] 

RESUMO DOS RESULTADOS       

Estatística de regressão      
R múltiplo 0,530688232      
R-Quadrado 0,281629999      
R-quadrado ajustado 0,020404544      
Erro padrão 4,939009569      
Observações 31      
ANOVA       

 gl SQ MQ F F de significação  
Regressão 8 210,39 26,30 1,08 0,413350739  
Resíduo 22 536,66 24,39    
Total 30 747,06     

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 75,32 19,70 3,82 0,00 34,46 116,17 

Nota Padronizada - Organização 
Didático-Pedagógica 0,88 1,22 0,73 0,48 -1,64 3,40 

Nota Padronizada - Mestres -3,47 7,44 -0,47 0,65 -18,90 11,95 

Nota Padronizada - Doutores -0,52 3,27 -0,16 0,87 -7,30 6,25 

Nota Padronizada - Regime de Trabalho 2,72 2,50 1,09 0,29 -2,47 7,91 

Capacidade de pesquisa 0,03 0,47 0,06 0,96 -0,95 1,00 

Orientações -1,00 0,83 -1,21 0,24 -2,73 0,72 

Idade -0,44 0,28 -1,53 0,14 -1,02 0,15 

Remuneração -0,07 0,34 -0,20 0,84 -0,76 0,63 

Fonte: elaboração própria 

Depois de excluir as variáveis não significativas a 10%, o resultado mais satisfatório 

desta regressão encontra-se na Tabela 13.[JGPB119][AT120] 

Tabela 13 - Resultado mais satisfatório (estatística de regressão): relação entre os 
fatores característicos do desempenho dos docentes  e o desempenho discente no 

ENADE, nos cursos  com menor renda média familiar[MB121][AT122] 

RESUMO DOS RESULTADOS     
Estatística de regressão      
R múltiplo 0,417041098      
R-Quadrado 0,173923278      
R-quadrado ajustado 0,145437874      
Erro padrão 4,613051545      
Observações 31      
ANOVA       
  gl SQ MQ F F de significação  
Regressão 1 129,93 129,93 6,11 0,019593164  
Resíduo 29 617,13 21,28    
Total 30 747,06        

  Coeficientes 
Erro 
padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 69,12 9,89 6,99 0,00 48,89 89,36 
Idade -0,49 0,20 -2,47 0,02 -0,90 -0,08 

Fonte: elaboração própria 
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TABELA 14 - Estatística de regressão: relação entre os fatores característicos do 
desempenho dos docentes  e o desempenho discente no IDD, nos cursos  com maior 

renda média familiar[MB123][AT124] 

RESUMO DOS RESULTADOS       

Estatística de regressão      
R múltiplo 0,749719859      
R-Quadrado 0,562079867      
R-quadrado ajustado 0,409759821      
Erro padrão 0,711313531      
Observações 32      
ANOVA       

 gl SQ MQ F 
F de 

significação  
Regressão 8 14,94 1,87 3,69 0,006585424  
Resíduo 23 11,64 0,51    
Total 31 26,57     

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção -3,35 3,96 -0,85 0,41 -11,54 4,83 

Nota Padronizada - Organização 
Didático-Pedagógica 

0,61 0,19 3,23 0,00 0,22 1,00 

Nota Padronizada - Mestres 0,63 0,79 0,80 0,43 -1,01 2,27 

Nota Padronizada - Doutores 0,71 0,38 1,86 0,08 -0,08 1,50 

Nota Padronizada - Regime de Trabalho -0,25 0,29 -0,86 0,40 -0,86 0,36 

Capacidade de pesquisa -0,02 0,13 -0,14 0,89 -0,28 0,24 

Orientações -0,90 0,33 -2,75 0,01 -1,57 -0,22 

Idade 0,05 0,05 1,02 0,32 -0,05 0,14 

Remuneração -0,05 0,07 -0,76 0,45 -0,19 0,09 

Fonte: elaboração própria 

Depois de excluir as variáveis não significativas a 10%, o resultado mais satisfatório 

referente a esta regressão está disposto na Tabela 15. 

TABELA 15 - Resultado mais satisfatório (estatística de regressão): relação entre os 
fatores característicos do desempenho dos docentes  e o desempenho discente no 

IDD, nos cursos  com maior renda média familiar 

RESUMO DOS RESULTADOS       

Estatística de regressão      
R múltiplo 0,717887638      
R-Quadrado 0,51536266      
R-quadrado ajustado 0,463437231      
Erro padrão 0,678198699      
Observações 32      
ANOVA       

 gl SQ MQ F F de significação  
Regressão 3 13,70 4,57 9,93 0,000126421  
Resíduo 28 12,88 0,46    
Total 31 26,57     

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção -1,84 1,57 -1,17 0,249904794 -5,05 1,37 
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Nota Padronizada - Organização Didático-
Pedagógica 0,62 0,16 3,96 0,00046837 0,30 0,94 

Nota Padronizada - Doutores 0,84 0,33 2,59 0,014931033 0,18 1,51 

Orientações -0,96 0,28 -3,36 0,002288242 -1,54 -0,37 

Fonte: elaboração própria 

TABELA 16 - Estatística de regressão: relação entre os fatores característicos do 

desempenho dos docentes  e o desempenho discente no IDD, nos cursos  com 

menor renda média familiar 

RESUMO DOS RESULTADOS       

Estatística de regressão      
R múltiplo 0,433508787      
R-Quadrado 0,187929868      
R-quadrado ajustado -0,107368362      
Erro padrão 0,873812904      
Observações 31      
ANOVA       

 gl SQ MQ F F de significação  
Regressão 8 3,887423539 0,485927942 0,636407026 0,738992596  
Resíduo 22 16,7980778 0,763548991    
Total 30 20,68550134     

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 2,63 3,49 0,76 0,46 -4,59 9,86 

Nota Padronizada - Organização 
Didático-Pedagógica 

0,01 0,22 0,03 0,98 -0,44 0,45 

Nota Padronizada - Mestres -0,79 1,32 -0,60 0,56 -3,52 1,94 

Nota Padronizada - Doutores 0,24 0,58 0,42 0,68 -0,96 1,44 

Nota Padronizada - Regime de Trabalho 0,72 0,44 1,63 0,12 -0,20 1,64 

Capacidade de pesquisa 0,05 0,08 0,60 0,55 -0,12 0,22 

Orientações -0,11 0,15 -0,75 0,46 -0,41 0,20 

Idade 0,04 0,05 0,79 0,44 -0,06 0,14 

Remuneração -0,05 0,06 -0,90 0,38 -0,18 0,07 

Fonte: elaboração própria 

Na análise final desta regressão, não foram encontradas variáveis significativas. 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.3.1  Análise dos coeficientes angulares das variáveis e Identificação dos valores-P 
relevantes no ENADE 

No que diz respeito à análise dos valores-P, apenas as variáveis Orientações e Idade 

apresentaram valores relevantes, com significância menor que 10%, embora a  influência 

identificada tenha sido negativa e não positiva, como previam as hipóteses de pesquisa.  
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A Tabela 17 apresenta o resultado do teste das hipóteses relativas ao objetivo 

principal desta pesquisa, definido na seção 1.2.1 - explicar a relação entre os fatores 

característicos dos docentes (...) e o desempenho discente. 

TABELA 17 – Teste das hipóteses referentes ao objetivo principal “explicar a relação 
entre os fatores característicos dos docentes (...) e o desempenho discente” 

Hipóteses 
Hipótese 

confirmada 
Hipótese 
rejeitada 

H1: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou superior a mestre) leva a um 
melhor desempenho discente no ENADE 

 X 

H2: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) leva a um melhor 
desempenho discente no ENADE 

 X 

H3: maior  experiência do docente no exercício do magistério leva a um melhor desempenho discente 
no ENADE 

 X 

H4: maior  capacidade de pesquisa do docente leva a um melhor desempenho discente no ENADE  X 

H5: maior  remuneração do docente leva a um melhor desempenho discente no ENADE  X 

H6: regime de trabalho com maior carga horária leva a um melhor desempenho discente no ENADE  X 

H7: maior  experiência do docente em orientações leva a um melhor desempenho discente no ENADE  X 

H8: melhor avaliação da prática pedagógica do docente leva a um melhor desempenho discente no 
ENADE 

 X 

Fonte: elaboração própria 

No tocante ao fator experiência em orientações, a correlação com o desempenho 

discente apresenta significância, da mesma forma que demonstraram os estudos de Crocker, 

Kahla e Allen (2014), embora os mesmos tenham identificado uma influência positiva[AT125]. 

A diferença do sinal do coeficiente angular pode ter explicação, primeiro, na própria limitação 

da variável usada nesta pesquisa, que considera apenas o número de orientações realizadas 

pelo docente (enquanto Crocker, Kahla e Allen mediram o conjunto de medidas consideradas 

eficazes em orientação) ou, segundo, [JGPB126][AT127]em um impacto negativo causado 

por uma possível sobrecarga do número de orientandos do docente (quanto mais 

orientandos, mais sobrecarregado e menos eficiente o professor, ou seja, uma grande 

quantidade de orientações pode atrapalhar as aulas). 

No que diz respeito ao fator experiência no exercício do magistério, foi identificada 

uma correlação significativa entre este fator e o desempenho discente, tal e qual identificaram 

Kini e Podolsky (2016), embora essas autoras tenham encontrado uma influência positiva 

[AT128]e, na presente pesquisa, tenha sido encontrada uma influência negativa. Ressalte-

se, no entanto, que a variável escolhida para representar este fator (variável idade) carrega 

duas limitações importantes, já mencionadas no item 3.6 (limitações do método): primeiro, o 

risco de a idade não corresponder proporcionalmente aos anos de exercício do magistério; 
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e segundo, o fato de a variável não considerar a experiência profissional fora do magistério 

associada à disciplina que o docente ministra – por exemplo, os anos de serviço do contador 

experiente (em empresas) que ministra disciplinas de ciências contábeis.[JGPB129] Por 

outro lado, este resultado pode estar apontando o distanciamento  e a falta de conexão entre 

os professores mais velhos e os alunos de graduação, [AT130]o que seria minimizado com 

o emprego de professores mais jovens, de uma geração que partilhe dos mesmos hábitos e 

costumes dos jovens alunos. 

Em linhas gerais, os resultados desta regressão refutam os resultados encontrados 

pelos autores que estudaram a influência dos fatores titulação (BARBOSA; FREIRE; 

CRISÓSTOMO, 2011; GUIMARÃES et al., 2016; MELLO; SOUSA, 2015; MIRANDA; NOVA; 

CORNACCHIONE JUNIOR, 2013; SANTOS, 2012; ZONATTO et al., 2013) e regime de 

trabalho (GUIMARÃES et al., 2016; SANTOS, 2012) no ENADE e encontraram influência 

positiva e significância elevada. Não obstante a existência do risco de que a amostra da 

presente pesquisa, concentrada na UNESA, não represente o universo dos cursos avaliados 

no Brasil, registrando assim resultados tão diferentes, não se pode deixar de mencionar que, 

até o exame de 2014, o INEP considerava como ponto de observação o 

curso/instituição/município e, no exame de  2015, cujos resultados foram divulgados com 

atraso no primeiro semestre de 2017, pela primeira vez foi usado como ponto de observação 

o curso/instituição/campus, empregando assim uma observação mais criteriosa, capaz de 

registrar as diferenças entre os campus, que anteriormente eram agrupados, mesmo sendo 

sabido que as diferentes características dos alunos de diferentes localidades interferem no 

seu desempenho escolar – vide, por exemplo, a variação entre os segmentos de maior e 

menor renda testada na seção 4.3.3. 

4.3.2  Análise dos coeficientes angulares das variáveis e Identificação dos valores-P 
relevantes no IDD 

No tocante à análise dos valores-P, apenas as variáveis Nota Padronizada de 

Organização Didático-pedagógica, Nota Padronizada de Doutores e Orientações 

apresentaram valores relevantes, com significância menor que 10%. No que diz respeito à 

análise dos coeficientes angulares, percebe-se que as Notas Padronizadas de Organização 

Didático-pedagógica e de Doutores exercem uma influência positiva, enquanto Orientações 

exerce uma influência negativa. 
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A Tabela 18 apresenta o resultado do teste das hipóteses relativas ao objetivo 

secundário definido na subseção 1.2.3.1 - explicar a relação entre os fatores característicos 

dos e o desempenho discente no IDD.  

 

TABELA 18 – Teste das hipóteses referentes ao objetivo secundário “explicar a 
relação entre os fatores característicos dos e o desempenho discente no IDD” 

Hipóteses 
Hipótese 

confirmada 
Hipótese 
rejeitada 

H9: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou superior a mestre) leva a um 
melhor desempenho discente no IDD 

 X 

H10: maior  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor[AT131][MB132][AT133]) leva 
a um melhor desempenho discente no IDD 

X  

H11 maior  experiência do docente no exercício do magistério leva a um melhor desempenho discente 
no IDD 

 X 

H12: maior  capacidade de pesquisa do docente leva a um melhor desempenho discente no IDD  X 

H13: maior  remuneração do docente leva a um melhor desempenho discente no IDD  X 

H14: regime de trabalho com maior carga horária leva a um melhor desempenho discente no IDD  X 

H15: maior  experiência do docente em orientações leva a um melhor desempenho discente no IDD  X 

H16: melhor avaliação da prática pedagógica do docente leva a um melhor desempenho discente no IDD X  

Fonte: elaboração própria 

A relevância da influência positiva do fator prática pedagógica confronta os resultados 

de Bahadori et al. (2012) e de Guimarães et al (2016), que não encontraram significância na 

correlação, mas ratifica os achados de Santos (SANTOS, 2012) e Lemos e Miranda (2015). 

A influência positiva significativa do fator titulação (titulação igual a doutor) corrobora 

os resultados  de Darling-Hammond (2000) e Harris e Sass (2011) e, em parte, os resultados 

encontrados na literatura relativa ao ENADE (BARBOSA; FREIRE; CRISÓSTOMO, 2011; 

GUIMARÃES et al., 2016; MELLO; SOUSA, 2015; MIRANDA; NOVA; CORNACCHIONE 

JUNIOR, 2013; SANTOS, 2012; ZONATTO et al., 2013). Os autores que analisaram o 

impacto no ENADE haviam encontrado a mesma relação positiva e significativa, mas note-

se que, em seus estudos, empregaram a variável Nota Padronizada de Mestres (titulação 

igual ou superior a mestre). 

A correlação entre o fator experiência em orientações e o desempenho discente no 

IDD mostrou a mesma influência negativa significativa do primeiro no segundo, anteriormente 

encontrada no ENADE, já descrita na seção 4.3.1. 
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4.3.3 Comparação entre  os resultados para diferentes rendas familiares dos 
alunos[MB134][AT135] 

A Tabela 19 apresenta a frequência das variáveis analisadas que demonstraram valor-

P <0,10 para diferentes rendas familiares dos alunos, utilizando o ENADE e o IDD como 

indicador de desempenho discente. No Segmento A, as variáveis com valor-P < 10 são 

Orientações (no ENADE)  e Orientações, Nota Padronizada de Organização Didático-

pedagógica e Nota Padronizada de Doutores (no IDD). No segmento B, no modelo que utiliza 

o ENADE, a variável significativa é a Idade. Neste segmento,  não foram registradas variáveis 

com valor-P < 10 usando o IDD. 

TABELA 19 -  Variáveis com valor-P < 0,10 e seus coeficientes angulares por renda 
familiar para explicar o ENADE e o IDD 

Variáveis características 
do corpo docente 

Segmento A 
(maior renda familiar média) 

Segmento B 
(menor renda familiar média) 

ENADE 
P < 0,10 e Coef Ang 

IDD 
P < 0,10 e Coef Ang 

ENADE 
P < 0,10 e Coef Ang 

IDD 
P < 0,10 e Coef Ang 

Nota Padronizada - Organização Didático-
Pedagógica 

------ 0,00 / 0,62 
 

------ 
 

------ 

Nota Padronizada - Mestres ------ ------ ------ ------ 

Nota Padronizada - Doutores ------ 0,01 / 0,84 ------ ------ 

Nota Padronizada - Regime de Trabalho ------ ------ ------ ------ 

Capacidade de pesquisa ------ ------ ------ ------ 

Orientações 0,03 / -4,31 0,00 / -0,96 ------ ------ 

Idade ------ ------ 0,02 / -0,49 ------ 

Remuneração ------ ------ ------ ------ 

Fonte: elaboração própria 

A Tabela 20 apresenta o resultado do teste das hipóteses relativas ao objetivo 

secundário definido na subseção 1.2.3.2 - comparar a relação entre as características do 

corpo docente e o desempenho discente para diferentes rendas familiares dos alunos. 

TABELA 20 – Teste das hipóteses do objetivo secundário “comparar a relação entre 
as características do corpo docente e o desempenho discente para diferentes rendas 

familiares dos alunos” 

Hipóteses 
Hipótese 

confirmada 
Hipótese 
rejeitada 

H17: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou superior a mestre) no 
desempenho discente no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H18: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) no desempenho 
discente no ENADE é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H19: o impacto da  experiência do docente no exercício do magistério no desempenho discente no ENADE é 
diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

X  

H20: o impacto da capacidade de pesquisa do docente no desempenho discente no ENADE é diferente quando 
se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 
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H21: o impacto da  remuneração do docente no desempenho discente no ENADE é diferente quando se 
comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H22: o impacto do  regime de trabalho do docente no desempenho discente no ENADE é diferente quando se 
comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H23: o impacto da  experiência do docente em orientações no desempenho discente no ENADE é diferente 
quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

X  

H24: o impacto da  avaliação da prática pedagógica do docente no desempenho discente no ENADE é 
diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H25: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual ou superior a mestre) no 
desempenho discente no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H26: o impacto da  formação e desenvolvimento do docente (titulação igual a doutor) no desempenho 
discente no IDD é diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

X  

H27: o impacto da  experiência do docente no exercício do magistério no desempenho discente no IDD é 
diferente quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H28: o impacto da capacidade de pesquisa do docente no desempenho discente no IDD é diferente quando 
se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H29: o impacto da  remuneração do docente no desempenho discente no IDD é diferente quando se 
comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H30: o impacto do  regime de trabalho do docente no desempenho discente no IDD é diferente quando se 
comparam alunos de maior e menor renda familiar 

 X 

H31: o impacto da  experiência do docente em orientações no desempenho discente no IDD é diferente 
quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

X  

H32: o impacto da  avaliação da prática pedagógica do docente no desempenho discente no IDD é diferente 
quando se comparam alunos de maior e menor renda familiar 

X  

Fonte: elaboração própria 

Comparando os segmentos de maior e menor renda, foi encontrada uma variação na 

significância da influência do fator prática pedagógica sobre o IDD -  no segmento de menor 

renda, a avaliação dos professores realizada pelos alunos não apresentou significância, 

talvez por estes últimos reunirem menos condições para avaliar o professor, conforme 

descrevem Braga, Paccagnella e Pellizzari (2011) e Palmer (2012). 

A variável idade, com relação ao seu impacto no ENADE, também apresentou 

variação de significância entre os dois segmentos, mostrando uma influência negativa 

significativa, refutando o encontrado na literatura, mas apenas no segmento de menor renda. 

Variação semelhante pode ser percebida com relação ao fator titulação, em que a 

variável Nota Padronizada de Doutores exerce influência positiva e com significância no 

resultado apurado no IDD, mas apenas no segmento com alunos de maior renda. 

A influência negativa da experiência em orientações também apresentou variação de 

significância entre os segmentos de maior e menor renda, tanto no ENADE quanto no IDD. 

Apenas nos segmentos de maior renda, a variável possui significância. 

Quando se enfoca o segmento de menor renda, destaca-se o fato de que nenhuma 

variável do modelo apresenta relevância significativa sob o enfoque do IDD, ou seja, sob o 
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ponto de vista do valor agregado ao desenvolvimento do aluno.  Estes resultados reforçam 

resultados semelhantes encontrados no estudo de Guimarães et al. (2016), quando os 

autores verificaram que alunos de municípios onde os indicadores sociais e econômicos (PIB 

per capita e IFDMGE) eram baixos, o desempenho dos estudantes também era baixo. 

Naquele estudo, os autores concluíram que as IES não conseguiam compensar as 

deficiências oriundas do meio social dos seus discentes.  Este fato traria à tona uma 

discussão no nível de políticas públicas associadas à educação como fator de 

desenvolvimento social e econômico, o que, apesar de ser essencial e profícuo, não é 

objetivo desta pesquisa. 

4.3.4 Considerações finais sobre a análise 

Do ponto de vista da gestão universitária e da RBVT (BARNEY, 1991; WERNERFELT, 

1984), considerando a significância e a força da influência NEGATIVA 

[JGPB136][AT137]identificadas para a variável Orientações no modelo que utiliza o ENADE, 

ratificadas também no modelo que utiliza o IDD (Tabelas 5, 6, 7 e 8), pode-se inferir que, ao 

se construir scorecards de RH (BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001) e ao se organizar 

iniciativas estratégicas baseadas no docente (o recurso mais valioso, raro, inimitável, capaz 

de gerar vantagem competitiva para as IES),  devem merecer maior atenção ações voltadas 

para aumentar a capacidade de orientação, de forma a neutralizar a influência negativa ou 

mesmo torná-la positiva. Estas ações não se restringiriam [AT138]exclusivamente ao número 

de orientações a serem realizadas, mas incluiriam o uso das práticas recomendadas como 

mais eficazes no relacionamento com o aluno, no intuito de alavancar o desempenho 

discente (CROCKER; KAHLA; ALLEN, 2014) e, por conseguinte, sua retenção no curso 

(DRAKE, 2011; SAMUELS, 2016). 

Por analogia, verificando os coeficientes NEGATIVOS e valor-P da variável Idade, nas 

Tabelas 5 e 6, um olhar cuidadoso deve ser colocado sobre a política de pessoal das IES, 

no que diz respeito à gestão da idade do corpo docente. O envelhecimento do corpo docente 

demonstra, nesta pesquisa,  uma perda significativa de desempenho, quando teoricamente 

deveria estar associado a uma aquisição de maior expertise (COLLINS; EVANS, 2002), e a 

um provável ganho no desenvolvimento da prática pedagógica (WANG; CHAI; HAIRON, 

2016), tudo sugerindo um aumento do desempenho do aluno (KINI; PODOLSKY, 2016), o 
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que não foi confirmado. Em outras palavras, a riqueza que deveria estar se acumulando, está 

se esvaindo com o passar do tempo. 

Extrapolando um pouco mais esta análise referente à política de pessoal, atente-se 

para o fato de que, considerando o valor agregado, isto é, considerando o modelo que 

emprega o IDD e assim elimina o viés da seleção identificado por Melguizo e Wainer (2016), 

foi identificado no resultado mais satisfatório da regressão (Tabela 8) uma influência positiva 

e com significância da titulação dos doutores, conforme encontrado na vasta literatura 

(BARBOSA; FREIRE; CRISÓSTOMO, 2011; GUIMARÃES et al., 2016; MELLO; SOUSA, 

2015; MIRANDA; NOVA; CORNACCHIONE JUNIOR, 2013; SANTOS, 2012; ZONATTO et 

al., 2013), mas o mesmo não ocorre com relação aos mestres, sugerindo que na citada 

política de pessoal, outros detalhes referentes à formação docente devam ser avaliados, 

como por exemplo a área da titulação (associada ou não à disciplina ministrada) e a 

qualidade da instituição de origem do docente. 

Na mesma Tabela 8, ainda em se tratando do valor agregado medido pelo IDD, 

destaca-se a relevância da influência positiva do fator Prática Pedagógica, que ratifica os 

resultados  já encontrados na literatura (LEMOS; MIRANDA, 2015; SANTOS, 2012), apesar 

das críticas existentes, por parte de alguns autores, de que os alunos não são os mais 

indicados a realizar a avaliação do docente. Tendo em vista a comprovada importância deste 

fator, seria recomendável aos gestores universitários melhorar a gestão do desempenho das 

competências essenciais do docente, adotando, em conjunto com a avaliação por parte dos 

discentes, uma avaliação por pares, sabidamente mais eficiente (GALBRAITH; MERRILL, 

2012a) e que ainda poderia apoiar o desenvolvimento profissional do docente e sua 

progressão na carreira (CHAMBERLAIN; D’ARTREY; ROWE, 2011; SULLIVAN et al., 2012).  

 Ao analisar o relato de Levin (2002), sobre os esforços de gestores de universidades 

norte-americanas em melhoria de indicadores específicos, com a intenção de melhorar sua 

classificação nos rankings acadêmicos, percebe-se que, entre os indicadores destacados 

naquela ocasião (taxas de retenção de estudantes; melhor pontuação dos alunos 

ingressantes;  e salários dos professores) dois deles mostraram-se pertinentes na presente 

pesquisa: as taxas de retenção de alunos - sabidamente impactadas pelo fator experiência 

em orientação[JGPB139][AT140] (DRAKE, 2011; SAMUELS, 2016) - e a melhor pontuação 

dos alunos ingressantes. Este último indicador denota uma característica intrínseca do aluno 
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antes do ingresso e preocupar-se com ela mostrou-se pertinente no presente estudo. A 

influência desta característica no desempenho do discente, quando concluinte,  mostra-se 

evidente ao se analisar a capacidade de explicação (R2) dos diferentes modelos estatísticos 

aqui testados: primeiro, o R2 é baixo (mostrando que as características dos professores 

explicam pouco da variação dos dados e, entre outros fatores que explicam essa variação 

está o perfil do aluno) e esse R2 se altera no modelo que considera a situação do aluno 

ingressante (R2 = 19% no IDD)  e no modelo que não considera (R2= 16% no 

ENADE[JGPB141][AT142]), conforme Tabelas 7 e 5, comprovando que outros fatores além 

das características do docente influenciam o desempenho discente; e segundo, organizando 

a amostra em segmentos com cursos/campi com alunos de classe social semelhante, é no 

modelo do IDD com alunos de maior renda (privilegiados, em relação aos de menor renda) 

que o conjunto de fatores característicos dos professores [JGPB143][AT144]melhor explica 

o desempenho do aluno (R2 = 56%[JGPB145][AT146][AT147], conforme Tabela 14), criando 

melhores condições de otimizar o desempenho discente, por meio da influência do 

desempenho docente. 
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V CONCLUSÃO[JGPB148][AT149] 

Por meio de uma abordagem quantitativa, valendo-se de regressões múltiplas, este 

estudo teve como objetivo explicar a relação entre os fatores característicos do docente e o 

desempenho discente medido pelo grau no ENADE e, para isso, procurou: (i) identificar os 

fatores que caracterizam o desempenho do docente; (ii) verificar a relação existente entre 

estes fatores e o desempenho discente; e (iii) verificar os reflexos desta relação na gestão 

universitária. 

As evidências existentes na literatura indicam uma influência direta e positiva dos 

seguintes fatores característicos dos docentes no desempenho discente: “formação e 

desenvolvimento profissional”, “experiência no exercício do magistério”, “remuneração” e 

“regime de trabalho”.  O fator “experiência em orientações” apresentou evidências de uma 

relação positiva no que diz respeito à retenção do aluno. O fator “prática pedagógica”, apesar 

de apresentar relação direta e positiva com o desempenho discente, é por muitos criticado 

no que diz respeito ao aluno como agente avaliador de seus professores.  O fator “capacidade 

de pesquisa” restou controverso, não havendo consenso sobre relação positiva ou negativa 

com o desempenho discente. Foram encontrados, ainda, outros reflexos dessa relação na 

gestão universitária, como, por exemplo, o uso de rankings (gerados em função do 

desempenho dos alunos) no auxílio à tomada de decisão; o monitoramento e a gestão de 

indicadores (alguns decorrentes dos fatores aqui tratados) e os impactos da posição no 

ranking  no desempenho financeiro das IES. 

Na presente pesquisa, os resultados mostraram que apenas os fatores “experiência 

em orientações” e “experiência no exercício do magistério” influenciaram de forma 

significativa o desempenho no ENADE, embora esta influência tenha sido negativa. Quanto 

à influência no IDD, os fatores que apresentaram influência positiva significativa foram 

“formação e desenvolvimento profissional” e “prática pedagógica”.  A influência do fator 

“experiência em orientações” também se revelou negativa como no caso do ENADE, 

conforme pode ser observado na Tabela 9.  

No que diz respeito à influência dos fatores característicos dos docentes no 

desempenho no ENADE para diferentes segmentos de renda familiar, verifica-se que no 

segmento de maior renda, a influência do “fator experiência em orientações” é negativa e 

que para o segmento de menor renda, a influência do fator “idade” se revela negativa. No 
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que se refere ao desempenho no IDD, verificou-se que no segmento de maior renda, a 

influência dos fatores “prática pedagógica” e “formação e desenvolvimento profissional” foi 

positiva enquanto que a  do fator “experiência em orientações” foi negativa. No que concerne 

ao segmento de menor renda, não se verificou influência dos fatores, conforme disposto na 

Tabela 19.  

A maioria das hipóteses de pesquisa foi rejeitada, conforme Tabelas 17 e 18. Em se 

tratando especificamente da relação entre as características do docente e o desempenho 

discente, foram encontrados nesta pesquisa, resultados destoantes daqueles comumente 

encontrados na literatura. Isso pode ter ocorrido por inúmeros motivos, dentre os quais 

destacam-se três: primeiro, a amostra foi selecionada intencionalmente, por se tratar do 

segundo maior grupo privado da educação superior nacional e, ainda, pela conveniência do 

acesso facilitado aos dados, estando todos os cursos/campi concentrados no estado do Rio 

de Janeiro,  o que gera o risco de a amostra não representar o universo, ocasionando uma 

limitação do método (além das já citadas limitações de algumas das variáveis explicativas); 

segundo, o Conceito ENADE e o Conceito Preliminar de Curso (usados pelos autores que 

compõem o referencial teórico) que até então eram calculados por município, pela primeira 

vez foram realizados por curso/campus, tornando os resultados mais fidedignos que os 

anteriores, onde se misturavam campi heterogêneos e as modalidades de ensino presencial 

e a distância (INEP, 2017a, 2017b); e terceiro, não foram identificados outros estudos cuja 

metodologia tenha previsto a ponderação da participação do docente no curso em função de 

sua carga horária no curso, como foi feito na presente pesquisa,  o que torna o presente 

estudo, neste quesito, mais minucioso do ponto de vista da análise estatística de algumas 

das variáveis. 

A Tabela 20 apresenta o teste das demais hipóteses. 

Estas poucas corroborações e muitas divergências em relação à literatura constituem 

a principal contribuição teórica desta pesquisa. Uma outra contribuição ao avanço da teoria 

é a maneira pouco comum com que o assunto foi tratado, tentando estabelecer um elo 

interdisciplinar entre os estudiosos da gestão e os da educação, incentivando o diálogo entre 

as duas partes. Os parágrafos a seguir contemplam as implicações práticas. 

A partir dos resultados do presente estudo, recomenda-se que sejam exploradas 

estruturas de avaliação de scorecards de RH (com indicadores antecedentes, consequentes, 
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de controle de custos e de criação de valor) focadas nas características de desempenho dos 

docentes estudadas na presente pesquisa, com atenção especial para aquelas que 

apresentaram maior significância -   influência negativa da experiência no exercício do 

magistério (no modelo com o ENADE),  influência positiva da prática pedagógica e formação 

e desenvolvimento profissional (no modelo com o IDD) e  influência negativa da experiência 

em orientações (em ambos os modelos) – permitindo explicitar e gerenciar a ligação entre o 

docente e a geração de valor para o discente.   

Os resultados acima apontam, mais especificamente, para implicações gerenciais a 

eles associados: a) gerenciar a idade do corpo docente (contratando professores mais 

jovens, já que os professores mais velhos estão relacionados a menor desempenho discente) 

e investigar os motivos pelos quais o esperado ganho de desempenho  de alunos de 

professores com maior expertise não está se concretizando, neutralizando esses motivos; b) 

valorizar o processo de avaliação da prática pedagógica, seja habilitando os alunos para bem 

realizá-la, seja instituindo a avaliação do docente realizada por pares;  c)  valorizar os 

professores doutores, mediante uma política de compensação financeira e/ou oferta de 

oportunidades de desenvolvimento profissional, e investigar o motivo da contribuição menos 

significativa dos mestres, priorizando no processo de contratação a titulação em área 

associada à disciplina e a qualidade da instituição de origem do docente; e d) investigar o 

processo de orientação, de forma a diagnosticar suas falhas e adotar melhores práticas para 

alavancar o sucesso do aluno. 

Mas, em se tratando da [JGPB150][AT151]gestão universitária, existe um outro ponto 

de inquietação suscitado pelos resultados desta pesquisa, que reside na aparente dicotomia 

entre a avaliação do ponto de vista da gestão e a avaliação do ponto de vista 

pedagógico[AT152], tal qual demonstrada pela diferença existente entre os resultados 

alcançados os modelos do ENADE (cujo resultado tem impacto financeiro e na tomada de 

decisão do gestor) e do IDD (que ressalta o verdadeiro valor agregado ao discente) e, ainda, 

pelas diferenças existentes entre os dois segmentos de amostra, com diferentes rendas 

familiares, mostrando que, o que é bom para a gestão e para o desempenho financeiro da 

IES (RAMOS; NEZ; HEIN, 2014; ROCHA, 2005; ROCHA; MACHADO, 2003), nem sempre é 

o melhor em termos de ganho para o aluno (nem para os alunos de diferentes classes 

sociais). A citada dicotomia, que resulta na relação por vezes conturbada retratada por  Meyer 

e Junior (MEYER; JUNIOR, 2013) quando da adoção do managerialism nas IES, tem na sua 
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vertente pedagógica um discurso carregado em argumentação, onde existem críticas à perda 

da autonomia com o recrudescimento do controle sobre o professor (ALVES, 2016; 

BARRÈRE, 2013; SAUL, 2015), à ineficácia da racionalidade gestionária (centrada na 

medição, na formalização e no cálculo) por causa da complexidade da prática pedagógica 

(ALVES, 2016), ao perigo da submissão do caráter democrático e humanista da educação a 

uma lógica de indicadores com propósitos de mercado (SAUL, 2015) e, ainda, ao excesso 

de importância dada ao ENADE na composição dos demais indicadores do SINAES 

(POLIDORI et al., 2011). 

Portanto, na gestão das características dos docentes, enquanto recursos da RBVT, 

e na construção dos seus scorecards de RH, parece pertinente reportar os estudos de Reyero 

(2014) e viabilizar uma avaliação onde coexistam os modelos técnico (centrado na eficácia 

e na eficiência) e relacional (centrado na relação com o aluno e na pesquisa). Da mesma 

forma, é pertinente, conforme sugere Barrère (2013), que o gestor universitário, ciente das 

idiossincrasias de sua instituição, encontre seu estilo mais eficiente, envolvendo novas 

estruturas de avaliação, com alianças móveis, flexíveis e com maior número de atores. Este 

estilo próprio e mais eficiente permitiria uma avaliação de caráter emancipatório, capaz de 

transformar a realidade, tal qual propõe Saul (2015), mas não apenas para prestigiar a 

vertente pedagógica da discussão em tela, mas principalmente por ser sabido que nenhuma 

IES se sustentaria a longo prazo, de forma competitiva, sem um bom desempenho 

acadêmico e sem sua reputação, fatores imprescindíveis para a captação de novas 

matrículas e investimentos (ANDRADE; MOITA; SILVA, 2009; EHRENBERG, 2004). 

Estas implicações e sugestões consistem nas principais contribuições práticas deste 

trabalho. 

Recomenda-se ainda, que sejam realizadas novas pesquisas que busquem conceber 

um novo modelo, capaz de melhor explicar quantitativamente a relação entre as 

características do docente e o desempenho discente, permitindo novos ganhos nos campos 

da educação e da gestão universitária – utilizando, eventualmente, outros métodos e outras 

amostras, com heterogeneidade institucional e geográfica. Sugere-se, ainda, que esses 

estudos busquem tratar as limitações das variáveis empregadas na pesquisa atual, dentre 

as quais podem ser citadas a efetiva experiência no magistério (diferente da idade), a 

qualidade da produção acadêmica (e não apenas sua quantidade) e a melhor avaliação da 



 

92 

 

prática pedagógica por pares ou superiores (eliminando  as críticas à avaliação realizada 

pelos alunos (BRAGA; PACCAGNELLA; PELLIZZARI, 2011; PALMER, 2012; POROPAT, 

2014)). Em uma outra abordagem, para melhor compreender as relações que não 

confirmaram a teoria pré-existente, é interessante sugerir o emprego de entrevistas semi-

estruturadas  que viabilizem uma análise qualitativa da percepção de acerca dos motivos 

envolvidos – por exemplo, questione-se: por que professores com maior carga horária não 

estão levando a um melhor desempenho do aluno? O que pensam a este respeito alunos, 

professores com baixa e alta carga horária e coordenadores de curso? 

No que diz respeito aos demais aspectos da gestão universitária impactados pelo 

desempenho discente (quadrante azul do Quadro 1), recomendam-se estudos com o objetivo 

de verificar o impacto real, por exemplo, do desempenho discente no desempenho financeiro 

das IES.  

Assim, desenha-se um cenário propício a futuras descobertas, seja do ponto de vista 

da comprovação ou questionamento do que já é encontrado na literatura, seja do ponto de 

vista da análise do fenômeno organizacional, social e cultural que se desenrola na gestão 

das IES. Diante do exposto, este estudo pode vir a ser de interesse de todas as IES, sejam 

elas públicas ou privadas, uma vez que ambas dependem dos resultados do ENADE para 

valorização dos cursos e, no caso das instituições públicas, ainda, para obtenção dos 

repasses de recursos do governo. Especificamente, contribuirá para a melhoria da gestão 

estratégica do desempenho das IES, permitindo identificar quais fatores característicos do 

desempenho do docente devem constituir o foco da atenção gerencial e pedagógica e, assim, 

gerar subsídios para apoiar o processo decisório, no nível estratégico, tudo isso visando à 

melhoria da qualidade dos cursos em questão, o que impacta diretamente a geração de 

receita. 

 

REFERÊNCIAS 

ALLMAN, W. F. Drowning in a sea of knowledge. U.S. News & World Report, v. 105, n. 10, 
p. 59, 1988.  

ALVES, W. F. Avaliar e gerir: força e miséria de um ideário presente nas políticas 
educacionais contemporâneas. Revista Brasileira de Educação, v. 21, n. 64, p. 189–207, 
2016.  



 

93 

 

ANDRADE, E. DE C.; MOITA, R.; SILVA, C. E. L. A escolha da faculdade pelo aluno: 
estimação da demanda e precificação dos atributos. São Paulo: Insper, 2009. 16 p. 
(Insper Working Papers, WPE: 182/2009) 

BAHADORI, M. et al. The relationship between teachers’ evaluation scores and the students’ 
academic performance: a case study in iran. Technics Technologies Education 
Management, v. 7, n. 4, p. 1635–1640, 2012.  

BAK, H. J.; KIM, D. H. Too much emphasis on research? An empirical examination of the 
relationship between research and teaching in multitasking environments. Research in 
Higher Education, v. 56, n. 8, p. 843–860, 2015.  

BARBOSA, G. D. C.; FREIRE, F. D. S.; CRISÓSTOMO, V. L. Análise dos indicadores de 
desempenho de gestão das IFES e o desempenho discente no ENADE. Avaliação: Revista 
da Avaliação da Educação Superior (Campinas), v. 16, n. 2, p. 317–344, 2011.  

BARNEY, J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 
Management, v. 17, n. 1, p. 99–120, 1991.  

BARRÈRE, A. Controlar ou avaliar o trabalho docente? Estratégias dos diretores numa 
organização escolar híbrida. Revista Brasileira de Educação, v. 18, n. 53, p. 285–300, 
2013.  

BARRES, B. A. How to pick a graduate advisor. Neuron, v. 80, n. 2, p. 275–279, 2013.  

BECKER, B. E.; HUSELID, M. A.; ULRICH, D. Gestão estratégica de pessoas com 
scorecard: interligando pessoas, estratégia e performance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 
260 p.  

BRAGA, M.; PACCAGNELLA, M.; PELLIZZARI, M. Evaluating students’ evaluations of 
professors. Bonn: Leibniz Information Centre for Economics, 2011, 55 p. (Discussion Paper 
Series, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, No. 5620)  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Imprensa 
Nacional, 1988.  

BRASIL. Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES e dá outras providências. Diário Oficial da União, p. 3, 2004.  

BRAXTON, J. M. et al. Rethinking college student retention. San Francisco: Jossey-Bass, 
2013, 320 p.  

BRIGGS, D. Making value-added inferences from large-scale assessments. In: Improving 
LargeScale Assessment in Education: Theory, Issues and Practice. New York: Routledge, 
2013. p. 186–206.  

CHAMBERLAIN, J. M.; D’ARTREY, M.; ROWE, D. A. Peer observation of teaching: a 
decoupled process. Active Learning in Higher Education, v. 12, n. 3, p. 189–201, 2011.  

CHETTY, R.; FRIEDMAN, J. N.; ROCKOFF, J. E. Measuring the impacts of teachers I: 
Evaluating bias in teacher value-added estimates. American Economic Review, v. 104, n. 
9, p. 2593–2632, 2014.  



 

94 

 

CHI, M.; GLASER, R.; FARR, M. The nature of expertise. New York: Psychology Press, 
1988. 433 p.  

CLOTFELTER, C. T.; LADD, H. F.; VIGDOR, J. L. Teacher Credentials and Student 
Achievement in High School: A Cross-Subject Analysis with Student Fixed Effects. Journal 
of Human Resources, v. 45, n. 3, p. 655–681, 2010.  

COATES, H. What’s the difference? a model for measuring the value added by higher 
education in Australia. Higher Education Management and Policy, v. 21, n. 1, p. 77–95, 
2009.  

COLLINS, H. M.; EVANS, R. The third wave of science studies: studies of expertise and 
experience. Social Studies of Science, v. 32, n. 2, p. 235–296, 2002.  

CORTEZ, P. Some scholarly communication guidelines. Guimarães: Universidade do 
Minho, 2011, 26 p. 

COSH, J. Peer observation: a reflective model. ELT Journal, v. 53, n. 1, p. 22–27, 1999.  

COSTA, T. et al. A bibliometria e a avaliação da produção científica: indicadores e 
ferramentas. In: CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E 
DOCUMENTALISTAS, 11. 2012, Lisboa, anais... Lisboa: 2012 

CROCKER, R. M.; KAHLA, M.; ALLEN, C. Fixing advising : a model for faculty advising. 
Research in Higher Education, v. 26, p. 1–9, 2014.  

CROOKSTON, B. B. A developmental view of academic advising as teaching. NACADA 
Journal, v. 29, n. 1, p. 78–82, 2009.  

DARLING-HAMMOND, L. Teacher quality and student achievement : a review of state policy 
evidence previous research. Education, v. 8, n. 1, p. 1–44, 2000.  

____________________. Constructing 21st-Century teacher education. Journal of Teacher 
Education, v. 57, n. 3, p. 300–314, 2006.  

DARLING-HAMMOND, L. et al. Evaluating teacher evaluation. Phi Delta Kappan, v. 93, n. 
6, p. 8–15, 2012.  

DOLTON, P.; MARCENARO-GUITERREZ, O. D. Teacher pay and pupil performance. 
Economic Policy, n. 1, p. 5–55, 2011.  

DRAKE, J. K. The role of academic advising in student retention and persistence. About 
Campus, v. 16, n. 3, p. 8–12, 2011.  

EHRENBERG, R. G. Econometric Studies of Higher Education. Journal of Econometrics, 
v. 121, n. 1–2, p. 19–37, 2004.  

ENSSLIN, S. R. et al. Gestão universitária: identificação e análise dos indicadores utilizados 
na literatura. CONTEXTUS Revista Contemporânea de Economia e Gestão, v. 14, n. 3, p. 
14–3, 2016.  



 

95 

 

ESTÁCIO PARTICIPAÇÔES, disponível em 

http://www.estacioparticipacoes.com.br/estacio2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=30223&conta=28&i

d=100883 Acesso em 05 de setembro de 2017. 

 

FIELD, K. Obama Plan to Tie Student Aid to College Ratings Draws Mixed Reviews. The 
Chronicle of Higher Education. 2013.  

FIGLIO, D. N. Teacher salaries and teacher quality. Economics Letters, v. 55, n. 2, p. 267–
271, 1997.  

FIGLIO, D. N.; KENNY, L. W. Individual teacher incentives and student performance. Journal 
of Public Economics, v. 91, n. 5–6, p. 901–914, 2007.  

FIGLIO, D. N.; LUCAS, M. E. Do high grading standards affect student performance? Journal 
of Public Economics, v. 88, n. 9–10, p. 1815–1834, 2004.  

FREIRE, P. A importância do ato de ler. 50. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 104 p.  

GALBRAITH, C. S.; MERRILL, G. B. Predicting student achievement in University-level 
business and economics classes: Peer observation of classroom instruction and student 
ratings of teaching effectiveness. College Teaching, v. 60, n. 2, p. 48–55, 2012a.  

________________; _____________. Faculty research productivity and standardized 
student learning outcomes in a university teaching environment: a bayesian analysis of 
relationships. Studies in Higher Education, v. 37, n. 4, p. 469–480, 2012b.  

GATTI, B. A. et al. Atratividade da carreira docente no Brasil. São Paulo: Fundação Victor 
Civita, 2010. 72 p. (Estudos e Pesquisas Educacionais) 

GIL, A. C. Métodos e técnicas em pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 200 p.  

GOLDHABER, D.; WALCH, J. Strategic pay reform: a student outcomes-based evaluation of 
Denver’s ProComp teacher pay initiative. Economics of Education Review, v. 31, n. 6, p. 
1067–1083, 2012.  

GRAVEL, C. A. Student-advisor interaction in undergraduate online degree programs: a factor 
in student retention. NACADA Journal, v. 32, n. 2, p. 56–67, 2012.  

GREEN, E. Building a better teacher: how teaching works (and how to teach it to everyone). 
New York: W. W. Norton, 2015. 400 p. 

GRIBOSKI, C. M. O ENADE como indutor da qualidade da Educação Superior. Estudos em 
Avaliação Educacional, v. 23, n. 53, p. 178–195, 2012.  

GUARINO, C. M.; RECKASE, M. D.; WOOLDRIDGE, J. M. Can value-added measures of 
teacher performance be trusted? Education Finance and Policy, v. 10, n. 1, p. 117–156, 
2015.  

GUIMARÃES, F. et al. Influência dos fatores organizacionais e ambientais no 
desempenho dos estudantes no ENADE. In: SEMEAD SEMINÁRIOS EM 
ADMINISTRAÇÃO, 19. São Paulo, anais... São Paulo: 2016.  



 

96 

 

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 
920 p.  

HARRIS, D. N.; SASS, T. R. Teacher training, teacher quality and student achievement. 
Journal of Public Economics, v. 95, n. 7–8, p. 798–812, 2011.  

HARRIS, D. N.; SASS, T. R. Skills, productivity and the evaluation of teacher performance. 
Economics of Education Review, v. 40, p. 183–204, 2014.  

HARRISON, E. M. The Faculty Advisor Evaluation Questionnaire: psychometric properties. 
Nursing Education Perspectives, v. 35, n. 6, p. 380–386, 2014.  

HATTIE, J.; MARSH, H. W. The relationship between teaching and research: A meta-
analysis. Review of Educational Research, v. 66, n.4, p. 507–542, 1998.  

_________; ____________.  One journey to unravel the relationship between research 
and teaching. In: RESEARCH AND TEACHING: CLOSING THE DIVIDE? AN 
INTERNATIONAL COLLOQUIUM. 1. 2004, Winchester, anais...Winchester: 2004. 

HAZELKORN, E. How Rankings are Reshaping Higher Education. In: Los Rankings 
Univeritarios. Mitos y Realidades. Madrid, 2013. 

_____________.  Rankings and the reshaping of higher education: the battle for world 
class excellence. 2. ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. 304 p. 

HERRERO FILHO, E. Balanced scorecard e a gestão estratégica : uma abordagem 
prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 272 p. 

HULL, J. Building a better evaluation system. Center for Public Education Report, 2011. 
Disponível em <http://www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Staffingstudents 
/Building-A-Better-Evaluation-System/Building-A-Better-Evaluation-System.html>. Acesso 
em: 08 julho 2017. 

______. Trends in teacher evaluation: How states are measuring teacher performance. 
Center for Public Education Report, 2013.  

INEP. Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2002. Brasília: INEP, 2003. 33 p.  

____. Censo da educação superior 2014. Inep, p. 2–15, 2015a.  

____. Componente Formação Geral DOU, 2015b.  

____. Componente Específico da Área de AdministraçãoDOU, 2015c.  

____. Sinopse Estatística da Educação Superior 2015. Brasília: INEP, 2016a. 55 p.  

____. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) no Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). In: SEMINÁRIOS ENADE 2016. Brasília,  
anais... Brasília: INEP, 2016b. 

____. ENADE. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/enade>. Acesso em: 29 nov. 2016c.  

____. Nota Técnica Nr 03/2017/CGCQES/DAES. Brasília: INEP, 2017a.   



 

97 

 

____. Nota Técnica Nr 02/2017/CGCQES/DAES. Brasília: INEP, 2017b.    

JACOMINI, M. Remuneração Docente: Desafios para o Monitoramento da Valorização dos 
Professores Brasileiros no Contexto da Meta 17 do Plano Nacional de Educação. Arquivos 
Analíticos de Políticas Educativas, v. 24, n. 73, p. 1–32, 2016.  

JIN, G. Z.; WHALLEY, A. US News Rankings and college reactions. Washington: US News, 
2006. 48 p. 

JONES, M. D. Teacher behavior under performance pay incentives. Economics of 
Education Review, v. 37, n. 6, p. 148–164, 2013.  

KAPLAN, R.; NORTON, D. Mapas estratégicos: convertendo ativos intangíveis em 
resultados tangíveis. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 496 p. 

KINI, T.; PODOLSKY, A. Report: Does teaching experience increase teacher 
effectiveness? A review of the research. Palo Alto: Learning Policy Institute, 2016. 72 p.  

LEE, A. Successful research supervision: advising students doing research. New York: 
Routledge, 2012. 200 p. 

LEITE, J. O. Tendências do Ensino Superior no Brasil sob a égide do neoliberalismo. In: 
Crise Contemporânea e Serviço Social. Maceió: EDFAL, 2010.  

LEMOS, K. C. S.; MIRANDA, G. J. Alto e baixo desempenho no ENADE: que variáveis 
explicam? REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL, v. 7, n. 234, p. 408–216, 2015.  

LEMOV, D. Teach like a champion 2.0: 62 techniques that put students on the path to 
college. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2014, 504 p.  

LEVIN, D. J. Uses And Abuses of the U.S. News Rankings. Washington: Association of 
Governing Boards of Universities and Colleges, 2002. 22 p. (Priorities Report)  

LIANG, G.; AKIBA, M. Teacher evaluation, performance-related pay, and constructivist 
instruction. Educational Policy, v. 29, n. 2, p. 375–401, 2015.  

LOUZANO, P. et al. Quem quer ser professor? Atratividade, seleção e formação docente no 
Brasil. Estudos em Avaliação Educacional, v. 21, n. 47, p. 543–568, 2010.  

MARSHALL, K. Fine-Tuning Teacher Evaluation. Educational Leadership, v. 70, n. 3, p. 50–
54, 2012.  

MEDEIROS, C. A. F.; ALBUQUERQUE, L. G. Comprometimento organizacional: um estudo 
de suas relações com características organizacionais e desempenho nas empresas 
hoteleiras. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, v. 5, n. 2, p. 35–64, 2005.  

MELGUIZO, T. et al. How can we accurately measure whether students are gaining relevant 
outcomes in higher education? Social Science Research Network Working Paper Series, 
p. 1–40, 2015.  

MELGUIZO, T.; WAINER, J. Toward a set of measures of student learning outcomes in higher 
education: evidence from Brazil. Higher Education, v. 72, n. 3, p. 381–401, 2016.  

MELLO, J.; SOUSA, F. Caminhos formacionais na engenharia de produção: a formação 



 

98 

 

docente e os resultados do ENADE 2011. Revista Gestão Universitária na América Latina-
GUAL, v. 8, n. 2, p. 199–215, 2015.  

MEYER, B.; JUNIOR, V. M. “Managerialism” na gestão universitária : uma análise de suas 
manifestações. Revista Gestão Universitária na América Latina, v. 6, n. 3, p. 1–20, 2013.  

MEYERSON, J. W.; MASSY, W. F. Measuring institutional performance in higher 
education. Princeton: Peterson’s, 1994. 133 p. 

MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015. 304 p. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa 040 de 12 de dezembro de 2007. Institui 
o e-mec, o ENADE e dá outras providências. Diário Oficial da União, n. 239, p.39-43, 2007.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa 040 de 12 de dezembro de 2007. Institui 
o e-mec, o ENADE e dá outras providências (republicação). Diário Oficial da União, v. 249, 
p. 23-31, 2010.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa 03 de 06 de março de 2015. Estabelece 
as regras do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Diário Oficial da União, n. 
45, p. 10-11, 2015.  

MIRANDA, G. J. Relações entre as qualificações do professor e o desempenho discente 
nos cursos de graduação em contabilidade no Brasil. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2011. 211 p. 

MIRANDA, G. J.; NOVA, S. P. C. C.; CORNACCHIONE JUNIOR, E. B. To sir with love: the 
relations between teacher qualification and student performance in Accounting. Review of 
Business Management, v. 15, n. 48, p. 462–480, 2013.  

MORAIS, D.; ROMEIRO, M. DO C.; GASPAR, M. Influência da Titulação Docente no 
Desempenho de Cursos de Administração. Revista da Faculdade de Administração e 
Economia, v. 7, n. 1, p. 101–119, 2016.  

NERI, M. Escolhas universitárias e performance trabalhista. RADAR: tecnologia, produção 
e comércio exterior, v. 27, n. 4, p. 7–20, 2013.  

NEWTON, X. A. et al. Value-added modeling of teacher effectiveness: an exploration of 
stability across models and contexts. Education Policy Analysis Archives, v. 18, n. 23, p. 
1–23, 2010.  

OECD. Assessing higher education learning outcomes in Brazil. Higher Education 
Management and Policy, v. 24, n. 2, p. 51–71, 2013.  

PALMER, S. Student evaluation of teaching: keeping in touch with reality. Quality in Higher 
Education, v. 18, n. 3, p. 297–311, 2012.  

PAN, W.; COTTON, D.; MURRAY, P. Linking research and teaching: context, conflict and 
complementarity. Innovations in Education & Teaching International, v. 51, n. 1, p. 3–14, 
2014.  

PASCUCI, L. et al. Managerialism na gestão universitária: implicações do planejamento 



 

99 

 

estratégico segundo a percepção de gestores de uma universidade pública. Revista Gestão 
Universitária na América Latina, v. 9, n. 1, p. 37-59, 2016.  

PENROSE, E. T. The theory of the growth of the firm. New York: Sharpe, 1959. 272 p. 

PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 192 
p. 

PETERSEN, A. M. et al. Persistence and uncertainty in the academic career. Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 109, n. 14, p. 
5213–5218, 2012.  

POLIDORI, M. M. et al. Políticas de Avaliação da Educação Superior Brasileira. Educação e 
Realidade, v. 36, n. 1, p. 253–278, 2011.  

POROPAT, A. Students don’t know what’s best for their own learning. Disponível em: 
<https://theconversation.com/students-dont-know-whats-best-for-their-own-learning-33835>. 
Acesso em: 6 abr. 2017.  

PORTER, M. E. Vantagem competitiva: criando e sustentando o desempenho superior. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 1989. 512 p.  

RAMOS, F. M.; NEZ, E.; HEIN, N. Ranking das Instituições de Ensino Superior do Sistema 
ACAFE a Partir dos Indicadores de Desempenho Econômico, Financeiro e de Atividades. 
Pensar Contábil, v. 16, n. 2, p. 52–60, 2014.  

RENATA AGOSTINI. Esse tem que dar certo. Revista Exame, v. 44, n. 14, p. 60, 2010.  

REYERO, D. Teaching excellence at the university. Analysis and proposals for better 
evaluation of university teacher. Educación XXI, v. 17, n. 2, p. 125–143, 2014.  

ROCHA, C. H. Modelo para Determinar o Valor de Fusões de Instituições Privadas de Ensino 
Superior. Revista Brasileira de Economia de Empresas, v. 5, n. 1, p. 25–28, 2005.  

ROCHA, C. H.; MACHADO, A. L. M. O Desempenho Universitário Acadêmico-Pedagógico 
versus o Desempenho Financeiro. Revista de Economia Contemporânea, v. 7, n. 1, p. 
161–168, 2003.  

SAMUELS, H. B. Comprehensive academic undergraduate advising services: one 
university’s successful model. 2016. 189 p. Thesis (Doctor of Education in Educational 
Leadership Studies) - West Virginia University, Morgantown. 

SANCHO, R. Indicadores bibliométricos utilizados en la evaluación de la ciencia y la 
tecnología. In: Inteligencia Competitiva. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de 
Catalunya, 2002. p. 77–106.  

SANTOS, N. A. Determinantes do desempenho acadêmico dos alunos do curso de 
ciências contábeis. 2012. 257 p. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) -  
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

SASS, T. R. et al. Value added of teachers in high-poverty schools and lower poverty schools. 
Journal of Urban Economics, v. 72, n. 2–3, p. 104–122, set. 2012.  

SAUL, A. M. Na contramão da lógica do controle em contextos de avaliação: por uma 



 

100 

 

educação democrática e emancipatória. Educação e Pesquisa, v. 41, n. especial, p. 1299–
1311, 2015.  

SITZMANN, T. et al. Self-assessment of knowledge: A cognitive learning or affective 
measure? Academy of Management Learning and Education, v. 9, n. 2, p. 169–191, 2010.  

SOUSA, J. S.; HONÓRIO, L. C. Comprometimento organizacional: avaliando professores 
universitários em regimes diferenciados de carga horária de trabalho. In: ENCONTRO DA 
ANPAD, XXXV. 2011, Rio de Janeiro, anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2011. 

STANTON, A. D.; TAYLOR, R. L.; STANALAND, A. J. S. An examination of the relationship 
between research attitudes and behaviors of business school faculty. Academy of 
Educational Leadership Journal, v. 13, n. 3, p. 37–50, 2009.  

STEEDLE, J. T. Improving the Reliability and Interpretability of Value-Added Scores for Post-
Secondary Institutional Assessment Programs. 2010 Annual Meeting of the American 
Educational Resarch Association, p. 1–18, 2010.  

_____________. Selecting value-added models for postsecondary institutional assessment. 
Assessment & Evaluation in Higher Education, v. 37, n. 6, p. 637–652, 2012.  

SULLIVAN, P. B. et al. Peer observation of teaching as a faculty development tool. BMC 
Medical Education, v. 12, n. 1, p. 26, 2012.  

TINTO, V. Increasing student retention. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xx p. 

TRAMONTIN, E. et al. Qualificação Pedagógica Docente e Desempenho Discente: Um 
Estudo nas Universidades Catarinenses que ofertam Graduação em Ciências Contábeis. In: 
CONGRESSO DE CONTABILIDADE DA UFRGS. 1. 2016, Porto Alegre, anais…, Porto 
Alegre: 2016.  

TREMBLAY, K.; LALANCETTE, D.; ROSEVEARE, D. Assessment of Higher Education 
Learning Outcomes (AHELO) Feasibility Study. Feasibility Study Report, v. 1, p. 113–126, 
2013.  

VANTI, N.; SANZ-CASADO, E. Altmetria: a métrica social a serviço de uma ciência mais 
democrática. Transformação, v. 28, n. 3, p. 349–358, 2016.  

VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 15. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. 94 p. 

VERMUNT, J. D.; ENDEDIJK, M. D. Patterns in teacher learning in different phases of the 
professional career. Learning and Individual Differences, v. 21, n. 3, p. 294–302, 2011.  

WANG, A.; CHAI, C. S.; HAIRON, S. Exploring the impact of teacher experience on 
questioning techniques in a Knowledge Building classroom. Journal of Computers in 
Education, v. 4, n. 1, p. 27-42, 2016.  

WERNERFELT, B. A Resource-based View of the Firm. Strategic Management Journal, v. 
5, n. 2, p. 171–180, 1984.  

ZOGHBI, A. C.; ROCHA, F.; MATTOS, E. Education production efficiency: Evidence from 
Brazilian universities. Economic Modelling, v. 31, n. 1, p. 94–103, 2013.  



 

101 

 

ZONATTO, V. C. S. et al. Evidências da Relação entre Qualificação Docente e Desempenho 
Acadêmico: uma análise à luz da Teoria do Capital Humano. Sociedade, Contabilidade e 
Gestão, v. 8, n. 1, p. 6–25, 2013.  

ANEXO “A” - Questionário do Estudante 2015 
  



 

102 

 

 

 

 

  



 

103 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 



 

105 

 

  



 

106 

 

 
 

 

 

 

  



 

107 

 

 

 

  



 

108 

 

 

 


