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Resumo: Este artigo explora a auto-avaliação de um programa de pós-graduação - 
Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina 
(PPGC-UFSC) - operacionalizada por meio da construção de um modelo híbrido, aqui 
explorada na fase de estruturação. Neste estudo, é utilizado o procedimento de pesquisa 
bibliográfica, a fim de: (i) resgatar aspectos, que segundo os autores pesquisados, no 
contexto nacional, devem ser observados em um processo avaliatório; e, (ii) entender a 
sistemática de avaliação da Pós-graduação no Brasil, pela instância reguladora. Para a 
construção do modelo, foram utilizados: pesquisa documental (Critérios de Avaliação, 
Documento da Área, documentos intrínsecos ao PPGC-UFSC), questionário aberto e 
entrevistas semi-estruturadas (junto aos docentes e à coordenação). Em virtude de sua 
natureza, o modelo híbrido conseguiu (i) integrar percepções internas e externas, 
configurando-se como um modelo válido e legítimo; (ii) detectar convergência de quesitos 
oriundos dos três pilares, reiterando a importância destes; e (iii) identificar potencialidades 
do PPGC-UFSC, contribuindo, assim, para seu diferencial.  

Palavras-chave:  

Palavras-chave: Auto-avaliação, Modelo híbrido, Programa de pós-graduação. 

1. Introdução 

Este estudo concentra-se na avaliação Pós-graduação, sob a responsabilidade da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão que realiza a 
avaliação das instituições de ensino, sob a denominação de “Avaliação dos programas de pós-
graduação”, Esta avaliação é realizada a cada triênio, conforme as normas em vigor. Mais 
especificamente, concentra-se no Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da 
Universidade Federal de Santa Catarina (PPGC-UFSC) - objeto de estudo desta pesquisa - 
homologado, em 08/2004 pela portaria 2609, no processo de “Avaliação das propostas de 
novos cursos de mestrado” (CAPES, 2006). 

Destaca-se o entendimento de que a avaliação realizada pela CAPES é relevante e 
necessária para garantia da qualidade do ensino superior no cenário nacional. Entretanto, 
apesar dos esforços da CAPES para contemplar a diversidade de programas do Brasil, 
constata-se a existência – pelo menos, no contexto do PPGC-UFSC – de especificidades que 
sequer são percebidas pelos mecanismos externos em função de sua vinculação as 
características próprias do programa. Emerge, neste contexto, a seguinte pergunta de 
pesquisa: é possível construir um modelo de avaliação que combine aspectos internos e 
externos para a avaliação do PPGC-UFSC. Em caso de resposta afirmativa, em quais bases 
seria possível construir este modelo, de forma a capturar as percepções de todos os atores 
envolvidos.  

Assim, o objetivo do presente estudo é argumentar em favor de uma avaliação 
combinada, que integre mecanismos avaliatórios internos e externos, buscando a construção 
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de um modelo híbrido que consiga encapsular as preocupações inerentes ao PPGC-UFSC, 
associando-as aos da instância reguladora (CAPES). Observa-se que a proposta formulada 
neste artigo se limita a desenvolver a fase de estruturação do modelo híbrido.  

 

1.1 Metodologia adotada  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo contou com: revisão 
bibliográfica, a qual ocorreu em dois momentos distintos. No primeiro momento, buscou-se a 
conceituação de avaliação conforme entendida no contexto nacional, em livros e artigos 
publicados a partir da década de 90, a fim de resgatar aqueles aspectos, segundo os autores 
pesquisados, que deveriam ser observados/considerados em um processo avaliativo. A 
segunda traçou um histórico da sistemática de avaliação no país, segundo a instância 
reguladora, CAPES, buscando subsídio junto ao seu site, por meio de pesquisa realizada em: 
documentos da área administração/turismo no triênio 2001 a 2003 e os critérios de avaliação 
2004 (dos programas de prós-graduação em contabilidade). 

Além da pesquisa bibliográfica o estudo conta com outras fontes de coletas de dados, 
quais sejam: documentos do PPCG-UFSC, questionários e entrevistas. A pesquisa nos 
documentos do programa objetiva delinear seu contexto; os questionários, compostos de 
questões abertas, a fim de explorar e compreender as percepções dos participantes do 
programa (docentes e coordenação); e, as entrevistas realizadas com a coordenação do PPGC-
UFSC, buscavam validar as informações obtidas nos questionários. A partir do uso das 
metodologias destacadas, procedeu-se à estruturação, em termos da identificação dos 
objetivos, do sistema de avaliação intrínseco ao PPGC-UFSC, fazendo uso da Metodologia 
Multicritério em apoio a decisão (MCDA).  

Sendo explorada apenas a fase de estruturação se subdivide em três etapas (ENSSLIN, 
MONTIBELLER NETO, NORONHA, 2001). A primeira focaliza a definição do problema, 
ou seja é a responsável pela compreensão do mesmo e do contexto em que está inserido; a 
segunda etapa da fase de estruturação busca capturar e representar os aspectos (denominados 
objetivos) considerados fundamentais para avaliar as ações, segundo a percepção dos 
decisores (neste caso, Documento da Área, CAPES, docentes e coordenação do PPGC-
UFSC); a terceira e última etapa, a Construção do Descritor para cada eixo de avaliação - um 
conjunto de níveis de impacto representa, de forma não ambígua, os possíveis desempenhos 
de uma ação, ordenados em termos de preferência, segundo os sistemas de valores dos 
decisores (BANA e COSTA et al, 1999). Neste contexto, a proposta do presente trabalho 
limita-se a realização da segunda etapa da Fase de Estruturação de um modelo multicritério.  

Este estudo busca demonstrar como cada eixo metodológico contribui para a 
estruturação do sistema avaliativo, em busca de objetivos comuns (convergência), da 
integração das informações obtidas, da ampliação da comunicação e do alinhamento da forma 
de atuação das pessoas envolvidas com o programa, com vistas a oferecer suporte às decisões 
(gerenciamento) e produzir crescentes níveis da qualidade sob o ponto de vista do consumidor 
(discentes), os quais participam no modelo construído apenas em sua etapa final, ou seja na 
avaliação propriamente dita. A pesquisa constitui-se em um estudo de caso e os resultados 
para serem replicados necessitam da análise do contexto da nova instituição e legitimação das 
percepções dos responsáveis. Destaca-se, ainda, que a análise dos resultados busca gerar 
aprendizagem e compreensão mais ampla da situação. 
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2. Conceituação e percepção da CAPES em relação à avaliação de instituições de ensino 

2.1 Conceituação de avaliação 

A partir da pesquisa e leitura das obras de Dias Sobrinho (1997), Stein (2003), Freitas 
(1995) e Ristoff (1995), obteve-se entendimento da avaliação enquanto um processo que 
implica em obter fundamentado conhecimento sobre o que será interrogado e atribuído 
significado, quer sejam fatos, dados ou informações coletadas. A partir de tais informações, 
argumenta-se que uma avaliação legítima deve buscar saber: (i) o que será avaliado, conhecer 
o objeto da avaliação, incluindo sua identidade, cultura e instâncias que respondem pelo 
objeto a ser avaliado, resultando nos objetivos a serem perseguidos; (ii) como proceder à 
avaliação, identificar como cada objetivo é avaliado e de que modo ele contribui para a 
avaliação do todo, possibilitando a identificação do perfil de desempenho; e (iii) como 
conduzir o gerenciamento interno, realizar a análise das fragilidades e potencialidades 
identificadas para sugerir ações de aperfeiçoamento, promovendo a alavancagem do 
desempenho organizacional. Observa-se que este estudo limita-se a abordar apenas a primeira 
etapa. 

A partir do entendimento de que se faz necessário compreender o que vai ser avaliado, 
cumpre proceder à avaliação propriamente dita e conduzir o gerenciamento. Verificou-se, na 
revisão da literatura, a limitação de modelos prontos, para uso geral e indiscriminado, uma 
vez que tais modelos desconsideram a identidade institucional, e que seu enfoque generalista 
dificulta processos pontuais de aperfeiçoamento: tais modelos não promovem o auto-
conhecimento da instituição a ser avaliada, uma vez que não observam valores, qualidades, 
fragilidades, bem como os objetivos que a instituição se propõe a atingir.  

 

2.2 Pós-graduação no Brasil e sua avaliação 

No processo de avaliação da CAPES, são consideradas as diretrizes por área, 
explicitando os critérios, os indicadores, os parâmetros, os perfis dos programas e outras 
orientações a serem observados na avaliação da pós-graduação no triênio, bem como a forma 
de aplicação da escala de classificação utilizada. Em relação aos componentes propostos pela 
CAPES (2006), verificam-se dois momentos distintos: (a) Avaliação dos programas de pós-
graduação, avalia, criteriosamente, todos os programas que integram o Sistema Nacional de 
Pós-graduação (SNPG), no triênio imediatamente anterior ao ano de realização da avaliação; 
(b) Avaliação das propostas de novos cursos de mestrado e doutorado, verifica se os cursos 
atendem ao padrão de qualidade requerido para que venham a obter a autorização ou 
reconhecimento do Ministério de Educação e Cultura (MEC), sendo que os cursos aprovados 
passam a integrar o SNPG e a tem suas atividades sistematicamente acompanhadas e 
avaliadas pela CAPES. 

Após esta breve descrição do sistema CAPES, passa-se a identificar os aspectos 
contemplados nesta avaliação, que serão utilizados no modelo de gerenciamento interno, a 
fim gerar um modelo de atenda os anseios de Nevo (2001), em relação à comunicação entre 
os modelos de avaliação interno e externo. No contexto de avaliação (CAPES, 2006), 
destacam-se os seguintes critérios estabelecidos: Proposta do programa, Corpo Docente, 
Corpo Discente, Linhas de Pesquisa, Projetos, Trabalhos de Conclusão e Produção 
Intelectual.  

Cabe à Coordenação dos programas de pós-graduação, tanto em nível de mestrado 
quanto em nível de doutorado, construir, gerenciar e disponibilizar instrumentos capazes de 
auxiliar na administração dos mesmos, visando atender tanto aos órgãos reguladores, quanto à 
demanda e especificidade interna de cada curso, com vistas a promover o aperfeiçoamento 
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contínuo. A fim auxiliar no sentido de melhor compreender a percepção da CAPES frente aos 
quesitos avaliados, foi construída a Figura 1, a qual fez uso das informações extraídas da 
CAPES, por meio dos seguintes documentos: (a) documento da área (Administração/turismo) 
triênio 2001 a 2003; (b) Cadernos de avaliação relativos a 2004; e (c) acompanhamento anual 
relativo ao ano 2004. Destaca-se que, em relação ao “documento da área 
(Administração/turismo)”, foi adotado o triênio 2001 a 2003, por ser este o último período 
disponibilizado pela CAPES. A Figura 1 apresenta uma ilustração do Documento da Área 
para o Corpo Docente.  

Documento da Área 
(Administração/turismo) Triênio 2001 a 2003 

Critérios de Avaliação 2004 

Proposta do Programa ... Proposta do Programa ... 
Corpo Docente  
vínculo e composição do corpo docente, e 
vínculo em atividades de ensino, pesquisa, 
orientação e produção intelectual compatíveis 
entre si assinalam a evolução de alguns 
Programas orientados para a excelência. 

Corpo Docente  
i) vínculo, composição e dedicação do corpo docente;  
ii) dimensão do NRD6 relativamente ao corpo docente, 
atuação do NRD6 no programa;  
iii) abrangência, especialização do NRD6 relativamente às 
áreas de concentração e linhas de pesquisa, qualificação do 
NRD6;  
iv) intercâmbio ou renovação do corpo docente, participação 
de outros docentes;  
v) exogenia do corpo docente. 

FIGURA 1 – Aspectos avaliados pela CAPES relativos ao corpo docente 
Fonte: CAPES (2006). 

 

Destaca-se que a Figura 1 desempenha papel fundamental na estruturação do modelo 
para o gerenciamento do PPGC-UFSC, uma vez que os aspectos observados na documentação 
divulgada pela CAPES em relação à avaliação do programas da área de 
administração/turismo, mais especificamente os programas de Contabilidade, fornecem 
subsídios relativos à percepção do avaliador externo, bem como as tendências percebidas pelo 
mesmo em relação às práticas que influenciam o desempenho do programa. Com relação à 
percepção do avaliador externo (CAPES), fica evidente que os vínculos do docente em 
atividades de ensino, pesquisa, orientação e produção intelectual deveriam, estar compatíveis 
entre si; e é percebida a tendência de que, nas próximas avaliações, exista tal compatibilidade, 
como forma de orientação para a excelência do programa. 

Apresenta-se, a seguir, a estruturação do modelo híbrido para o auto-gerenciamento do 
PPGC-UFSC, relativo a dimensão do Corpo Docente. 

 

3. Estruturação do Modelo Híbrido para o auto-gerenciamento do PPGC-UFSC, com 
enfoque na dimensão Corpo Docente 

Esta seção tem dois objetivos: (i) estruturar um modelo híbrido que consiga encapsular 
as preocupações inerentes ao PPGC-UFSC, associando-as àquelas da instância reguladora 
(CAPES) (em consonância com as tendências verificadas nos estudos empíricos investigados, 
bem como segundo as preocupações dos autores na revisão teórica feita); (ii) argumentar em 
favor de uma avaliação combinada, feita nas bases sugeridas no modelo. 

Como o PPGC-UFSC iniciou suas atividades em setembro de 2004, existe por parte da 
coordenação do programa, a preocupação em delinear critérios para auxiliar no gerenciamento 
do curso. A partir da preocupação da coordenação, este estudo busca desenvolver um sistema 
– modelo híbrido - utilizando-se de critérios institucionais (CAPES), associados a critérios 
locais (percepções dos docentes e da coordenação), com vistas a promover o auto-
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gerenciamento do PPGC-UFSC.  

Busca-se, agora, explicar os três pilares que constituíram a fundação do modelo 
híbrido para o auto-gerenciamento do PPGC-UFSC, quais sejam: (i) os critérios de avaliação 
2004 da CAPES; (ii) a interpretação do Documento da Área; e (iii) as percepções internas do 
PPGC-UFSC. Os critérios da CAPES constituem um dos elementos, resgatado na Figura 1, 
sua presença no modelo construído; é observado no documento da área e subsidiar a etapa de 
construção das escalas, segundo as quais o programa será avaliado (não explorada no presente 
trabalho); as percepções internas do PPGC-UFSC foram identificadas a partir das respostas, 
pelos docentes e coordenação, a um questionário, constituído de vinte questões abertas. Para 
ilustrar como foram identificadas as preocupações internas do PPGC-UFSC (dimensão Corpo 
Docente), a Figura 2, apresenta uma das vinte questões do questionário, acompanhada das 
respostas fornecidas pelos docentes. 

Questão 2 - Quais fatores caracterizam, segundo a sua percepção, uma situação de baixo desempenho 
do PPGC-UFSC? 
Docente 1: Professores envolvidos apenas com questões práticas e apenas com questões teóricas; Professores 
e alunos não preocupados em publicar; professores sem atividade de orientação; Professores sem ministração 
de disciplinas; professores sem definição de linha de pesquisa especifica de atuação. 
Docente 2: Pouca orientação dos professores (menos que 5 orientandos por professor); pouca publicação de 
pesquisa; ausência de atuação como docente e/ou orientador. 
Docente 7: Falta de publicação (internacional, nacional, livros ou capítulos de livro, revistas e anais); ausência 
de preocupação com atualização docente (teórica, didática); não participação em congressos/eventos por parte 
de docentes e discentes; ausência de representantes em cargos políticos (comitês de avaliação, CAPES, INEP); 
totalidade de discentes em uma única categoria (todos dedicação exclusiva, ou todos vínculos empregatícios); 
endogenia; ausência de experiência profissional por parte dos docentes (consultoria); ausência de salas de aula 
próprias; dificuldade de acesso a bibliotecas on-line (portais internacionais, outras bibliotecas de 
universidades); ausência de recursos informatizados e locais de estudo para os discentes; ausência de secretaria 
própria (física e humana); pouco comprometimento discente (apenas compareçam as aulas); relação orientador 
orientando apenas quando do período de elaboração da dissertação. 

FIRUGRA 2 – Respostas dos questionários encaminhados aos docentes e à coordenação  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Cumpre salientar que o corpo docente do PPCG-UFSC conta com dez membros. O 
questionário foi enviado a todos os docentes, dentre estes, foram selecionadas, aleatoriamente, 
as respostas de três, para compor a ilustração oferecida na Figura 2. A interpretação das 
respostas em forma de objetivos (que vieram por compor o modelo) foi validada junto à 
coordenação, em momento anterior à sua inserção no modelo. 

Identificadas as preocupações advindas dos meios externos (CAPES, Documento da 
Área) e dos meios internos (docentes e coordenação), passa-se a apresentar o modelo híbrido, 
em termos de objetivos, construído para a área Corpo Docente. A Figura 3 demonstra os 
aspectos considerados relevantes na construção do modelo de auto-gerenciamento. Observa-
se, na Figura 3, que a origem da preocupação (externa e interna) é sinalizada. 

Em relação aos aspectos constantes no modelo, verifica-se, na Figura 3, a existência de 
marcações demonstrando a origem das preocupações, que podem estar alinhadas com as do 
Documento da Área, da CAPES e com as dos docentes/coordenação do PPGC-UFSC. 

Aspectos avaliados 
Documento 

da área CAPES 
Docentes e 

Coordenação 
2.1 Experiência     
  2.1.1 Disciplina na pós   X 
  2.1.2 Palestras  X X X 
  2.1.3 Orientação dissertação  X X X 
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  2.1.4 Experiência profissional (consultoria)    X 
  2.1.5 Apresentação de artigos     
    2.1.5.1 Congresso nacionais  X X X 
   2.1.5.2 Congresso internacionais  X X X 
2.2 Transmissão de conhecimentos     

  
2.2.1 Socialização de conhecimentos relativos à ciência contábil 
ou na área de atuação     

    2.2.1.1 Socialização interna de conhecimentos  X X X 
   2.2.1.2 Socialização externa de conhecimentos    X 

  
2.2.2 Sistematização de conhecimentos relativos à ciência 
contábil ou na área de atuação  X X X 

  2.2.3 Disseminação de conhecimento entre docentes e discentes     

    
2.2.3.1 Reflexão e analise crítica entre referencial teórico e 
experiência prática no corpo docente    X 

   2.2.3.2 Promoção do desenvolvimento das Ciências Contábeis    X 

   
2.2.3.3 Transmissão de conhecimentos contextualizados, 
históricos e críticos e sua análise    X 

2.3 Formação     
  2.3.1 Processo de formação continuada, geral e específica    X 
    2.3.1.1 Atualização periódica (teórica, didática)  X  X 

    
2.3.1.2 Formação complementar: cursos de línguas, práticas 
em computador (montar http)    X 

  2.3.2 Ter corpo docente com formação diversificada     
    2.3.2.1 Instituição de formação  X X X 
   2.3.2.2 Área de conhecimento  X X X 

  
2.3.3 Compreensão acadêmica do método científico e das 
maneiras de produzir conhecimento    X 

2.4 Dedicação  X  
  2.4.1 Comprometimento dos docentes frente às vagas ofertadas  X X X 
  2.4.2 Oferta anual de disciplina   X X 
  2.4.3 Tempo médio de titulação (TMT)  X X X 
  2.4.4 Número de disciplinas ministradas na graduação por ano  X  X 
  2.4.5 Número de orientações na graduação ao ano  X  X 

  
2.4.6 Pontuação alcançada por publicação em periódicos do 
QUALIS  X X X 

2.5 Reconhecimento     
  2.5.1 Bolsas de pesquisa     
   2.5.1.1 CNPQ  X X X 
    2.5.1.2 CAPES  X X X 
   2.5.1.3 PIBC/ Iniciação científica X X X 
    2.5.1.4 Outras bolsas (monitoria, RHAE ...) X X X 
  2.5.2 Prestígio junto à comunidade científica e aos alunos     

    
2.5.2.1 Convites de outras instituições para proferir palestras, 
participar de comissões de bancas examinadoras  X X X 

   
2.5.2.2 Convites para participar de bancas externas (mestrado 
e doutorado)  X X X 

2.6 Disponibilidade    
  2.6.1 Contato regular com orientandos    X 
    2.6.1.1 Existir relação orientando por orientador constante  X X X 
  2.6.2 Horário de atendimento ao corpo discente     
 2.6.3 Acompanhamento do discente a partir de seu ingresso X  X 
FIGURA 3 – Objetivos do modelo híbrido do PPGC-UFSC, identificados para a área Corpo 
Docente  
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Como pode ser observado na Figura 3, os três pilares fundacionais do modelo híbrido 
construído para o PPGC-UFC se fazem presentes na composição dos objetivos a serem 
avaliados. Curiosamente, o número de objetivos que têm sua origem na percepção dos 
docentes e na coordenação do programa é superior aos aspectos oriundos da percepção 
externa (CAPES e Documento da Área). Este fato pode levar a uma leitura da importância de 
se contemplar as especificidades do programa em uma sistemática de avaliação que se 
pretende (eficiente e eficaz). Dentre as especificidades, cita-se: Socialização externa de 
conhecimentos, Promoção do desenvolvimento das Ciências Contábeis, Transmissão e análise 
de conhecimentos contextualizados, históricos e críticos, Compreensão acadêmica do método 
científico e das maneiras de produzir conhecimento. Conforme afirmado anteriormente, não 
se busca desqualificar a avaliação externa, ao contrário, busca-se  complementar a sistemática, 
inserindo a percepção interior na avaliação do programa. 

Os casos em que existe coincidência entre as perspectivas interna e externa podem ser 
lidos como reiteração da importância do quesito em questão. Por exemplo, o objetivo Tempo 
Médio de Titulação (TMT) constitui preocupação interna e externa devendo, portanto, ser 
levado em conta na busca pela excelência do programa. Outras preocupações comuns foram 
traduzidas em objetivos, dentre os quais citam-se: Socialização interna de conhecimentos, 
Formação diversificada do corpo docente (instituição e área de conhecimento), 
Comprometimento dos docentes frente às vagas ofertadas, e Tempo Médio de Titulação. 
Mesmo em caso de coincidência de preocupação, existem diferenças no que tange a 
interpretação do quesito que, agrupadas, podem vir a fortalecer o instrumento de avaliação. 
Como ilustração, cita-se, novamente, o caso do TMT: enquanto o documento de área sinaliza 
para um tempo médio de 18 meses como tendência de excelência, a CAPES permite até 30 
meses e a percepção interna do PPGC-UFSC sugere 24 meses.  

Estes dados, apenas se tornaram evidentes com a implementação do modelo híbrido, o 
qual subsidiará a construção das escalas de avaliação dos objetivos, o que permitirá um 
processo de gerenciamento a partir do próprio modelo construído. Ou seja, dentro da 
concepção do gerenciamento do PPGC-UFSC, estas informações podem ser lidas da seguinte 
forma: o PPGC-UFSC terá como meta um TMT de até 18 meses; como desempenho mínimo, 
24 meses; como desempenho a ser penalizado, superior a 24 até 30 meses. Observa-se que nos 
casos em que não houve a mesma preocupação, pelos três pilares fundacionais, a escala de 
avaliação, deste objetivo, terá como suporte informacional o pilar que lhe deu origem, como é 
o caso do objetivo: Compreensão acadêmica do método científico e das maneiras de produzir 
conhecimento. Este objetivo foi preocupação dos docentes do programa; assim, as 
informações para a construção da escala de avaliação deste objetivo foram buscadas nos 
questionários e entrevistas realizadas, donde identificou-se que o PPGC-UFSC terá como 
meta a realização de 3 encontros, no ano, entre os docentes, para discussão e compreensão dos 
métodos científicos e das maneiras de produzir conhecimentos por eles utilizados; como 
desempenho mínimo, a realização de 1 encontro, no ano, entre os docentes para discussão e 
compreensão dos métodos científicos e das maneiras de produzir conhecimentos por eles 
utilizados; como desempenho a ser penalizado, a não realização deste encontro.  

Destaca-se que o modelo híbrido construído para gerenciamento do PPGC-UFSC 
parece atender aos anseios de Nevo (2001) em buscar o diálogo entre a avaliação interna e 
externa, bem como a participação de todos os envolvidos no processo de avaliação do PPGC-
UFSC. O elenco de quesitos do modelo conta com aspectos do Documento da Área, da 
CAPES e dos docentes e coordenação do Programa, orquestrando, assim, as preocupações 
internas e externas, na sistemática de avaliação. 
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Cumpre observar que o modelo construído está em consonância com as concepções de 
avaliação dos pesquisadores nacionais. Em relação ao primeiro item, o processo de construção 
do modelo buscou conhecer o que vai ser avaliado (PPGC-UFSC), em termos de sua 
identidade, cultura e valores, traduzidos em objetivos a serem perseguidos (ver 2.1). 

A partir do exposto o presente artigo torna-se evidente e comprovada a argumentação 
em favor de uma avaliação combinada. Uma vez que o modelo integra mecanismos 
avaliatórios internos e externos, buscando a construção de um modelo híbrido capaz de incluir 
as preocupações inerentes ao PPGC-UFSC, associando-as a instância reguladora (CAPES) e 
Documento da Área, este se torna válido e legítimo: válido enquanto código científico e 
legítimo enquanto código social.  

Além disto, a natureza híbrida do modelo explora, de forma mais completa, as 
potencialidades do Programa em termos de verificar especificidades não explicitamente 
exigidas pela CAPES, apontadas pelo Documento da Área, mas factíveis pelo Programa. 
Como ilustração, citam-se os objetivos – Compreensão acadêmica do método científico e das 
maneiras de produzir conhecimento, e Transmissão de conhecimentos contextualizados, 
históricos e críticos: o tratamento destas preocupações pode fornecer o diferencial 
competitivo. 

 

4. Considerações finais 

O presente artigo objetivou explorar a questão da qualidade de ensino, pelo viés da 
avaliação de um programa de pós-graduação, sob a perspectiva de uma avaliação combinada, 
operacionalizada por meio da construção de um modelo híbrido de avaliação. A construção 
deste focou a fase de estruturação com vistas a identificar os objetivos que comporiam o 
modelo híbrido. As informações para alimentar tal modelo (identificar os objetivos) tiveram 
sua origem nos pilares, a saber: CAPES, Documento da Área e percepções dos docentes e 
coordenação do PPGC-UFSC.  

Com base nas reflexões geradas, foi possível responder à pergunta de pesquisa 
proposta para o artigo, qual seja: é possível construir um modelo de avaliação que combine 
aspectos internos e quesitos externos para a avaliação do PPGC-UFSC? Esta pergunta de 
pesquisa foi respondida pela própria proposta de construção do modelo híbrido, que 
conseguiu encapsular as preocupações inerentes ao PPGC-UFSC, associando-as àquelas da 
instância reguladora (CAPES) e as identificadas no Documento da Área. 

As bases sobre as quais a estruturação do modelo foi construída foram, exatamente, os 
três pilares fundacionais do modelo, quais sejam, a CAPES, o Documento da Área e as 
percepções dos docentes e coordenação do PPGC-UFSC. Reitera-se que o modelo conseguiu 
capturar as percepções de todos os atores envolvidos (Figura 3).  

Acredita-se ter cumprido seu objetivo primeiro, qual seja, argumentar em favor de 
uma avaliação combinada, a partir da comprovação da viabilidade de um modelo construído 
em tais bases. Ao integrar percepções internas e externas e ao detectar convergência de 
quesitos oriundos dos três pilares, o modelo híbrido conseguiu incluir as preocupações 
inerentes ao PPGC-UFSC, associando-as as da instância reguladora (CAPES) e aos do 
Documento da Área, configurando-se como um modelo válido e legítimo. A estruturação do 
modelo conseguiu, assim, identificar as potencialidades do Programa em termos de aspectos 
(objetivos) não exigidos pela CAPES, apontados pelo Documento da Área, mas factíveis pelo 
PPGC-UFSC, contribuindo, para seu diferencial. As potencialidades identificadas foram 
traduzidas nos seguintes objetivos: Socialização externa de conhecimentos, Reflexão e analise 
crítica entre referencial teórico e experiência prática no corpo docente, Promoção do 
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desenvolvimento das Ciências Contábeis, Transmissão e análise de conhecimentos 
contextualizados, históricos e críticos, Compreensão acadêmica do método científico e das 
maneiras de produzir conhecimento. 

Como limitação da pesquisa, cita-se o caráter ad hoc do modelo: como este foi 
construído especificamente para o PPGC-UFSC, tal modelo para ser replicado carece de 
ajustes contemplando as especificidades do Programa a ser investigado.  

Como ponto para futuras pesquisas, sugere-se a continuidade do modelo nestas bases, 
em termos da fase de estruturação (construção das escalas para cada objetivo, identificação do 
status quo do PPGC-UFSC) e da fase de geração/recomendação de ações de aperfeiçoamento. 
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