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Contextos de Emergência do PAIUB 2000
Francisco de Assis Palharini (UFF)

Este trabalho tem por objetivo contribuir para a compreensão das condições em que emergiu, no âmbito do Comitê Assessor do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB, a proposta intitulada PAIUB 2000 – Avaliar para melhorar (Comitê Assessor, 1999). Ela foi aprovada por este Comitê em 8/11/1999, como a nova orientação do Programa a ser discutida em Encontros Regionais. Além deste objetivo principal, apresentamos também os fundamentos que a configuram, a fim de facilitar a análise de suas relações com a proposta original do PAIUB.   
Para os fins propostos, utilizamos anotações decorrentes da participação direta como membro do Comitê Assessor, a partir de agosto de 1999, e indicado pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras – FORGRAD,  o relatório de avaliação dos Encontros Regionais (Comitê Assessor, 1999), o plano de trabalho 1999-2000 (Comitê Assessor, 1999), o esboço da distribuição das tarefas de construção da proposta (Comitê Assessor, 1999), as anotações realizadas por ocasião dos Encontros Regionais do PAIUB (no ano de 1999, nas cidades de Rio de Janeiro, Pelotas e Belém), bem como, nas discussões tidas com outros membros do Comitê participantes dos Encontros realizados em Recife e São Paulo. 
A emergência da proposta PAIUB 2000 provocou algumas críticas a respeito da sua pertinência, do seu significado e da sua adequação como tática de resistência. Para alguns, mais identificados com a proposta original, ela carecia de legitimidade, dado ter sido construída exclusivamente no Comitê Assessor, para outros ela descaracterizava a proposta original, por sugerir uma metodologia mais definida e/ou por incluir nos seus procedimentos conceitos às dimensões institucionais avaliadas. Para outros, ainda, ela comporia uma estratégia equivocada de resistência às investidas do MEC para acabar com o PAIUB. 
Compreendemos que ação de revisão do PAIUB, pelo Comitê Assessor foi a forma possível de contrapor-se a outras iniciativas que se desenhavam inclusive entre seus membros, sem que ocorresse uma descaracterização absoluta dos fundamentos e princípios que consubstanciam a proposta original.  Esta compreensão se fundamenta na percepção de que tanto entre alguns membros do Comitê quanto na Coordenação do Programa (MEC) considerava-se necessário a implementação da avaliação externa conduzida por um organismo independente. 
Esta possível descaracterização da proposta original se manifestava na razoável acolhida por parte de alguns membros do Comitê com relação a uma metodologia que previa a combinação matemática de variáveis relativas ao desempenho dos cursos de graduação e outras relativas ao desempenho dos departamentos. O resultado desta combinação posicionaria de um modo mais preciso um curso no conjunto da IES e poderia posicionar, também, uma IES no conjunto do Sistema de Ensino Superior. Para esta combinação utilizar-se-ia procedimentos de análise multivariada, já testados com relativo sucesso em uma universidade federal. Para sua adoção era necessário um posicionamento do Comitê quanto ao conjunto de variáveis a serem consideradas e a definição respectiva de pesos que refletissem sua importância no cenário acadêmico.  Manifestava-se, também, no privilegiamento da avaliação externa conduzida por agentes externos, escolhidos sem a sua participação, e com referenciais e/ou parâmetros universais. 
Além deste aspecto, havia um razoável consenso entre os membros do Comitê no que tange ao descrédito do Programa no âmbito do MEC, bem como desinteresse pela sua continuidade entre a maioria dos ocupantes de cargos de destaque naquele Ministério. Também eram freqüentes as referências a gestação de uma espécie de agência de avaliação ou de “agencias de credenciamento”. Conseqüentemente disseminava-se a idéia entre os membros do Comitê de que urgia tomar alguma providência para fortalecer o PAIUB; ou, então, de convertê-lo numa espécie de agência de credenciamento, com hegemonia das Universidades, dado a legitimidade de que já dispunha. 
Considerando, inclusive, os questionamentos que recaiam sobre o Programa, em função do caráter restrito de sua implementação, até aqueles momentos, evidenciava-se para os membros do Comitê, a urgência de fortalece-lo. Embora houvesse concordância a este respeito, o mesmo não acontecia quando das propostas que eram debatidas. Propunha-se a retomada do financiamento para a avaliação externa conduzida pelas IFES, a reestruturação do Comitê, envolvendo pessoas identificadas com a avaliação e o PAIUB, seminários das comissões de avaliação visando construir alternativas para este fortalecimento. Entretanto estas propostas não prosperavam, ou por encontrar resistências na Coordenação do Programa, ou pelas divergências entre os Membros do Comitê.   É, então neste contexto de tensões que viria a ser construída a alternativa do PAIUB 2000. 
A proposta do PAIUB
A fim de contribuir para a compreensão mais aprofundada das condições internas do Comitê, em que esta proposta emergiu, procuramos expor e analisar neste trabalho, a partir dos referenciais mencionados, as condições que a possibilitaram. Antes, no entanto, de passar a esta tarefa, cabe fazer uma breve incursão sobre os fundamentos do PAIUB, como forma de facilitar a análise entre as duas proposições. 
  O PAIUB, criado em 1993, foi durante a existência do Comitê Assessor, coordenado pela SESu/MEC e destinado a estimular e fomentar um processo de avaliação institucional. Proposto pela ANDIFES, ele constituiu-se em uma atitude antecipatória ao Estado, por parte das universidades brasileiras, no campo da avaliação, ao propor a implementação de um projeto próprio de avaliação institucional (Leite e Bordas,1994; Leite,1997). O contexto político no qual emergiu, está ancorado no relatório do Banco Mundial apresentado ao governo brasileiro em fevereiro de 1991. 
O processo de construção da proposta foi resultante da conjugação e coordenação de esforços, interesses e demandas dos Fóruns Nacionais de Pró-Reitores de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão e de Planejamento, a partir da contribuição decisiva do FORGRAD. Esta articulação da proposta levou a que a ANDIFES acolhesse e constituísse uma Comissão encarregada de elaborar um texto final, o que aconteceu entre julho e outubro de 1993. Este texto foi aprovado por unanimidade pelos dirigentes das IFES e enviado às instituições para discussão e aperfeiçoamentos. Como desdobramento político deste processo o projeto resultante foi, então, apresentado aos diferentes segmentos do ensino superior brasileiro e ao MEC, tendo também ampla acolhida. A partir disso, foi constituída uma Comissão Nacional de Avaliação. 
Segundo Palharini (2001) a ANDIFES avaliou existir, em 1993, o momento histórico de deflagração da avaliação das IFES, num patamar de participação e autonomia, em função de aspectos conjunturais que possibilitavam visualizar no cenário das políticas pública para a educação superior condições mais favoráveis para a Universidade Pública e para formas de avaliação emancipatórias. Em dezembro de 1993, o PAIUB é instituído oficialmente, por meio de um documento publicado pela Coordenadoria Geral de Análise e Avaliação Institucional da SESU. O MEC passa, pela relação de confiança que se estabelecia, a exercer o papel de articulador, de viabilizador e, por fim, de financiador do Programa. 
A estrutura central do PAIUB preconiza três fases consideradas fundamentais, a avaliação interna ou auto-avaliação por seus segmentos constitutivos; a externa, por especialistas das áreas de conhecimento e/ou representantes da comunidade externa; e a reavaliação, para reunir e discutir os resultados das fases anteriores, estabelecendo ações para a melhoria da qualidade dos cursos e para o aperfeiçoamento do projeto pedagógico; com duração média de dois anos. O Programa se caracterizava pela livre adesão das universidades, por meio de princípios de avaliação coerentes com a posição emancipatória e participativa.
O documento que institui o PAIUB reconhece a especificidade e o caráter histórico da instituição Universidade, como “instituição que produz e dissemina o saber voltado para a busca das verdades cientificas”, e ressalta suas funções sociais, isto é, “que o saber produzido e disseminado, também se dirige a atender às necessidades básicas da sociedade”. Em função desta concepção propõe a avaliação como um contraponto da proposta institucional desenvolvida pela instituição, visando a atender uma tríplice exigência da universidade contemporânea: a) o aperfeiçoamento contínuo da qualidade acadêmica; b) a melhoria do planejamento e da gestão universitária; c) a prestação de contas à sociedade que as mantém (ANDIFES, 1993:4). 
Para o PAIUB o sentido da avaliação está direcionado pelo contraponto entre o pretendido e o realizado pela instituição universitária. Assim, a avaliação, segundo seus proponentes, significaria: “acompanhar metodicamente as ações a fim de verificar se as funções e prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas”. Ele busca ultrapassar os modelos que se orientam por diretrizes técnicas e padronizadas, que expressam mais uma preocupação com as funções práticas da universidade. 
No seu primeiro ciclo avaliativo o Programa tinha como objetivo o ensino de graduação, uma vez que a pós-graduação e a pesquisa já eram sistematicamente avaliadas pela CAPES e pelas agências de fomento. O controle do processo de avaliação pertenceria a cada instituição aderente, cujo projeto tivesse sido aprovado pelos pares indicados pela Comissão Nacional de Avaliação. A supervisão do Programa coube a SESU/MEC, que repassou os recursos, e a quem as universidades deveriam prestar contas, por meio de relatórios das ações desenvolvidas e dos gastos realizados. 
O PAIUB assenta-se sobre três princípios básicos: a aceitação ou conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos envolvidos, o reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos critérios adotados; o envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua execução e na implementação de medidas para a melhoria do desempenho individual (PAIUB, 1993:4,5). Destes princípios derivam-se as características principais do programa: o caráter institucional, a globalidade, a participação dos diferentes segmentos, a avaliação interna, externa e reavaliação, a continuidade, a sistematização e a legitimidade política e técnica do processo (Ristoff, 1996 e Sobrinho, 1996). 
O objetivo geral do Programa é assim estabelecido: 
“A avaliação de desempenho das Universidades é uma forma de rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sócio-político da instituição, promovendo a permanente melhoria da qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas. A utilização eficiente, ética e relevante dos recursos humanos e materiais da universidade, traduzida em compromissos científicos e sociais, assegura a qualidade e a importância dos seus produtos e sua legitimação junto à sociedade” (PAIUB,1993:5)
Dado a complexidade de se empreender a avaliação da instituição, em função do tempo exigido para realizá-la e do volume de esforços para levá-la a cabo, da necessidade de metodologias adequadas para abordar os mais diferentes aspectos, o Programa preconizava o desenvolvimento de uma metodologia global, que poderia iniciar-se a partir da ênfase na área do ensino de graduação. Considerava-se que o Programa poderia conquistar gradativamente graus crescentes de profundidade nas demais dimensões das atividades-fim da instituição, bem como, em relação à gestão universitária. Essa ênfase inicial na avaliação do ensino de graduação seria decorrente da possibilidade de uma maior abrangência do universo da instituição, de seus grandes efeitos multiplicadores e dos desdobramentos na sociedade, pois a identificação e resolução de problemas na graduação teriam impacto imediato na instituição e, por conseqüência, na sociedade, além de se estar promovendo ações constituintes de uma cultura participativa de avaliação. 
A metodologia proposta enfocava pelo menos quatro grandes dimensões e grupos de variáveis, incluindo desde as condições técnicas, infra-estrutura e recursos humanos até as características do perfil profissional obtido no curso, aspectos pedagógicos e o envolvimento do aluno nas atividades de extensão, pesquisa e culturais. Em função de ter sido proposto como um Programa, o PAIUB não recomendava uma forma de análise das relações entre o conjunto de dados e de dimensões avaliadas. Isso ficaria a cargo da iniciativa e criatividade de cada uma das instituições, que disporiam de plena liberdade para introduzir, aperfeiçoar e ampliar os processos de avaliação.
Publicado o primeiro Edital do Programa, em 1994, ocorreu uma adesão expressiva das IES públicas e privadas, o que tendeu a fortalecê-lo como instrumento das políticas de avaliação. Entretanto, um ano após este edital ocorre a eleição de Fernando Henrique Cardoso e é indicado para Ministro da Educação o Professor Paulo Renato de Souza, que retoma a política de combinar o financiamento das IES públicas e a concessão da autonomia universitária com a avaliação.  
O PAIUB no contexto das Políticas de Avaliação 
Os desdobramentos políticos que se seguiram a eleição de Fernando Henrique em 1994 implicaram na aprovação de uma LDB que trata da avaliação de um modo geral e na criação do Conselho Nacional de Educação, com a incumbência de analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior. Cabe ressaltar, no entanto, que o detalhamento das questões relativas à avaliação foi dado por instrumentos jurídico-legais emanados do poder executivo, inclusive antes da promulgação da referida LDB, como se pode verificar através da Portaria n.º 1885/94. Esta portaria descreve os objetivos básicos de um sistema de avaliação, ressalta os benefícios de sua respectiva institucionalização como um processo permanente em todos os níveis de ensino, tratando inclusive da estrutura física, dos recursos humanos, da eficiência do sistema e da qualidade do ensino oferecido. 
Estes desdobramentos, referidos anteriormente, incluem o encaminhamento, por parte do governo, de dois instrumentos de avaliação, ou seja, o ENC e a avaliação de cursos por comissões de especialistas, implantados através da Medida Provisória 1018, de 08/06/95. A avaliação institucional seria parte do sistema de credenciamento e recredenciamento a ser devidamente articulada, posteriormente, com os instrumentos anteriormente referidos. Deve-se sublinhar, no entanto, a presença de um dispositivo estabelecendo a necessidade de um projeto institucional que considerasse a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão, como referencial da avaliação (MEC, 1996). 
Em 10/10/96 a comunidade acadêmica é surpreendida pelo Decreto 2026 estabelecendo “procedimentos de avaliação”, o qual foi assinado pelo Presidente da República na presença dos reitores. Estes, no entanto, no ato da assinatura, desconheciam seu conteúdo e objetivos. Estabelecia-se um amplo programa de avaliação que não fazia nenhuma referência explícita ao PAIUB, então em curso. O conteúdo desse Decreto especificava os procedimentos de avaliação do desempenho individual das IFES em ensino, pesquisa e extensão, a avaliação das condições de oferta do ensino de graduação nas diferentes IES, pelos resultados dos Exames Nacionais e pela avaliação da pós-graduação por área de conhecimento. E, por fim o desempenho global, isto é o sistema sendo avaliado por região, unidades da federação, áreas de conhecimento, tipo e natureza das IES. 
A responsabilidade pelo estabelecimento destes indicadores foi atribuída à Secretaria de Avaliação e Informação Educacional - SEDIAE, e incluem: taxas de escolarização bruta e líquida, taxas de disponibilidade e de utilização de vagas para ingresso, taxas de evasão e produtividade; tempo médio para conclusão dos cursos; índices de qualificação do corpo docente; relação média aluno por docente; tamanho médio das turmas; participação da despesa com ensino superior nas despesas públicas com educação; despesas públicas por aluno; despesa aluno em relação ao PIB – sistema público e privado e a proporção de despesa pública com professores. 
O Decreto previa ainda a avaliação individual das IFES e a designação de uma comissão externa pela SESu, à qual caberia avaliar a administração Geral, acadêmica, o grau de integração social das IFES, e a produtividade dos docentes qualificados em relação ao seu regime de trabalho. Também deveria ser considerada a auto-avaliação das IES, a avaliação da comissão de especialistas, os exames nacionais, as avaliações da CAPES e os indicadores SEDIAE. Só mais tarde o MEC, através da Portaria 302, iria estabelecer o PAIUB como seu referencial para o processo de avaliação institucional.
Na seqüência do Decreto 2026, outras medidas de ordem complementar foram estabelecidas, inclusive agredindo o preceito constitucional da autonomia, como é o caso da Portaria interministerial 880, de 30/07/97. Através desta, fica constituída uma comissão interministerial com a finalidade de definir e propor: a) procedimentos, critérios, parâmetros e indicadores de qualidade para orientar a análise dos pedidos de autorização de cursos de graduação em Medicina, Odontologia e Psicologia; b) parâmetros e indicadores de qualidade, integrados à avaliação de mérito acadêmico e necessidades de perfil profissional, utilizados pelas comissões de especialistas do ensino na área de saúde. Concomitantemente a esta comissão interministerial o MEC estabelece, em 22 de agosto de 1997, a Portaria 972, a qual oficializa e estabelece sua forma de constituição, além das atribuições das “Comissões de Especialistas”. É assim que o Estado brasileiro estava estabelecendo seu sistema de regulação das IES; através do Decreto 2026 e da Medida Provisória que instituiu o ENC (Franco e Grigotto, 1997). À produção do conhecimento seria reservado lugar apenas nas instituições que fossem consideradas de excelência, conforme se depreende das portarias 2040 e 2041, de outubro de 1997, que tratam do credenciamento e descredenciamento de instituições. 
Na medida que este conjunto de normas dava nitidez e concretude às políticas oficiais para a regulação do sistema de ensino superior, através da disseminação do ENC e da Avaliação das Condições de Oferta, se evidenciava a incongruência com a proposta do PAIUB, e, conseqüentemente, o seu respectivo esvaziamento como instrumento de política para a avaliação. Este esvaziamento se manifestava, também, em aspectos mais elementares, tais como as precárias condições materiais e de recursos humanos para que a secretaria do programa pudesse vir a dar cabo das tarefas que lhe eram previstas. 
Cabe ressaltar que, mesmo assim, era crescente e expressivo o número de IES aderentes ao Programa. Esta adesão, no entanto, não significava que o PAIUB estivesse necessariamente verticalizando suas experiências de avaliação. Possivelmente em muitas instituições ele se caracterizava mais como uma formalidade cumprida. Alguns estudos, como o de Trigueiro (1998) e Palharini (2001) apontaram para o caráter restrito de sua abrangência e profundidade, embora algumas IES tivessem avançado de forma sistemática e mais aprofundada neste período. Apesar de poucos estudos abrangentes terem sido conduzidos neste período, se evidenciava nos Encontros de 98 e 99 que o PAIUB avançava mais na área de graduação, especialmente na avaliação de disciplinas e na consolidação de indicadores. 
Por outro lado, em função das políticas de avaliação que já ganhavam concretude plena em 1998, mas utilizando argumentos relacionados à não evolução do Programa, o financiamento é interrompido em 1998. Estabelece-se uma grande dúvida, e, mesmo, insegurança sobre sua continuidade, especialmente entre as Comissões de Avaliação existentes. O Comitê Assessor desta época (com hegemonia dos “libertários”, segundo expressão da Coordenação) é progressivamente substituído por indicados que não tinham com o Programa original um vínculo mais orgânico. Mesmo considerando pertinente a crítica relacionada às dificuldades observadas para a evolução do Programa, o esvaziamento à que o Programa é submetido tende mais a compor a estratégia de fortalecimento das políticas de avaliação já em curso, inclusive com receptividade na mídia. Manter o Programa, ou fortalecê-lo, seria incongruente com as políticas em curso (leite, 1997; Sgussiardi, 1997; Cattani, Oliveira e Dourado 2001). Seus fundamentos configuravam-se como incompatíveis com aqueles relacionados as modalidades implementadas, ENC e Avaliação das Condições de Oferta, e, posteriormente a GED. Cabe, também sublinhar, que por esta época já tomava forma as novas regras para o financiamento das IFES, as quais privilegiavam a produtividade  da universidade, do ponto de vista do número de alunos e formandos.   Porque manter algo que questionava o modelo em curso? 
O PAIUB nos Encontros Regionais 
Evidenciou-se nos Encontros Regionais realizados em 1999, a preocupação dos representantes com as dificuldades para a implementação do Programa, de modo mais aprofundado, com as dificuldades financeiras para manutenção das atividades, com o reduzido apoio institucional, com as “resistências” da comunidade universitária, com o esvaziamento da proposta em decorrência da concorrência com o ENC e da Avaliação das Condições de Oferta da Graduação. Também se destacavam as questões relativas a ausência de um referencial que desse consistência ao conceito de qualidade, a necessidade de referenciais institucionais para que a avaliação se processasse, a dificuldade para a integração dos resultados das diferentes avaliações, como a do ensino, pesquisa, extensão e gestão, a necessidade de consolidação da avaliação do ensino de graduação, a integração entre a atividade de avaliação e o planejamento institucional, as definições de prazos e a estruturação dos bancos de dados institucionais. Conseqüentemente, se reivindicava que o PAIUB tivesse seu financiamento retomado pelo MEC, que sua metodologia estivesse articulada com os instrumentos oficiais de avaliação, bem como, que ele fosse repensado de modo a possibilitar uma direção para o processo avaliativo e a integração dos dados institucionais (Comitê Assessor, 1999). 
Nossa inserção como membro deste Comitê, se deu após os Encontros Regionais e pela indicação do FORGRAD Juntamente com o Prof. José Ederaldo Queiroz (UFPR),  membro da Diretoria do FORGRAD.   com a recomendação expressa de fortalecer o Programa e de agir em sintonia com a sua Diretoria Dado a dinâmica e intensidade com que se realizavam as discussões, a Diretoria do FORGRAD não pode ser atribuído responsabilidade pela decisão, em determinados momentos, tomada pelos seus representantes. . Nesta época, os debates que ocorriam no Comitê apontavam para o esforço de membros do Comitê em ampliar a importância do Programa. Questionava-se a indefinição do MEC com relação a ele, a interrupção do financiamento, a necessidade de revisão de critérios para a sua retomada  e a necessidade de mudanças estruturais no Programa, a fim de lhe garantir maior credibilidade. Além destas questões, os debates incluíam a discussão de uma proposta metodológica de avaliação institucional que combinaria matematicamente algumas variáveis relativas ao desempenho dos cursos de graduação e outras relativas ao desempenho dos Departamentos. Este proposto veio a se colocar, posteriormente, como uma alternativa concreta, dado os apoios que recebia. 
Nas reuniões do Comitê Assessor que se sucederam à realização dos Encontros de 1999, se procedeu ao balanço das experiências de avaliação pelas diferentes regiões do País. Um relatório preliminar da reunião que tratou do assunto foi assim redigido: 
	Nas reuniões regionais promovidas pelo Comitê Assessor PAIUB/SESU/MEC (São Paulo, Rio de Janeiro, Pelotas, Belém, Recife), os membros deste Comitê, hoje reunidos, e presentes em pelo menos uma dessas reuniões, destacam para fins avaliativos os seguintes pontos:

Os Encontros Regionais contaram, de modo geral, com expressiva participação dos membros das Comissões Locais de Avaliação e uma presença significativa de professores interessados, além do esperado, isto tanto por parte das IES Públicas, quanto das comunitárias e privadas. Em São Paulo, Rio e Belém foi marcante, além das Públicas, a presença das IES privadas e no caso de Pelotas verificou-se a presença expressiva das IES comunitárias.
Em todos os Encontros  observou-se um interesse intenso, por parte dos presentes, pelo “futuro” do PAIUB, diante do que se entendia como sendo o “rumo das políticas de avaliação para o ES”, mais especificamente no que se refere a questão do recredenciamento. Este interesse também se verificou  com relação a questão de “Para que serve o PAIUB?”. Neste último caso o interesse demonstrando tanto um desconhecimento sobre a natureza do Programa, quanto com relação a sua finalidade na política de avaliação para o ES. 
A partir do conteúdo das diferentes manifestações e discussões realizadas em plenário, evidencia-se a percepção pelos presentes de que se apresenta como irreversível a implementação de políticas de avaliação e conseqüentemente dos processos respectivos. Dentre esses processos o PAIUB, por ser originário de uma iniciativa das Universidades, é considerado como sendo o instrumento desejável. 
Especialmente através dos relatos de experiências e painéis (em menor número) apresentados, evidencia-se, “per si”, um forte entusiasmo e interesse por parte dos presentes com relação ao PAIUB. Mas, esses relatos, por parte das Comissões Locais, indicam também que se ressentem de uma maior e melhor orientação para o desenvolvimento dos seus trabalhos, bem como de uma metodologia mais explícita de análise e integração dos dados, isto é, como fazer Avaliação Institucional no tripé Graduação - Pesquisa (pós-graduação) - Extensão  Em decorrência verifica-se uma grande curiosidade e interesse com relação aos procedimentos utilizados por diferentes IES, bem como no dos instrumentos que cada uma utiliza.
Os relatos, de modo geral, ainda indicam que são sensíveis as dificuldades para implementar o Programa nas IES. Isto ocorrendo seja por força da necessidade de recursos financeiros para financiá-lo, seja por força da necessidade de maior apoio institucional. De qualquer modo, verifica-se ser crescente o número de experiências de avaliação em curso.
Os relatos apresentados, sobre as atividades desenvolvidas em cada instituição demonstram ainda a existência de uma heterogeneidade de procedimentos adotados, neles se destacando a avaliação do docente pelo discente e do padrão quantitativista de análise. Verifica-se, ainda, grande diversidade, entre as IES, com relação ao estágio em que se encontram na condução do processo avaliativo, na ótica do PAIUB. Destaca-se que o processo concentra-se na avaliação de cursos, com algumas experiências realizadas no campo da gestão.”  
Com a perspectiva de superar as dificuldades acima mencionadas, o Comitê Assessor decidiu propor reformulações na estrutura do PAIUB, visando garantir-lhe maior efetividade no contexto da avaliação institucional e para isso deliberou por um Plano de Trabalho, para o período 1999-2000 que previa: 
	Estabelecer Calendário de Reuniões do Comitê Assessor, com pelo menos uma reunião por mês, com pauta definida previamente. 

Definir o caráter do Comitê Assessor. 
Estabelecer políticas visando implementar o PAIUB,  de forma ampla, nas instituições inscritas.
Financiamento integral da Avaliação Externa, nas IES Públicas, com pró-labore para os membros da Comissão Externa. 
Financiamento, com contrapartida de dois terços, para as IES Públicas mais atrasadas na implementação do PAIUB, mediante apresentação de resultados.
Dar continuidade a implementação do programa através do Edital PAIUB 99. Estabelecer prazo para atendimento as exigências deste edital. 
Instituir banco de dados sobre desenvolvimento do programa em cada IES.
Estabelecer critérios para renovação da inscrição no Programa.
Estimular a construção de Projetos Pedagógicos Institucionais, e o relacionamento entre o processo avaliativo e o Planejamento Institucional. 
Construir uma metodologia de análise para a Avaliação Institucional e integração dos dados institucionais. Solicitar o envolvimento dos Fóruns de Pró-Reitores de Graduação, Extensão, Pesquisa e Planejamento no estabelecimento de diretrizes para a construção desta metodologia. 
Realizar amplo Seminário Nacional, com as instituições que compõe o PAIUB, visando a debater princípios e procedimentos para a construção de uma metodologia de avaliação. 
Instituir, sob a coordenação do Comitê Assessor, um grupo de trabalho com especialistas em metodologia da pesquisa e/ou avaliação, indicados pelo MEC, Fóruns de Pró-Reitores, SBPC, Comitê Assessor e por entidades representativas dos professores, funcionários e estudantes, visando a, num prazo determinado, propor uma metodologia de análise.
Implementação do processo proposto após discussão e ajustes realizados pelo Comitê Assessor. 
Critérios para análise de projetos novos;
	Resolução de Conselho Superior da IES aprovando o Projeto e instituindo a Comissão diretamente subordinada ao reitor.

Adequação do projeto aos princípios e etapas preconizadas pelo PAIUB, com caráter institucional. Adequação do projeto ao Edital PAIUB/99.
Existência de base de dados para todos os indicadores estabelecidos pelo PAIUB.
Cronograma para realização do processo. 
Existência de um Projeto Pedagógico institucional e de um Planejamento Institucional como referência do processo avaliativo.
Critérios para renovação de inscrição
Resolução de Conselho Superior da IES aprovando o Projeto e instituindo a Comissão diretamente subordinada ao reitor.
Adequação do projeto aos princípios e etapas preconizadas pelo PAIUB, com caráter institucional; adequação do Projeto ao Edital PAIUB/99. 
Parecer do Comitê Assessor, mediante relatório de atividades contendo sínteses diagnósticas pela IES (destacando pontos fortes e fracos das dimensões consideradas); 
Existência de base de dados para todos os indicadores estabelecidos pelo PAIUB.
Cronograma para realização do processo. 
Existência ou compromisso de construção de um Projeto Pedagógico Institucional e de um Planejamento Institucional, como referências do processo avaliativo. 
Logo após esta deliberação, se verificou em função do contido nos comentários da Coordenação do Comitê, que os dispositivos previstos não se configuravam como suficientes para reverter o esvaziamento e a falta de credibilidade a que o PAIUB estava sujeito no âmbito do MEC. As discussões que se sucederam implicaram na deliberação de uma reforma mais profunda tanto nos procedimentos quanto no Comitê. No que tange aos procedimentos, o resultado da avaliação deveria ser expresso por meio de uma espécie de “selo de qualidade”. Esta proposição gerou tensas discussões relacionadas ao seu significado e propriedade no âmbito do PAIUB, entretanto, prevaleceu o argumento de que o “selo” era necessário para garantir visibilidade e credibilidade à avaliação realizada. Incluía-se nesta discussão a recomendação de que o “novo PAIUB” incorporasse a proposta de processamento dos indicadores de curso e departamento.
A construção do PAIUB 2000
Em decorrência do quadro anteriormente descrito as discussões se encaminharam para as diretrizes que deveriam nortear a reformulação do PAIUB. Tomou-se como referência o pressuposto de que o objetivo da Avaliação deve provir primeiramente de dentro da instituição, isto é, de uma vontade de melhorar e de buscar um elevado padrão de qualidade. O que interessa à instituição é estar bem em si mesma e não o aspecto competitivo. Com este enfoque não interessa simplesmente cumprir mínimos para receber uma aprovação externa, mas sim buscar máximos. Também se considerou que, no Brasil, a idéia de Universidade ainda se caracteriza pela sua existência recente e pela ausência da definição de um projeto político-acadêmico e pedagógico. Avaliar, portanto, significaria preliminarmente reconhecer a Universidade, promovendo a realização de um diagnóstico amplo, que produzisse, por sua vez, subsídios para a formulação de um projeto de transformação de sua realidade. Um projeto que tomasse como ponto de partida aquilo que está sendo feito, o que pretende ser e os recursos de que dispõe para realizá-lo. Um processo que facilitasse, ainda, a identificação dos impedimentos locais e institucionais às suas atividades acadêmicas, visando a maximização do potencial da instituição, de modo a oferecer sempre uma Educação de qualidade.
Na ótica da Avaliação Institucional propunha-se, também, um mesmo nível de privilegiamento para as diferentes dimensões institucionais - cursos de graduação, pós-graduação, atividades de pesquisa, extensão e gestão. Para isso, tomou-se como referencial do processo avaliativo as Unidades, Escolas, Faculdades e/ou Institutos da Universidade, além dos diferentes órgãos de deliberação e gestão.
Para efeitos da metodologia de análise dos indicadores se acordou que preliminarmente seria encaminhada na direção do que vinha sendo desenhado pela Comissão de Avaliação da UFF (CPAIUFF, 1999), com a recomendação de que se buscasse incorporar a Matriz de indicadores de cursos e departamentos. Acordou-se ainda um plano de trabalho que previa a distribuição de tarefas, que foram organizadas do seguinte modo: Projeto Pedagógico Institucional, Plano de Desenvolvimento Institucional, Indicadores de Extensão, Graduação e Pesquisa, Infra-estrutura do Comitê e do PAIUB. Um relator foi designado para consolidar os trabalhos resultantes, bem como, um prazo para o encaminhamento destes, e uma data para a reunião que deliberaria a respeito.
Dado que nem todas as contribuições chegaram a tempo, o relator tomou a iniciativa de desenhá-las conforme com o que estava sendo estruturado na UFF, e fazendo sua leitura das discussões travadas no âmbito do Comitê. No entanto, antes de apresentá-la ao Comitê Assessor o relator procedeu a apresentação de seu trabalho ao Fórum de Pró-Reitores de Graduação, mais especialmente à plenária do Encontro Regional da Região Sudeste, realizada em Ouro Preto, dias antes da reunião do Comitê. Nesta plenária do FORGRAD a proposta foi discutida amplamente e deliberou-se por aprová-la, juntamente com uma moção de apoio a sua acolhida pelo Comitê. Esta moção foi recebida na mesma data em que a proposta foi aprovada.  
A aprovação da proposta do relator incluiu algumas reformulações na sua estrutura, além das discussões sobre a possibilidade de incorporar a matriz de análise multivariada. Esta, no entanto, acabou sendo rejeitada. Foram procedidas ainda reformulações pontuais na proposição de nova configuração do Comitê Assessor, e recomendado uma revisão para uniformizar sua linguagem. Posteriormente, a proposta do PAIUB 2000, bem como a Matriz Geral de Avaliação que a compõe, seriam submetidos à discussões em Encontros Regionais especialmente convocados. 
Tendo em vista a aprovação e acordos com relação às reformulações sugeridas, a Coordenação do Comitê apresentou um plano de ação que previa a apresentação da proposta à imprensa, bem como a reunião de um conjunto de notáveis que fariam a sua apresentação a Reitores das Universidades, além de um diagnóstico da situação do PAIUB em cada uma delas. Esta proposição encontrou resistências no Comitê, dado ele compreender ser precipitado este encaminhamento antes de discuti-la nos Encontros Regionais, além de ser um empreendimento custoso e desnecessário. Entretanto, foram convidados ex-reitores, pró-reitores, presidentes de Fóruns e outros, considerados proeminentes. As visitas a algumas universidades, públicas e privadas, foram realizadas por Comissões, sempre com a presença de um membro do Comitê. No entanto, no início do ano seguinte este entusiasmo reduziu-se visivelmente, tanto é que sequer a proposta revisada foi colocada a disposição dos interessados na home page do PAIUB, conforme prévia a decisão do Comitê. 
O ano de 2000 é marcado pelo esvaziamento do Comitê, que não mais se reuniu integralmente. A proposta da Coordenação era construir um procedimento que balizasse a avaliação externa, com fins interativos. Até que seus membros foram surpreendidos com uma “bela” carta que agradecia a sua valiosa contribuição. 
A proposta do PAIUB 2000
O PAIUB 2000 adota, como premissa fundamental a concepção de que a identidade ético-política da universidade se expressa, particularmente, na formação de seus alunos e naquilo que ela prioriza. Trata-se, deste modo, de sublinhar o compromisso de a Universidade desenvolver um processo de produção de conhecimento que possibilite ao sujeito atuar na sociedade, compreendendo e levando a efeito seu papel social transformador. A avaliação institucional implica, portanto, antes de tudo, em pensar a instituição como uma unidade que se constrói no inter-relacionamento de suas ações. Deste modo compreende que a qualidade de uma instituição é o atributo que se manifesta em todas as faces desses inter-relacionamentos, bem como, nos resultados efetivos que eles produzem, quando referenciados em objetivos éticos, sócio-políticos, e pedagógicos da universidade. Esta perspectiva ressalta o caráter multidimensional do conceito de qualidade e que quantidade e qualidade são categorias indissociáveis.
No âmbito do PAIUB 2000, se faz necessário explicitar o projeto institucional que expresse a razão de ser da instituição, afim com o objetivo de avaliar o cumprimento das diferentes funções sociais da Universidade. Toma, então, como referencial para o processo avaliativo o respectivo Projeto Pedagógico e seu correspondente Plano de Desenvolvimento Institucional e, no âmbito setorial, os Projetos Pedagógicos de Curso e os Projetos Acadêmicos Departamentais ou de Unidade.
O PAIUB 2000 propõe-se a ser uma avaliação fundada na globalidade, ou caráter institucional do processo, buscando considerar a plenitude das relações internas e externas da universidade, fundado na legitimidade, ou reconhecimento da pertinência do processo pela comunidade, na participação de todos os segmentos da universidade; na comparabilidade, por meio de uma sistemática que permita comparar e relacionar dimensões objetivas e subjetivas da instituição, na adesão voluntária das unidades; na continuidade do processo avaliativo e na não punição ou premiação dos resultados.
A estrutura do PAIUB 2000 pressupõe a realização de um diagnóstico amplo, que produza, por sua vez, subsídios para a formulação de um projeto de transformação da realidade institucional. A concepção do processo de avaliação assumida no PAIUB 2000 compreende que tanto os referenciais fundamentais quanto as diferentes dimensões institucionais devem ser objeto de análise e avaliação. Estas últimas, no entanto, devem ser processados a partir dos quatro eixos que compõe sua Matriz: Relações com a sociedade e com a Produção do conhecimento, Relações institucionais e Estratégias de ação para sua superação. 
O processamento da avaliação considera tanto os elementos quantitativos (marcadores, indicadores ou os critérios de mérito) que caracterizam aquelas relações, quanto os de ordem qualitativa (relevância e/ou pertinência). Conseqüentemente, os juízos ou valores a serem atribuídos às referidas relações considerarão estas variáveis, qualitativas e quantitativas como inseparáveis. No que tange aos elementos quantitativos, estamos nos referindo a valores que expressam sua grandeza em séries históricas, passíveis de comparação e acompanhamento, ou, a existência de evidências concretas a respeito do que está sendo avaliado. Já no que se refere aos elementos qualitativos estaremos considerando as contribuições e/ou o significado para o contexto social em que se insere e para a produção do conhecimento.
A avaliação institucional proposta compreende as etapas de avaliação interna ou auto-avaliação, avaliação externa e reavaliação (no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e gestão), bem como, a revisão do Projeto Pedagógico Institucional e do Plano de Desenvolvimento Institucional, sempre que necessário. Estas etapas serão desenvolvidas atendendo à Matriz Geral de Avaliação, orientadora do processo, estruturada a partir de quinze fatores que caracterizam a instituição, de modo a garantir condições para comparabilidade e acompanhamento da evolução institucional ao longo de um tempo. O processo de avaliação obedece à metodologia comum a todas as áreas, no entanto, poderão ser feitas propostas de novas variáveis e indicadores que correspondam à realidade específica. Os procedimentos e os instrumentos de avaliação respeitam a diversidade e as especificidades das instituições, mas os resultados devem ser sistematizados segundo os padrões estabelecidos, de forma a garantir um mínimo de comparabilidade.
Enfim, a proposta do PAIUB 2000 foi capaz de se contrapor àquela alternativa que desvirtuava por completo a proposição original. Ela também impediu que outras viessem a assumir a legitimidade que o PAIUB dispunha. 
O fato de o PAIUB 2000 ter recebido inicialmente um apoio político, com investimentos financeiros razoáveis para custear as despesas com a sua apresentação à varias Universidades, e as manifestações públicas de apoio por parte do Diretor de Políticas para o Ensino Superior, em reunião do FORGRAD,  são questões a serem mais bem explicadas. Por que a interrupção do apoio imediatamente após as manifestações recebidas? Teria o MEC se dado conta de outras implicações da proposta? Entretanto, cabe sublinhar, a proposta do PAIUB 2000 não foi capaz de resgatar a importância do Programa ou de inseri-la no contexto das políticas de avaliação. Assim como não o foi para garantir sua manutenção, inclusive porque não era este o seu propósito. 
De qualquer modo cabe considerar que o fato de o Comitê ter sido extinto não caracteriza o fim da proposta original. A proposta do PAIUB pertence às Universidades brasileiras. E, a elas cabe resgatá-lo na sua plenitude, se assim o desejarem. Ou será que ele precisa do apoio financeiro e político do MEC, como aconteceu no seu inicio? Por fim, às vésperas do processo de recredenciamento das Universidades, ouso repetir uma pergunta feita por outros: Na perspectiva da autonomia universitária, seria interessante resgatar o PAIUB como uma “agência de avaliação” dirigida e conduzida pelas próprias Universidades? 
A defesa do princípio da autonomia universitária e do modelo de universidade orientado por um padrão unitário, de pesquisa e referenciado socialmente, exige por parte das universidades públicas, especialmente uma postura ativa, exercitando legitimamente sua autonomia. 
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