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Resumo: Desde os anos 1970 a avaliação do desempenho docente vem se 

profissionalizando, orientado à melhoria da qualidade do ensino. A gestão do 

desempenho da docência se volta à transformação do ser humano em cidadão crítico, 

participativo e socialmente responsável e desafia o docente ao feedback de sua prática, 

estimulando a continuidade de sua formação e o desenvolvimento de suas competências. 

Posto isso, o Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo, alicerçado nas 

recomendações do SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

associadas às da CPA – Comissão Própria de Avaliação, estabelece como diretriz a 

busca pela excelência e pela sustentabilidade. Para tanto, além de se adequar aos 

processos avaliativos externos, como o ENADE - Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes - e aos atos regulatórios, implementou a Rotina Operacional Docente 

(ROD), como parte de seu Programa de Excelência em Gestão (PEG), sistema de auto 

avaliação que veio somar esforços na busca por melhorias de qualidade. Neste contexto, 

este estudo objetiva identificar a evolução dos indicadores da ROD ao longo do período 

de implementação, a fim de confirmar o impacto da padronização e controle de 

resultados nos procedimentos da rotina acadêmica e buscar correlações entre os 

indicadores para aferir a evolução da adesão aos processos.  Assim, a pesquisa será 

realizada a partir da análise dos indicadores consolidados da ROD entre os anos de 2013 

e 2015. Espera-se que o resultado da pesquisa fortaleça a implantação de um processo 

avaliativo do desempenho docente pautado nas metodologias da qualidade e aprofunde 

a discussão sobre a contribuição da gestão para o estímulo à formação continuada dos 

docentes, à permanente busca da auto avaliação de seu desempenho e, 
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consequentemente, à melhoria contínua da qualidade no âmbito das Instituições de 

Ensino Superior.   

 

Palavras chave:  Excelência em gestão, Melhoria contínua, Avaliação docente, Rotina 

Operacional, Qualidade. 

 

Introdução:  

Desde a entrada das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas com fins lucrativos 

em maior peso no mercado brasileiro, muito do que entendia sobre sua administração 

foi transformado, adaptando-se elementos de outros setores de negócios com vistas à 

racionalização do uso de recursos, ao monitoramento da qualidade e à melhoria dos 

indicadores financeiros da organização, levando a Gestão dessas IES para um novo 

estágio de desenvolvimento (Zabalza, 2004) (Schwartz & Bittencourt, 2012) 

Uma das áreas que sempre teve destaque quando se contempla a gestão de IES (com ou 

sem fins lucrativos) é a avaliação do desempenho docente, já que é uma forma de se 

controlar a qualidade docente através de indicadores, esta que é a principal contribuinte 

para a aprendizagem qualitativa do aluno (Demo, Metodologia para quem quer 

aprender, 2008) (Demo, Outro professor: alunos podem aprender bem como professores 

que aprendem bem, 2011) 

Sendo assim, foram desenvolvidos vários métodos para buscar uma medição precisa e 

que pudesse ser relacionada a um “bom ensino” ou a uma “boa aula”, principalmente 

pautados na “faceta” educadora ou pesquisadora da atividade docente, a saber (Lampert, 

1999) (Strassburg & Moreira, 2002) (Moita, 2002)  

 Avaliação da produção acadêmica como competência docente; 

 Avaliação do docente na sala de aula; 

 Avaliação docente baseada em perfil; 

 Avaliação qualitativa ou quantitativa por pares, superiores ou alunos (pesquisa) 

Nesse contexto a mantenedora do Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo 

decidiu estender a avaliação docente para contemplar o nível operacional da atividade, 

entendendo o professor como um profissional completo, que educa, aprende, pesquisa, 

publica, forma cidadãos e também presta serviços em nome da instituição que o 

emprega. Quando se fala da atividade educacional na literatura, sempre se adota um tom 

de desmerecimento à “faceta” de prestação de serviços compreendida na docente. No 

entanto, mesmo enquanto é um transformador, gerador e multiplicador de 

conhecimento, não deixa de prestar serviços ao aluno e ser um funcionário dentro da 

organização, função essa que se soma às demais e que cabe ser avaliada e controlada 

pela administração da IES. 

 

Referencial teórico: 

O ambiente competitivo e a sociedade globalizada fazem com que as organizações se 

transformem, de forma a responder às necessidades da sociedade da qual fazem parte. 

As IES não são exceção ao fenômeno e, para tal, devem buscar a excelência em seus 

processos, de forma a continuar seus negócios de forma sustentável (Flintoff, 2012). 

Nesse ambiente, é natural que a docência avance no sentido de desenvolvimento 

profissional, o que não ocorrerá separadamente ao desenvolvimento pessoal do 

professor nem ao avanço institucional: desafio este que se estende sobre a construção da 

docência no ensino superior (Pimenta & Anastasiou, 2002).Ser professor é ser um 

profissional: levam-se em conta, naturalmente, traços específicos da profissão e os 

pressupostos que a fundamentam (Guimarães, 2006), contudo, não se os dissociam da 

condição primária. 



Assim o Processo de avaliação docente deve analisar itens de desempenho de forma 

simultânea, utilizando-os para a tomada de decisões com vistas à melhoria da qualidade 

da instituição (Macedo & Verdinelli, 2001). 

O surgimento da ROD 

A avaliação da Rotina Operacional Docente (ROD) surgiu como projeto em 2011 

devido a necessidade de monitoramento de indicadores de performance acadêmica 

relativos aos processos operacionais dos professores do Centro Universitário Estácio 

Radial de São Paulo, somando-se ao acompanhamento de indicadores tradicionais, tais 

como a titulação do docente, sua produção acadêmica, aderência a disciplinas 

ministradas, articulação entre teoria e prática, domínio do conteúdo e o resultado de sua 

avaliação por alunos e superiores, já amplamente utilizados no âmbito da educação 

superior. 

A utilização da ROD busca preencher um vazio de indicadores que refletissem aspectos 

cotidianos da vida do professor, como assiduidade e pontualidade, adesão ao processo 

de provas integradas nacionais, preenchimentos da pauta eletrônica vigente no Centro 

Universitário, lançamento de notas, de frequência e conteúdo; e que são motivos 

frequente de queixa por parte do corpo discente das IES. Mesmo professores muito bem 

avaliados no processo institucional e que apresentavam boa adesão aos aspectos 

qualitativos da docência também recebiam críticas por não atualizarem suas pautas 

eletrônicas com notas e frequência dos alunos, por chegarem atrasados, por não 

buscarem atualização e aprimoramento constante, faltarem às aulas ou não aderirem aos 

processo de prova integrada e, sendo assim, buscou-se incluir esses aspectos em sua 

avaliação de desempenho. 

O relatório consolidado da ROD é gerado todos os semestres (alguns dos indicadores, 

como o ponto biométrico, podem ser acompanhados mensalmente pela unidade) e é 

compartilhado com a gerência acadêmica para fins de monitoramento das metas 

estabelecidas para cada indicador e para geração de ações corretivas relacionadas ao seu 

não cumprimento. Ou seja, os gestores acadêmicos e coordenadores de curso, de posse 

da ROD, conseguem enxergar os professores faltosos e intervir, identificar os 

professores que não preenchem suas pautas e instrui-los a fazê-lo entre outras medidas 

corretivas, deflagradas pela não adesão aos processos estabelecidos pela administração 

do Centro Universitário. 

No momento em que se definiu um painel de indicadores que está ligado a “prestação 

do serviço de docência”, foi possível compor uma avaliação mais completa da atuação 

do professor no Centro Universitário e que teve como consequência a possibilidade de 

reconhecimento por mérito dos professores que congregam a alta aderência na prestação 

do serviço de docente, além de sua qualificação ou da aprovação de seus alunos e 

coordenadores. 

Este reconhecimento por mérito culmina no pagamento de Remuneração Variável aos 

melhores professores do Centro Universitário, pautada no valor corporativo de 

meritocracia adotado pela empresa.  

Meritocracia 

Meritocracia (do latim mereo - merecer, obter; do grego kratos - poder) é a forma de 

governo ou gestão baseada no mérito, na qual as recompensas e posições hierárquicas 

são conquistadas, com base em seu merecimento (Barbosa, 1999). 

Adotar a meritocracia na empresa significa estabelecer para os colaboradores metas 

ligadas ao crescimento da companhia e atrelar sua remuneração ao cumprimento delas. 

A meritocracia tem como princípio o reconhecimento das melhores pessoas e dos 

melhores resultados. Jack Welch, célebre gestor da GE, defende que as empresas 

ganham quando os gerentes estabelecem distinções claras e inequívocas entre os 



negócios e as pessoas de alto e baixo desempenho (Welch, 2005). O executivo propõe 

ainda que os gerentes avaliem os colaboradores e os classifiquem em três categorias em 

termos de desempenho, os 20% superiores, os 70% intermediários e os 10% inferiores. 

Quando a diferenciação é real, os 20% superiores recebem uma ampla variedade de 

recompensas. Os 70% intermediários devem ser observados com atenção, já que 

precisam ser motivados ou treinados para atingir um patamar superior. Quanto aos 10% 

inferiores na diferenciação, é preciso extirpá-los (Welch, 2005). 

Funcionamento da ROD 

A Rotina Operacional Docente é aferida de acordo com a evolução do docente nos 

seguintes indicadores (quadro 1): 

Quadro 1: Itens componentes da ROD. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

- Prova Nacional: A prova integrada nacional é um exame extraído de um banco de 

questões online construído pela diretoria de ensino e que é alimentado por professores 

de todas as IES do grupo Estácio. A geração da prova é uma necessidade para todos os 

professores que aplicarão as avaliações semestrais tidas como AV2 e AV3. No semestre 

são praticadas três avaliações (AV1, AV2 e AV3), sendo que as duas últimas, que 

concentram a avaliação de todo conteúdo do semestre, devem ser originadas a partir do 

banco de questões nacional. Os docentes podem contribuir incluindo questões no banco 

ou avaliando as questões já existentes, de modo que o processo seja democrático e que 

se aprimore constantemente a qualidade das avaliações. 

-Lançamentos de pauta: O Centro Universitário Estácio Radial possui sistema eletrônico 

de atendimentos acadêmicos que inclui todos os serviços acadêmicos, de secretaria e de 

aula. A pauta dos professores é eletrônica e acessada através do Sistema de Informações 

Acadêmicas.  

Estabelecem-se no inicio do semestre os prazos para lançamento de notas, de 

frequências, de conteúdo e de fechamento de pauta e divulga-se para a comunidade 

acadêmica (docentes e discentes), gerando assim um compromisso por parte do corpo 

docente para com as expectativas do corpo discente. Na pauta eletrônica são efetuados 

os seguintes lançamentos: 

- Lançamento de nota: O lançamento da nota se dá em até uma semana após a aplicação 

da prova do aluno (AV1, AV2 e AV3). O docente deverá se comprometer com o prazo 

de lançamento para que o aluno possa refletir sobre o resultado e ajustar seu plano de 

estudo em tempo para a próxima avaliação. 

- Lançamento de frequência: A frequência do aluno deve ser lançada após cada aula, 

com uma tolerância máxima de 6 dias após aula ministrada. Desta forma, o aluno pode 

monitorar constantemente sua cota de ausências caso preciso realizar viagens, 

procedimentos médicos etc. 

Indicadores da ROD

Prova Nacional

Fechamento de Pauta

Lançamento de conteúdo

Lançamento de nota

Lançamento de frequencia

PIQ

Ponto Biométrico



- Lançamento de conteúdo: Para monitoramento do andamento e da evolução das 

matérias atribuídas a cada disciplina, o docente deverá lançar o conteúdo ministrado a 

cada aula na sua pauta eletrônica. O prazo para este lançamento é de até 6 dias após a 

ocorrência da aula. 

- Fechamento de pauta: A IES estabelece semestralmente um prazo para que os 

professores realizem o fechamento de suas pautas, o que significa atribuir 

definitivamente a todos os alunos as suas notas da terceira e ultima avaliação (AV3) 

considerando que as demais notas já tenham sido lançadas em tempo), lançamento final 

do conteúdo referente a ultima semana de aula e fechamento das frequências dos alunos, 

culminando na contagem final e definição da lista de alunos reprovados por falta. O 

fechamento de pauta é uma atividade essencial da rotina, pois gera a pauta final oficial, 

que será impressa e arquivada no acervo acadêmico da IES.  

- Ponto Biométrico: Para monitorar a assiduidade e a pontualidade do docente, foram 

instalados equipamentos de leitura biométrica em todas as unidades. O docente deve 

“bater seu ponto” no início da aula e ao final da aula, com uma tolerância de até 15 

minutos para não geração de uma condição de atraso ou desperdício de tempo de aula. 

- O programa de incentivo a qualificação docente (PIQ) é um dos indicadores de 

pontuação da ROD. Oferece-se através de um portal e-learning acessado a partir do 

sistema acadêmico, cursos de capacitação para a atividade docente como elaboração de 

questões, elaboração de provas, métodos de avaliação, uso dos sistemas acadêmicos do 

Centro Universitário, avaliação institucional, didática, entre outros. O portfólio de 

cursos do PIQ é variado e dedicado ao desenvolvimento do docente. Incluiu-se o PIQ 

nos indicadores que compõem a ROD dada a necessidade frequente de capacitação dos 

docentes para os processos operacionais da IES. O monitoramento dos cursos que o 

docente realiza no PIQ assumiu uma grande importância entre dirigentes e os próprios 

docentes da IES. 

Considerados todos os indicadores agora desdobrados, a ROD se dá a partir da 

multiplicação das notas de cada item por seu respectivo peso, gerando assim a nota final 

do professor na unidade. A nota final do professor comporá um macroindicador que o 

tornará elegível ou não à remuneração variável docente (os 25% melhores tornam-se 

elegíveis), condizendo com a política de meritocracia do Centro Universitário.  

Metodologia: 

Este estudo seguiu uma metodologia quantitativa e descritiva, se valendo de dados 

consolidados em planilhas eletrônicas (Microsoft Excel) pela área de Planejamento e 

Performance Operacional (PPO) dentro da Diretoria de Operações Próprias da 

mantenedora do Centro Universitário e a partir dos quais se fizeram inferências 

orientadas pelo conhecimento de operações das unidades estudadas. 

Os estudos quantitativos se caracterizam pelo uso principal da quantidade de dados, 

tanto na coleta quanto no tratamento das informações e objetivando resultados que 

evitem possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior 

margem de segurança (Diehl, 2004) (Dalfovo, Lana, & Silveira, 2008). 

O estudo se qualifica como descritivo pois exige dos pesquisadores informações prévias 

sobre o que se deseja pesquisar e pretende descrever exatamente os fatos e fenômenos 

da realidade observada (Triviños, 1987) (Dalfovo, Lana, & Silveira, 2008) O estudo 

também se classifica como correlacional, já que nele se buscam estabelecer relações 

entre variáveis (Triviños, 1987) (Diehl, 2004); Nesse modelo de pesquisa, conhecendo-

se bem o que o bom ou mau desempenho em cada indicador significa, basta se olharem 

os números para se compreender a informação subjacente. 

Os indicadores da ROD anual são compostos pelo conjunto de pontuações individuais 

das unidades do Centro Universitário e que, por sua vez, têm suas notas compostas pela 



pontuação individual de cada docente da unidade. A pontuação individual dos 

professores é avaliada e ao resultado é atribuída uma pontuação de 0 a 5 pontos, 

segundo os critérios de cada indicador. 

A régua de avaliação para cada indicador está representada no quadro 2: 

Quadro 2: Régua de avaliação dos itens da ROD. 

 
Fonte: Elaboração própria 

Tomou-se cuidado especial ao se avaliarem as unidades de tamanhos diferentes, 

ponderando-se o peso de suas notas pela representatividade de seu quadro docente para 

o total sem, no entanto, desconsiderar a relevância do indicador para sua gestão 

individual. A representatividade de cada unidade do Centro Universitário é a seguinte 

(para cada ano): 

Quadro 3: Pesos dos campi por número de professores. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Também foi preciso adequar os dados coletados da ROD 2013 à régua de avaliação da 

ROD 2014, de forma a obter resultados comparáveis entre si. Para tal, foi feita uma 

revisão dos pesos de cada indicador da ROD 2013, de forma a eliminar o fator de 

composição de 3 itens que não foram utilizados na avaliação de 2014 (Índice de 

Satisfação do Aluno – ISA; ISA histórico; e Lattes). Consideramos essa adequação 

válida para os efeitos comparativos já que não houve alteração na forma de avaliação 

dos itens remanescentes. Os pesos dos itens avaliados são os seguintes: 

0 1 2 3 4 5

Prova Nacional - - Apenas gerou - - Gerou e aplicou

Ponto biométrico 0 - 90,99% 91 - 92,99% 93 - 94,99% 95 - 96,99% 97 - 98,99% 99 - 100%

PIQ nenhum curso 1 curso 2 - 3 cursos 4 - 7 cursos 8 - 11 cursos 12 - 16 cursos

Lançamento de nota 0 - 90,99% 91 - 96,99% 97 - 97,99% 98 - 98,99% 99 - 99,99% 100%

Lançamento de frequência 0 - 90,99% 91 - 96,99% 97 - 97,99% 98 - 98,99% 99 - 99,99% 100%

Lançamento de conteúdo 0 - 90,99% 91 - 96,99% 97 - 97,99% 98 - 98,99% 99 - 99,99% 100%

Fechamento de pauta 0 - 99,99% - - - - 100%

Indicador/nota
Faixa de conversão

Número de 

professores 

2013

Representatividade 

da unidade 2013

Número de 

professores 

2014

Representatividade 

da unidade 2014

Geral 302 100,00% 310 100%

Brooklin 19 6,29% 37 11,94%

Chácara Flora 6 1,99% 7 2,26%

Interlagos 42 13,91% 61 19,68%

Jabaquara 118 39,07% 106 34,19%

Santo Amaro 91 30,13% 73 23,55%

Vila dos Remédios 26 8,61% 26 8,39%



Quadro 4: Pesos dos itens componentes da ROD. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Não houve necessidade de estudo amostral já que os dados analisados comportam a 

totalidade da população do objeto de pesquisa. 

Resultados:  

Foi verificada uma redução da adesão dos docentes à ROD de 2013 para 2014, o que 

não fora percebido quando da segunda avaliação já que as medidas diferentes (cujo 

efeito era prejudicial à nota final da ROD 2013) não passaram por um processo de 

recálculo e equivalência para tomada de decisões. Conforme se verifica no quadro 3, o 

indicador nota final caiu de 3,70 para 3,55: 

Quadro 5: Nota final 2013-2014 da ROD. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Com os pesos iguais, a redução da nota de 2013 para 2014 é composta principalmente 

pelos indicadores “PIQ” (Quadro 6) e “Ponto biométrico” (Quadro 7), que, além de 

caírem muito de um ano para outro, têm peso relevante na composição do indicador 

geral: 

Quadro 6: PIQ – programa de incentivo à qualificação docente – por campus. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

PESO

Prova Nacional 10%

Fechamento de Pauta 10%

Lançamento de conteúdo 15%

Lançamento de nota 15%

Lançamento de frequencia 15%

PIQ 15%

Ponto Biométrico 20%

Nota Final 2013
Nota Final 

2014

Média Geral 

2013-2014

Diferença 

[%]

Geral 3,70 3,55 3,58 -4,17%

Brooklin 3,61 3,58 3,60 -0,81%

Chácara Flora 3,05 2,84 2,95 -6,69%

Interlagos 3,70 3,76 3,73 1,67%

Jabaquara 3,67 3,73 3,70 1,61%

Santo Amaro 3,76 3,58 3,67 -4,86%

Vila dos Remédios 3,90 3,81 3,85 -2,33%

PIQ 2013 PIQ 2014
Média Geral 

2013-2014

Diferença 

[%]

Geral 1,61 1,41 1,55 -12,63%

Brooklin 1,50 1,16 1,33 -22,67%

Chácara Flora 1,00 0,57 0,79 -43,00%

Interlagos 2,30 2,11 2,21 -8,26%

Jabaquara 1,37 1,13 1,25 -17,69%

Santo Amaro 1,31 1,23 1,27 -5,94%

Vila dos Remédios 2,90 2 2,45 -31,03%



Quadro 7: Ponto biométrico por campus. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

As alterações nesses dois itens revelam que o corpo docente das unidades negligenciou 

as atividades de aprimoramento disponibilizadas pela instituição e também os processos 

relativos à pontualidade na unidade, o que deveria gerar planos de ação urgentes para os 

administradores responsáveis. Também se observa que, em ambos casos, a queda foi 

generalizada e intensa embora haja uma diferença sensível no fato de que o indicador 

“PIQ” apresentava notas muito baixas desde o início, enquanto o indicador “Ponto 

biométrico” apresentou valores bons em 2013 e despencou em 2014. 

Os indicadores “Prova Nacional” (Quadro 8), “Fechamento de pauta” (Quadro 9) e 

“Lançamento de nota” (quadro 10) apresentaram redução mínima no índice geral, 

apesar de mostrarem mudanças grandes em algumas unidades: 

Quadro 8: Prova Nacional por campus. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 9: Fechamento de Pauta por campus. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Ponto 

biométrico 

2013

Ponto 

biométrico 

2014

Média Geral 

2013-2014

Diferença 

[%]

Geral 4,21 2,54 3,38 -39,64%

Brooklin 4,11 2,24 3,18 -45,50%

Chácara Flora 4,75 1,71 3,23 -64,00%

Interlagos 4,37 2,62 3,50 -40,05%

Jabaquara 4,24 2,73 3,49 -35,61%

Santo Amaro 4,01 2,29 3,15 -42,89%

Vila dos Remédios 4,49 2,96 3,73 -34,08%

Prova Nacional 

2013

Prova Nacional 

2014

Média Geral 

2013-2014

Diferença 

[%]

Geral 4,32 4,16 3,81 -3,89%

Brooklin 4,47 3,84 4,16 -14,16%

Chácara Flora 3,33 0,00 1,67 -100,00%

Interlagos 4,17 4,41 4,29 5,84%

Jabaquara 4,41 4,40 4,40 -0,15%

Santo Amaro 4,31 4,30 4,30 -0,18%

Vila dos Remédios 4,38 3,73 4,06 -14,93%

Fechamento 

de pauta 2013

Fechamento 

de pauta 2014

Média Geral 

2013-2014

Diferença 

[%]

Geral 4,94 4,87 4,83 -1,36%

Brooklin 4,74 4,86 4,80 2,53%

Chácara Flora 4,17 5 4,59 19,90%

Interlagos 5,00 4,75 4,88 -5,00%

Jabaquara 4,96 4,95 4,96 -0,20%

Santo Amaro 5,00 4,86 4,93 -2,80%

Vila dos Remédios 4,81 4,81 4,81 0,00%



Quadro 10: Lançamento de nota por campus. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Neste grupo de indicadores, os destaques vão para a completa abstenção dos professores 

do campus Chácara Flora na aplicação correta da Prova Nacional e na sensível redução 

deste indicador nos campi Brooklin e Vila dos Remédios, a queda no indicador é 

contida pelo desempenho positivo do campus interlagos e da sustentação da média pelo 

campus Jabaquara, já que a população docente desses campi representa mais da metade 

do total. 

No fechamento de pauta e no lançamento de notas, os campi mantiveram praticamente o 

mesmo desempenho (note-se, elevado), exceto Chácara Flora que, embora pouco 

representativo do total, melhorou sua pontuação e atingiu nota máxima nos indicadores 

em 2014. 

O último grupo de indicadores contempla os itens com desempenho crescente de um 

ano para outro, a saber “Lançamento de conteúdo” (Quadro 11) e “Lançamento de 

Frequência” (Quadro 12): 

Quadro 11: Lançamento de conteúdo por campus. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Lançamento de 

nota 2013

Lançamento 

de nota 2014

Média Geral 

2013-2014

Diferença 

[%]

Geral 4,96 4,95 4,89 -0,07%

Brooklin 4,79 4,86 4,83 1,46%

Chácara Flora 4,33 5 4,67 15,47%

Interlagos 5,00 4,85 4,93 -3,00%

Jabaquara 5,00 5 5,00 0,00%

Santo Amaro 5,00 5 5,00 0,00%

Vila dos Remédios 4,81 5 4,91 3,95%

Lançamento de 

conteúdo 2013

Lançamento 

de conteúdo 

2014

Média Geral 

2013-2014

Diferença 

[%]

Geral 2,89 4,31 3,46 49,21%

Brooklin 3,00 4,48 3,74 49,33%

Chácara Flora 1,83 3,89 2,86 112,57%

Interlagos 2,29 4,24 3,27 85,15%

Jabaquara 2,78 4,38 3,58 57,55%

Santo Amaro 3,42 4,21 3,82 23,10%

Vila dos Remédios 2,65 4,34 3,50 63,77%



Quadro 12: Lançamento de frequência por campus. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Nota-se a partir da análise desses indicadores que foi realizado um esforço no sentido de 

se melhorar a pontualidade do lançamento de conteúdos e de frequência, de forma que o 

aluno possa ter acesso a essas informações sem atraso. Olhando em termos de 

pontuação relativa é também importante ressaltar que as notas passaram de um patamar 

ruim/mediano (1,8-3,5) para um nível bom (3,9-4,6), embora nenhuma das unidades 

tenha atingido pontuação máxima. 

 

Considerações finais: 

A conclusão que se tira a priori ao se examinar o quadro de nota final é que, apesar de 

ter havido redução nos indicadores, esta não foi drástica (pouco mais de 4%) e as 

unidades permaneceram dentro dos patamares absolutos do ano anterior. No entanto, 

percebe-se ao examinar os itens individualmente que alguns apresentam grandes quedas 

de desempenho enquanto outros apresentaram evolução considerável de um ano para 

outro. 

A ROD precisa tratada com mais atenção pela administração das unidades do Centro 

Universitário, em especial quanto ao ponto biométrico e o Programa de incentivo à 

qualificação docente que, além de caírem consideravelmente de um ano para outro, 

estão num patamar baixo de notas. A queda nos indicadores indica um relaxamento na 

gestão acadêmica, contudo, as causas efetivas só poderão ser mensuradas através de 

estudos qualitativos direcionados. 

Com o resultado dos últimos relatórios, cabe à corporação mantenedora investigar mais 

a fundo causas e soluções para o mau desempenho, além de calibrar a régua de 

avaliação da ROD de forma que o bom desempenho na avaliação tenha sempre 

correlação com a qualidade de ensino e satisfação dos alunos. 

Estudos futuros podem caminhar no sentido de construir massa crítica para o 

entendimento da faceta “prestador de serviço” do docente e investigar a correlação do 

bom desempenho nesta dimensão com melhores resultados empresariais e com maior 

satisfação do corpo discente.  
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