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	No Brasil, dezessete anos após a avaliação institucional ter sido abertamente colocada em cena por Grupos de Trabalho designados pelo MEC – Ministério da Educação e dos Desportos (Brasil, 1985; Brasil, 1986a) e sete anos após ter sido instituída na Lei 9394/96 (Brasil, 2002), como elemento fundamental dos processos de credenciamento e recredenciamento das instituições de educação superior e de autorização e reconhecimento de cursos, persistem reações ambivalentes e contraditórias no interior das Universidades e Instituições de Educação Superior (IES) e reacende-se em âmbito nacional, estimulada por declarações do atual Ministro da Educação e do Presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP), a discussão sobre os princípios e processos que devem nortear a avaliação da educação superior.  
Em tese, há unanimidade nacional quanto à importância e necessidade da avaliação institucional, considerada como elemento chave para que as IES, e em especial as universidades públicas, dêem conta de sua contribuição à sociedade, do papel que desempenham na formação de recursos humanos, na produção e socialização de conhecimentos e na melhoria das condições de vida da sociedade. 
Na prática, registram-se reações e comportamentos diversificados, às vezes diametralmente opostos, de diferentes grupos da academia, diante das propostas de avaliação externas e/ou internas que historicamente se têm feito presentes no cenário nacional. Alguns grupos acadêmicos têm manifestado uma adesão, um conformismo quase incondicional, aos parâmetros e indicadores de avaliação externa estabelecidos pelos órgãos centrais (SESu/MEC,  CAPES),  resistindo, no entanto, paradoxalmente, a uma participação efetiva nos processos de avaliação interna requeridos por esses mesmos órgão centrais. Outros grupos, incluindo o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB, 2001), têm-se envolvido ativamente na defesa e valorização de processos de auto-avaliação no interior das instituições. Outros, no entanto, continuam a questionar e a resistir, tanto aos processos de avaliação externa como interna, negando-lhes qualquer legitimidade, sob a alegação de que seu caráter impositivo e autoritário fere a autonomia universitária. 
Esses questionamentos e resistências, que no atual momento histórico se manifestam, permitem situar como problemas centrais da avaliação institucional as relações historicamente estabelecidas entre avaliação e autonomia, dependentes do enfoque teórico-metodológico que fundamenta e orienta os processos avaliativos e dos paradigmas de gestão assumidos para a administração pública.
Dada a necessidade de se assumir uma posição ante modelos competitivos de avaliação que emergem no espaço acadêmico e, em conseqüência, de se atuar de forma consciente e deliberada em relação aos fundamentos conceituais, políticos e práticos da avaliação, propõe-se, no presente trabalho, analisar, em uma perspectiva histórica, como vêm sendo implementados os processos de avaliação institucional. Destaque especial é dado à evolução da legislação e das normas referentes à avaliação de instituições e cursos de ensino superior, após a promulgação da LDB, na instância federal e no Estado de São Paulo. O objetivo geral foi compreender as formas de conhecimento e relações de poder possibilitadas e/ou produzidas pelas reformas avaliativas, os espaços de participação, de autoconhecimento e de autogoverno que elas viabilizam ou negam. 
A pesquisa envolveu dois passos metodológicos: análise documental e análise crítica. Na análise documental, foram consideraadas as regras e os padrões dos textos como uma prática social, com um interesse nas condições e contextos históricos em que predomina determinado discurso, buscando apreender as relações entre conhecimento e formas de regulação social, como proposto por Popkewitz (1997). Como fonte primária foram analisados os discursos e documentos oficiais de órgãos do Governo Federal e do Governo do Estado de São Paulo e, como fonte secundária, estudos e pesquisas sobre avaliação da educação superior, política e gestão educacional. Na análise crítica, adotou-se uma abordagem sócio-histórica, tomando como categoria central ações avaliatiavas e como eixos de análise a continuidade e ruptura nos padrões e mecanismos de regulação social/autonomia nos processos de trabalho e autogestão das IES.

Revisitando antecedentes históricos do atual movimento de Avaliação

Há algumas décadas vem se travando um intenso debate entre o Estado e a comunidade acadêmica em torno da Universidade e da educação superior no país. 
Conforme salienta Sguissardi (1997,p.46-47), é no final dos anos 50 e nos anos 60, culminando com a Reforma Universitária, que se pode localizar as origens do atual processo da avaliação no ensino superior. 
No período nacional-desenvolvimentista,  as características democrático-populistas do regime vigente possibilitaram intenso questionamento do projeto de universidade e, como em todos os momentos cruciais de reforma, as propostas apresentadas se fizeram preceder de processos de avaliação.
No final da década de 60 e na década de 70, o debate se centrava na democratização, nas estruturas institucionais e na autonomia de organização e gestão em todas as suas instâncias, remetendo à questão da identidade da universidade e de suas relações internas e externas.
Após 64, sob o governo militar, ocorrem profundas transformações na educação superior, visando garantir à educação sua funcionalidade múltipla no capitalismo dependente em que se insere o Brasil. (Freitag, 1979, p.126). 
A interferência estrangeira se faz sentir nos acordos MEC/USAID. Sob o impacto de medidas restritivas, a crise educacional, acirrada com as greves dos estudantes, serve de justificativa para uma série de acordos entre o MEC e seus órgãos e a Agency for International Development (AID) (...) pelo qual o MEC entregou a reorganização do sistema educacional brasileiro aos técnicos oferecidos pela AID. (Romanelli, 1978, p. 196-97).
	Dois tipos de avaliação marcaram a reforma do ensino superior de 1968 durante o regime militar. Como salienta Amorim (1992, p.22), elas surgiram com cognomes diferentes: Plano Acton e Relatório da Comissão Meira Matos.
	No Plano Acton a avaliação fundamentava-se em duas dimensões: A primeira funda-se nos princípios que idealizavam um modelo empresarial para nosso sistema universitário; a segunda projetava autonomia e independência para este sistema, mas, para que ele de fato fosse autônomo, teria que ser transformado, segundo Fávero (1988), em fundação privada.
		Importante salientar que os critérios de avaliação da qualidade de ensino, de competência docente e de desempenho institucional, de acordo com um modelo de educação tecnocrata, são sentidos pelo sistema até hoje (Amorim, 1992, p. 23).
	Quanto ao Relatório da Comissão Meira Matos, ele trazia uma ampla avaliação da situação política, social e econômica do país e continha medidas que visavam atender aos reclamos sociais de acesso à universidade e, (...) reprimir a insatisfação de estudantes e de intelectuais.
A ampla reestruturação institucional que se seguiu visava a obtenção de maior rendimento da rede escolar existente, com a menor aplicação de recursos, com base em estudos de “rentabilidade” do sistema. (Romanelli, 1978, p. 240).
	Foi nessa época que o Departamento de Assuntos Universitários do MEC, hoje Secretaria da Educação Superior (SESU) iniciou a publicação dos chamados relatórios anuais, que apresentavam dados relativos à situação do ensino superior e descrições de suas ações no âmbito universitário. A intenção era fornecer um mecanismo que se esperava, naquele tempo, viesse a ser utilizado como base para o acompanhamento e avaliação de desempenho e desenvolvimento de cada instituição (...) e do sistema como um todo (Neiva, 1988, p.3).
	Após o movimento de abertura política dos anos 80, com a emergência dos governos neoliberais, o debate se amplia, passando a incorporar as temáticas da questão orçamentária; do financiamento do ensino e, principalmente da pesquisa; da questão salarial; da questão institucional.
 Nessa época, segundo Neiva (1988, p.3) ocorrem várias tentativas de avaliação da educação superior no país.  Merece destaque a criação de um Grupo de Trabalho, constituído no Conselho Federal de Educação, em 1984, com a missão de preparar um projeto de avaliação da reforma universitária (de 1968). Nasceu aí o PARU (Programa de Avaliação da Reforma Universitária).
Conforme relata Neiva (1988, p. 4) o caráter democrático e de respeito à autonomia universitária pode ser evidenciado no esforço de envolvimento das Universidades Federais nas ações desenvolvidas por este Grupo de Trabalho no curto período de sua existência.  
O surgimento do relatório da Comissão de altos estudos instituída pelo MEC, em 1985, desviou as atenções para o campo das propostas de efeito a curto prazo, acelerando o processo de esvaziamento do PARU. (Neiva, 1988, p. 4) 
	A questão da avaliação da qualidade da educação superior, no sentido de avaliação institucional extensível a toda a comunidade universitária, aparece pela primeira vez no Relatório da Comissão Nacional para a reformulação da Educação Superior, instituída pela SESU/MEC, em 1985 (Brasil, 1985). 
Esse relatório não suscitou nenhuma ação avaliativa direta por parte do Governo, considerando que a idéia de autonomia (da universidade) permeia todo o documento, registrando-se mesmo um avanço em alguns aspectos referentes à autonomia e democracia. Esse avanço, no entanto, como salienta Fávero (1997, p.10), é fruto de anos de luta da comunidade acadêmica como um todo e do movimento docente em particular. 
É, no entanto, com a publicação do Relatório GERES - Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior (Brasil, 1986), que ocorre o maior impacto. Ao propor uma nova política para o ensino superior e ao estabelecer a avaliação para o credenciamento e recredenciamento das instituições de ensino superior, gera intensos debates entre Universidades e Governo. Nesses debates, a polêmica centra-se principalmente na articulação que se estabelece entre autonomia e avaliação, uma vez que, nas considerações que acompanham o anteprojeto de lei para a reforma universitária a necessidade da avaliação, decorrente do reclamo de responsabilidade social da Instituição, é articulada à proposta de maior autonomia da universidade, inclusive financeira.
	Como nos lembra Dias Sobrinho (1997, p.20):
	O tema e o interesse da avaliação adquiriu muito mais força a partir do momento em que se tornou, em todo o mundo, mais aguda a crise que tem levado os Governos a investirem cada vez menos na área social, especialmente em educação. Reduzir os investimentos públicos na educação tem sido a orientação básica dos principais organismos internacionais, sobretudo do Banco Mundial.

	Assim, a redução de recursos ocorria ao mesmo tempo em que cresciam os custos dessas instituições, decorrentes, principalmente, da ampliação das funções que lhes são atribuídas pela sociedade e pelos Governos.
	É pertinente lembrar, ainda, que a constituição de 1988, ao dispor, em seu artigo 207, que: As Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (Brasil, 1988), possibilitou importante espaço de resistência às Universidades, oferecendo novas perspectivas de negociação com o Governo. Nessa negociação, a posição assumida pelo CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB, 2001, p.7), ao definir os quatro princípios que deveriam reger os processos avaliativos: o da credibilidade, o da legitimidade, o da transparência, e o da participação, teve forte influência nos encaminhamentos para a implantação da avaliação institucional da educação superior. 
	A forte resistência induziu ao fracasso as tentativas do SESU/MEC de implantação de processos avaliativos externos no final da década de 80. 
	Na tensão que se instalara entre governo e comunidade universitária o que estava em questão não era tanto a necessidade e a importância da avaliação, mas “para que”, “o que” e “como” avaliar. 
Sob a orientação economicista e gerencial do governo, a avaliação, no dizer de (Dias Sobrinho, 1997, p. 22), deverá servir como elemento capaz de estabelecer as classificações das instituições do ponto de vista de sua eficiência [e assim] fornecer informações para o estabelecimento de critérios e de medidas oficiais, que envolveriam os repasses financeiros, a autonomia de gestão, os credenciamentos e descredenciamentos. 
		Para a comunidade universitária, ao contrário disso; a avaliação deveria ser um esforço participativo e bem fundamentado na cultura universitária para compreender melhor essa instituição tão complexa e, mediante o conhecimento prático, organizar as ações para melhora-la. (...) Importa, então, procurar construir coletivamente novas dimensões de qualidade.
	É nesse contexto que surge o PAIUB, uma obra conjunta da SESU/MEC e das universidades, iniciada no segundo semestre de 1993, (...) e que, a partir de uma proposta elaborada pela andifes Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior, produziu-se coletivamente, sempre com a devida participação das universidades, o “Documento básico”, que é o texto inaugural a informar teoricamente o PAIUB (Dias Sobrinho, 1997, p. 23).
	O PAIUB, que tinha como foco da avaliação o ensino de graduação, respeitava a autonomia universitária em seu sentido mais amplo, a medida em que resguardava o poder das instituições de engajar-se no processo avaliativo e visava não o ranqueamento de instituições, mas o estabelecimento de diagnósticos com unidade e metodologias comuns, do conhecimento de todos. (Leite, Tutikian, Holz, 2000, p. 36)
Na segunda metade da década de 90, sob a égide do “Estado avaliador”, novas temáticas viriam a ganhar espaço, destacando-se a questão institucional, inclusive em termos de novos ordenamentos jurídicos; os modelos de gestão universitária; as concepções de autonomia universitária e a qualidade de formação acadêmica, tanto em nível de graduação como de pós-graduação. (Franco, Oliveira (1993); Dias Sobrinho (1997); Sguissardi (1997); Grego (1997); Leite, Tutikian e Holz (2000) 
É nesse momento que o Estado, através de um conjunto de ações, busca redesenhar, em termos legais e institucionais o ordenamento jurídico das Universidades, a concepção de autonomia e os paradigmas de gestão e avaliação do sistema de educação superior.
Dentre essas ações destaca-se a aprovação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Brasil, 2003). O Plano, elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), reflete a concepção do Governo acerca dos princípios de gestão e de diagnóstico (avaliação) da administração pública a serem observados na reforma do Estado. Este “Plano Diretor” procura criar condições para a reconstrução da administração pública em bases modernas e racionais. (...) É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o controle dos resultados.

Nessa concepção político-institucional, a autonomia universitária seria reduzida a um manejo meramente operacional para cumprir um projeto externamente definido e a avaliação passa a ser entendida como instrumento de ação política do Estado, cabendo-lhe fixar os parâmetros da qualidade presumida das Universidades. 
No bojo da modernização do estado o ciclo de reformas da educação superior expande-se na direção do mercado (...) com centralização na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (Lei 9394/96) (Leite, 2002, p.33).
A LDBEN (Brasil, 2002) institui a obrigatoriedade de processos de avaliação para a autorização e reconhecimento de cursos, bem como para o credenciamento de instituições de educação superior (art. 46), definindo as incumbências da União e dos Estados nesses processos (art. 9).

A normatização da Avaliação na Instância Federal

	No ano da promulgação da LDBEN/96 ação governamental mais importante, no sentido de disciplinar a avaliação do ensino superior, foi o Decreto nº 2026/96, que estabeleceu procedimentos para o processo de avaliação dos cursos e instituições de ensino superior (Brasil, 2002).
	Este Decreto, que legalizou o Exame Nacional de Cursos, surpreendeu a comunidade universitária e suscitou protestos do CRUB ao estabelecer, unilateralmente, mecanismos, procedimentos, critérios e indicadores para a avaliação dos cursos e das instituições de ensino superior no país.
	Ao todo cinco processos são definidos no texto legal: avaliação do desempenho institucional, através de indicadores de desempenho global do sistema, a serem levantados pela Secretaria de Avaliação e Informação Educacional (SEDIAE); avaliação do desempenho individual das instituições, compreendidas todas as modalidades de ensino, pesquisa e extensão, conduzidas por avaliadores externos, designados pelo SESu/MEC; avaliação do ensino de graduação, através de indicadores estabelecidos pelas Comissões de Especialistas de ensino, levando em conta os resultados do Exame Nacional de Cursos (Provão); Avaliação da Pós-graduação, conduzida pela CAPES. 
	A edição desse Decreto reavivou as tensões entre Estado e Universidade, que se encontravam harmonizadas com a implantação do PAIUB, e passou a exercer forte impacto nas políticas de ensino, pesquisa e extensão no interior da academia, fragilizando e relativizando a autonomia universitária.
	Analisando o texto legal, Leite, Tutikian e Holz (2000, p.39) afirmam que ainda que a comunidade universitária, através do PAIUB, tenha tomado a si o encargo, expressando – ao faze-lo – uma cultura antecipativa, não se pode afirmar que mantenha a hegemonia do processo preservando sua autonomia. (...) Os projetos reguladores estão contemplados no Decreto 2026. 
	Em que pesem as reações contrárias da comunidade universitária, essa política de avaliação do ensino superior se solidifica no país e ganha novos contornos e maior especificidade através do Decreto nº 3860/2001. (Brasil, 2001)
	O Decreto 3860/2001 que dispõe sobre a organização do ensino superior, a avaliação de cursos e instituições, e dá outras providências, trata especificamente da avaliação em seu capítulo IV. Nesse instrumento legal os procedimentos de avaliação definidos no Decreto 2026/96 são mantidos, mas cada um deles ganha maior especificidade quanto aos critérios e indicadores a serem observados. 
	Em relação à avaliação dos cursos de graduação, merecem destaque a identidade de processos, externamente definidos, para avaliação das condições de oferta de cursos em instituições universitárias e não universitárias e a ênfase nos resultados do Exame Nacional de Cursos.
	Na avaliação das condições de oferta de cursos superiores, efetuada nos locais de seu funcionamento, por comissões de especialistas devidamente designadas, os mesmos parâmetros e indicadores se aplicam a instituições de natureza e abrangência diferentes, transformando esse processo avaliativo em instrumento da centralização, da homogeneização e do controle (Leite, 2002, p.38). Essa homogeneidade de tratamento desconsidera a capacidade, historicamente demonstrada pelas universidades, de criação de processos de auto-avaliação de seus projetos político-institucionais, que lhes permita determinar a qualidade e relevância de seus projetos político-institucionais.
O peso atribuído aos resultados do provão penaliza ainda mais as universidades, em sua autonomia para propor projetos pedagógicos que atendam a perfis profissionais diferenciados em consonância com os reclamos sociais do contexto regional em que se inserem. 
	Parece ganhar centralidade a avaliação externa sobre os rendimentos dos alunos, o que, no dizer de Afonso (1998, p.70), caracteriza um modelo de responsabilização baseado na lógica do mercado, dada a valorização de formas de avaliação predominantemente quantitativas, como as que são utilizadas em testes objetivos ou padronizados, que facilitam a medição e permitem comparação dos resultados acadêmicos.
		Além disso, na proposta atual a relação entre resultados de aprendizagem medidos por testes padronizados e o aumento da eficácia e eficiência dos sistemas de ensino justificaria o controle sobre o desempenho e os processos de gestão das instituições de ensino superior.	
Na regulamentação atual da avaliação institucional ganha ainda especificidade a avaliação do desempenho das Instituições, em função de um conjunto de novos itens de informação e de documentos requeridos pelo INEP.  
	Dentre os novos itens a serem considerados, o projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e a auto-avaliação institucional merecem considerações especiais, dado que, em tese, o respeito ao Projeto Político-pedagógico da Instituição e aos resultados de seus próprios processos internos de auto-avaliação correspondem a propalado anseio da comunidade universitária, sendo, inclusive, fortemente defendido pelo CRUB. (Dias Sobrinho, 1997, Leite, Tutikian e Holz, 2000, CRUB, 2001)
	Conforme consta do documento “Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI Diretrizes para sua elaboração”, da Coordenação Geral de Avaliação do Ensino Superior, SESu/MEC (Brasil, 2002), a apresentação deste representa uma medida de apoio da Secretaria de Educação Superior às instituições do sistema federal de ensino, oferecendo-lhes um referencial para a construção do PDI. 
	Análise minuciosa desse documento fornece indicativos de que quando o governo fala em PDI não se trata, propriamente, de respeito a projetos político-pedagógicos elaborados com autonomia pelas Instituições, mas de um “modelo” de PDI a ser seguido pelas Instituições, de acordo com um conjunto de normas e critérios, incluindo os estabelecidos no sistema de avaliação do governo. 
	No que se refere à auto-avaliação institucional, análise atenta desse texto legal permite evidenciar o elevado número de indicadores e a especificidade de critérios aos quais os processos de auto-avaliação necessitam dar conta de responder, o que, na prática, sinaliza redução significativa do espaço de autonomia das instituições de educação superior na elaboração de processos endógenos de avaliação. Além disso, os reitores e gestores educacionais podem se defrontar com a ambigüidade da avaliação externa identificada por Barroso (1995, p.552-553), de ter dedar conta, para efeito de avaliação externa, de normas detalhadas que delimitam com precisão o seu possível conteúdo (...) a ser lido, avaliado e comparado por especialistas externos e as necessidades da avaliação interna, enquanto forma de desenvolver a auto-análise do estabelecimento, (...) de pôr em evidência a sua especificidade e o caráter distintivo da sua organização e administração.
	Há de se considerar, ainda, que o processo avaliativo do MEC compreende o Censo da Educação Superior, regulamentado pela Portaria 2517/01, envolvendo, conforme disposto no Decreto nº 3860/01, no item I, artigo 17), a avaliação dos principais indicadores de desempenho do sistema nacional de educação superior, que, juntamente com as demais avaliações realizadas pelo INEP subsidiarão os processos de recredenciamento de instituições de ensino superior e de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores (Brasil, 2001, p.6).
 			O conteúdo do Decreto 3860/2001, ainda que contenha elementos capazes de possibilitar abertura de diálogo entre governo e universidades, no sentido de diversificação na oferta de ensino superior no país, torna explícito o aumento de processos reguladores pelo governo, dificultando a emergência de uma cultura avaliativa endógena nas instituições de ensino superior, o que relativiza, mais ainda, a autonomia que a atual LDBNE/96, na letra, garante às universidades e cria rupturas em relação às expectativas da comunidade universitária em prol de um sistema de avaliação da educação superior, passível de ser elaborado dialogicamente com a comunidade.

A normatização da avaliação das universidades e centros universitários no Estado de São Paulo

	A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 9.394/96, em seu artigo 10, inciso IV, atribui aos Estados a incumbência de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; bem como autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino (Brasil, 2002).
	Em atendimento ao disposto na Lei maior da educação do país, o Conselho de Educação do Estado de São Paulo (CEESP) assume essa incumbência, através da Deliberação CEE nº 13/97. Assume, em conseqüência, ser sua a responsabilidade sobre o acompanhamento, a supervisão e o controle dessas instituições, através de avaliações regulares e periódicas, deliberando, no entanto, pelo estabelecimento de sistemáticas diferenciadas para as instituições universitárias e não universitárias.
	As justificativas para essa diferenciação podem ser percebidas nas concepções de avaliação que fundamentam as decisões do Conselho e na compreensão sobre os papéis sociais diferenciados que possuem as diversas categorias de instituições de ensino superior do sistema estadual. Essa compreensão encontra-se plenamente explicitada nas exposições de motivos que informam as Indicações e correspondentes Deliberações do Conselho Estadual. Na Indicação CEE nº 06/99, que trata da avaliação das instituições de educação superior do sistema estadual de ensino, transparece o entendimento que:
	As instituições de ensino superior, em especial as universidades, como instituições que têm um impacto social muito grande, vêm sendo estimuladas nos últimos anos a avaliar esse impacto e também seu papel. [Que] o ensino superior precisa pensar nas transformações sociais, econômicas, culturais, científicas e tecnológicas que o mundo atual vem sofrendo, num contexto altamente globalizado. [Que] nesse contexto a avaliação institucional ganha importância como instrumento não só de autoconhecimento e autodirecionamento, como de prestação de contas aos alunos e à sociedade (...) na medida em que se apresenta como suporte no processo de tomada de decisões no estabelecimento de novas políticas educacionais intra-institucionais.

	Essa percepção da avaliação institucional, como elemento de auto-reflexão e de transformação dos projetos político-pedagógicos das IES, com função diagnóstica e formativa, orienta tanto a deliberação de processos avaliativos das instituições universitárias como não universitárias, resguardada, no entanto, a necessidade de tratamento diferenciado, em função das condições e especificidades, inclusive histórico-conjunturais, que apresentam as diversas categorias de instituição, visando preservar o entendimento do CEESP de que:

A avaliação tem a responsabilidade de identificar as instituições que funcionam de acordo com os padrões mínimos de qualidade estabelecidos e as que deixam a desejar nesse sentido. Não se trata de estabelecer comparação entre elas, pois não se ignora que cada uma tem um perfil ímpar. Há de se ter em conta a diversidade e evitar a uniformidade, atentando para as particularidades dos contextos institucionais e regionais. A avaliação tem a intenção de detectar e considerar as desigualdades, dentro de padrões mínimos de qualidade (...) providenciando para que as instituições e cursos que venham se mantendo precariamente (...) sejam orientados para sua melhoria. (...) Caso isso não venha a acorrer, pode-se chegar ao descredenciamento ou no não reconhecimento de cursos e habilitações. Esta decisão de caráter extremo, no entanto, deve ser conduzida com a devida cautela, (...) assumindo um caráter diagnóstico e formativo. 
	
	Essa compreensão da avaliação institucional como instrumento de autoconhecimento e de autogestão não desconhece, portanto, o papel que cabe ao Conselho Estadual, como agente do Poder Público, de supervisão e acompanhamento das instituições de ensino superior sob sua jurisdição. 	
Considerada a diversidade de instituições e respeitando a autonomia atribuída às Universidades, extensível aos Centros Universitários, na Constituição Federal (Brasil, 2003) e na Lei 9394/96 (Brasil, 2002), o CEESP adotou modelo democrático e inovador de avaliação das Universidades, centrado em processo de auto-avaliação institucional, que de acordo com a Deliberação 04/00, em seu artigo 2º, tem as seguintes finalidades:

I. orientar, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das instituições; II. analisar periodicamente o nível de desempenho e atualização institucional, principalmente quanto aos seguintes aspectos: a) eficácia e eficiência do seu ensino; b) importância dos seus programas de pesquisa; c) relevância de sua produção cultural e científica; d) eficácia da formação profissional; e) significado da importância das ações comunitárias; f) condições gerais e específicas dos cursos de graduação e pós-graduação; g) qualidade da gestão administrativa e financeira. (São Paulo, 2003)

Deliberou, ainda, que o processo de avaliação será desenvolvido em três etapas: 1) até um ano, a contar da vigência desta Deliberação, a instituição universitária deverá encaminhar ao CEE o Planejamento Geral dos trabalhos de avaliação interna da instituição para um período de cinco anos, com o respectivo cronograma; 2) ao final do terceiro ano, deverá ser encaminhado ao CEE relatório dos trabalhos já realizados; 3) ao final do quinto ano, deverá ser encaminhado o relatório geral da execução com as respectivas conclusões, o qual deverá explicitar, de forma clara e sucinta, as suas realizações, bem como a indicação de obstáculos detectados que impediram a execução, a ampliação ou a melhoria de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Nesse processo, a metodologia da avaliação interna será estabelecida, livremente pela universidade ou centro universitário, cabendo igualmente à instituição universitária submeter a avaliação interna a Comissões externas de pares, cujos Pareceres, após visita à instituição, deverão integrar os relatórios. Esses relatórios circunstanciados da avaliação, que constituirão requisito fundamental no processo de recredenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação, e reconhecimento dos cursos, deverão ser apreciados por comissão de cinco especialistas, indicada pela Câmara de Educação Superior e, posteriormente, por ela analisados, mediante Parecer do Conselheiro Relator e pelo Conselho Pleno, dando-se ciência à instituição.
Para as universidades e centros universitários do Estado de São Paulo, a política adotada pelo CEESP representa a possibilidade de construção de processos democráticos de auto-avaliação, alicerçados nos princípios de autonomia e liberdade acadêmica e de uma cultura avaliativa orientada para a autogestão e a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão institucional.
De fato, na exposição de motivos, o legislador reconhece que:
A avaliação interna está associada à gestão institucional e a todas aquelas atividades ligadas ao uso efetivo dos produtos da avaliação. Na ausência de um processo de avaliação interna, componente essencial à gestão e à sua lógica, a instituição se desfigura na sua essência.(...) As universidades e os centros universitários, independentemente de ações governamentais, começam a assumir cada vez mais a iniciativa de determinar a qualidade de seu ensino, da sua orientação profissional, a relevância de suas pesquisas e o impacto social das ações desenvolvidas junto à sociedade, que nelas deposita suas melhores expectativas como agentes de transformação (São Paulo, 2000a, p.3).

	Nessa concepção respeita-se a ótica da comunidade acadêmica de que a universidade não pode ser pensada como uma mera extensão do Estado. Que processos de auto-avaliação constituem condição para que a crítica da realidade social possa ser desenvolvida. Ensino, pesquisa e extensão dependem de liberdade e autonomia política.(...) Ao Estado caberia simplesmente acompanhar a operacionalização que a universidade faz do projeto político que ela mesma elaborou. (Mancebo, 1998, p.52). 

O sucesso desse modelo, no entanto, dependerá, em larga medida, da competência das universidades do sistema estadual, em todas as suas instâncias, de implementarem processos formativos e democráticos de auto-avaliação.

Possibilidades e lições de uma experiência democrática de auto-avaliação: uma síntese provisória

	A intenção que orientou o processo de investigação foi a de desvelar os mecanismos declarados ou sutis de controle, de homogeneização e de nivelamento implícitos em processos avaliativos externos vigentes, autoritários, voltados para a classificação das instituições universitárias, em termos de uma norma ou padrão, fornecendo, em contraposição, subsídios para a nova fase de discussões que se prenuncia, quanto à possibilidade de construção e implementação de processo mais democrático e legítimo de avaliação das universidades, que atenda aos princípios de credibilidade, de legitimidade, de transparência e de participação assumidos pelo CRUB. (2001).
As análises efetuadas nos permitem identificar importantes diferenças quanto aos espaços de autonomia possibilitados pelas propostas de avaliação institucional vigentes em nível federal e no Estado de São Paulo.
	É inegável que a proposta emergente em São Paulo diverge do caráter autoritário que tem presidido as relações Estado-Universidade assumidas pelo Estado Avaliador em âmbito nacional, no sentido em que, deliberadamente busca respeitar e ampliar os espaços de autonomia das universidades no repensar de seus projetos políticos institucionais. 
Resultado altamente positivo dessa experiência de avaliação democrática é que as instituições universitárias paulistas têm hoje muito mais consciência de que a avaliação institucional da universidade, para que se efetive como uma ação democrática e pedagógica, deve ser fruto de uma relação dialógica entre atores sociais comprometidos, com legitimidade e competência técnica e política, institucionalmente conferidas e reconhecidas e com capacidade de coordenar um processo coletivo de construção de instrumentos, objetivos, critérios e metodologias envolvendo  todas as instâncias da comunidade universitária.
	Há também o aprendizado de que o direito à autonomia não libera a universidade de uma vinculação e mesmo de uma prestação de contas à sociedade, que a autonomia universitária, por princípio, remete aos vínculos necessários e possíveis de serem estabelecidos com a sociedade. 
	Nesse processo, o desafio e a expectativa da comunidade universitária têm sido que o controle da avaliação institucional seja assumido pelas universidades, como condição para o desenvolvimento de um espaço de reflexão e transformação dos processos político-pedagógicos de produção e socialização do conhecimento, em função de sua missão e compromisso social.
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