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RESUMO 

 

 

A pressente dissertação tem como objectivo principal descrever como são 

realizadas as práticas de gestão da qualidade nas Instituiçóes de ensino superior 

privadas em Luanda-Angola, um estudo no departamento de ciências sociais e 

humanas da Universidade Jean Piaget de Angola campus de Viana. Para tanto, 

foram realizadas pesquisa, por meio de questionarios especificiso e observação 

sistematica, junto de 100 cidadãos afectos ao departamento, com o intuíto de 

descrever a realização das práticas de gestão da Qualidade, atravéz de uma 

abordagem quali-quantitativa. É sabido que a Universidade, por onde foi realizada 

a pesquisa, se depara com o dilema das práticas de gestão da Qualidade, tendo 

em conta os serviços oferecidos. Actualmente, o mercado de ensino superior tem 

vindo a exigir muito mais das intituições de ensino superior, tanto privadas quanto 

públicas, tendo em conta a oferta e a procura deste serviço. Assim, a instituição 

joga um papel crucial no desenvolvimento social para o país. Dessa forma, esse 

processo deve ser de grande valia não só para a provincia de Luanda, mas para 

toda Angola, onde o sistema de ensino e a oferta não se iguala com a procura 

pelos alunos e público em geral. Assim, conclui-se que, é de fundamental 

importância a prática de gestão da Qualidade nas IES apresentando-se como um 

instrumento que tem como principal proposta tornar mais qualificativo o processo 

de ensino e pesqsuisa, e por esse motivo as IES, juntamente com os seus alunos 

ficam aptos de criarem possibilidades e dinâmismo nas condições de satisfação 

em salas aulas.  
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RESUMEN 

 

 

La disertación sentidos tiene como objetivo describir la forma en que se llevan a 

cabo las prácticas de gestión de la calidad en las instituciones de educación 

superior privadas en Luanda-Angola, un estudio en el departamento de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Jean Piaget de Angola Viana campus. 

Por lo tanto, la investigación se llevó a cabo a través de cuestionarios y la 

observación sistemática especificiso juntos 100 ciudadanos asignados al 

departamento, con el objetivo de describir el logro de sí las prácticas de gestión 

de calidad mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se sabe que la 

Universidad, donde se realizó la investigación, se encuentra ante el dilema de las 

prácticas de gestión de calidad, teniendo en cuenta los servicios que se ofrecen. 

Actualmente, el mercado de la educación superior ha estado exigiendo más de los 

intitutions de educación superior, tanto públicas como privadas, en vista de la 

oferta y la demanda de este servicio. Por lo tanto, la institución juega un papel 

crucial en el desarrollo social para el país. Por lo tanto, este proceso debe ser de 

gran valor, no sólo para la provincia de Luanda, sino para toda Angola, donde el 

sistema educativo y la oferta no equivale a la demanda de los estudiantes y el 

público en general. Por lo tanto, se concluye que es de fundamental importancia 

la calidad de gestión de la práctica en el IES se presenta como un instrumento 

cuya principal propuesta que sea la calificación del proceso de enseñanza y 

pesqsuisa, y por lo tanto el IES junto con el sus estudiantes son capaces de crear 

posibilidades y dinamismo en las condiciones de satisfacción en clases de 

habitaciones. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A demanda por educação aumenta progressivamente em todos os países 

do  mundo contemporâneo, estimulado pelas mudanças tecnologicas, sociais, 

politicas, economicas, que exigem processo dinâmico de reconstrução das 

organizações. Dessa forma, o aumento do nivel de escolaridade tornou-se 

imperativo pressionando os sistemas de ensino a democratizarem o acesso à 

educação, oportunizando classes sociais bastantes heterogênias. 

Depois da segunda Revolução Industrial, iniciou-se a crescente evolução 

da Ciência, da Tecnologia e da Industria, dando à primeira, maior peso na força 

produtiva, pois que implementou o avanço tecnológico, exigindoa necessidade de 

adaptação constante das organizações devidpo aos novos problemas que 

ameaçavam a eficiência e a eficácia do próprio sistema capitalista. Desde então, 

a gestão científica passou a ser uma necessidade emergencial. 

A universidade tornou-se, então, um lugar propício a organziação de idéias 

da comunidade de professores, estudantes e graduados, transformando-se em 

instituição necessária para o meio socio-cultural, porquanto dela ser esperada a 

capacitação da força de trabalho sob os novos paradigmas de produção. 

Nesse contexto, o papel social que passou a ser atribuido a tais instituições 

implicou, directa ou indirectamente, na questão administrativa, que, destituida de 

modelos próprio, inicialmente tendeu a espelhar-se nas teorias do universo 

empresarial, quando não se realiza de modo ímpirico e assistemáitco. 

As aproximações entre organizações universitárias e empresas passaram a 

ser experimentadas desde a administração científica de Taylor, perpassando 

outros modelos teóricos como: o behaviorsita das relações humanas, a 

abordagem estruturalista, a teoria de sistema, a gestão participativa, gestão do 

conhecimento, reengenharia, benchmarking, qualidade total e outros ditos novos 

paradigmas da gestão. 
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Ainda assim, as universidades, desde o contexto socioeconomico e cultural 

instaurado com a acelerada evolução científica, vêm se revelando despreparada 

para enfrentar os dilemas que lhes são impostos, uma vez que eles apontavam 

para transformações muito mais profundas, inclusive, no próprio âmbito do seu 

processo gestor, facto que tende a se agravar em muitas das instituições de 

ensino superior hodiernas. 

Investigando o descompasso entre o ensino universitário e as demandas 

da sociedade contemporâneas, Borges (2000) notou que nos contextos 

universitários, ao contrário do que ocorre no de outros tipos de organizações, 

revela-se a ausência de propositos claramente declarados, isso ocorrendo porque 

“(…) a descoberta e transmissão de conhecimnetos são alcançadas por muitos e 

com variadas enfoques, e a busca de novos conhecimentos é frequentemente 

dirigida a metas inespecificas”. 

A partir do achado de Borges, percebemos que, de facto, há certa a 

proximação entre as instituições de ensino superior e as demais empresas, daí 

porque vêm sendo comum processos administrativos e gerenciais daquela 

inspirar-se em teorias nascidas do universo destas, pois diz Marcovitch (1998), a 

gerência de qualquer instituição acha-se impreterivelmente relacionada com a 

questão do planeamento de acções, e este, em princípio, emana de objectivos 

pretendidos. 

Contudo, não se pode ignorar também a natureza específica o bem mais 

complexo das organizações universitárias, relacionada directamente com 

conteúdos cognitivos, principios e valores sociais, alguns dos quais 

marcadamente dinâmicas (LIMA, 2008). 

Em face dessa realidade complexa, as Instituições de Ensino Superior- IES 

necessitam de uma gestão competente, comprometida com a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados. A gestão universitária competente não implica 

apenas fazer uso de estratégias audaciosas, mas, sobretudo, da adoção de uma 



19 

estrutura organizacional adequada, consciente da utilização de processos e 

sistemas de informação que visem à socialização do conhecimento. 

Hojé, a complexidade e a natureza de suas actividades fazem com que as 

IES busquem práticas de gestão educacional consoante com a sua identidade e 

com o direcionamento estratégico da instituição. Esses práticas devem nortear-se 

por um conjunto amplo de critérios e prever indicadores de desempenho que 

possibilitem averiguar a qualidade de seus resultados. 

 

 

1.1. Antecedentes do Problema 

 

“Criar uma organização que tenha uma cultura de aprendizagem contínua 

requer, principalmente, converter conhecimento individual em recurso disponível 

para toda a organização” (GDIKIAN e SILVA, 2002; MOORE, 1997). 

Durante muito tempo em Angola, existiu apenas uma única universidade 

que a princípio chamou-se Universidade de Angola (em 1976), mantendo-se 

como única instituição de ensino superior de âmbito nacional. No ano 1985, a 

Universidade de Angola passou a designar-se Universidade Agostinho Neto, que 

se manteve até 2009 como a única instituição estatal de ensino superior no país. 

Nos últimos anos, segundo o Ministério do Ensino Superior (MES), 

observa-se um aumento de credenciamento de novas Instituições de Ensino 

Superior Privado e Público, bem como do numero de vagas ofertadas. O MES 

aponta que, até 2014 foram registados um total de 71 universidades e instituições 

de ensino superior público e privado em todo país. Sendo Luanda, a capital do 

país que aberga a maior parte deste número. Face a esta situação, o numero de 

vagas para o ingresso a estas instituições não tem correspondido a demanda pro 

parte dos interessados visto que a oferta é risonha. 

Para que uma universidade se torne competitiva no mercado de efectivo 

crescimento e de maior oferta que a demanda, como demonstrado anteriormente, 
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deve procurar aperfeiçoar continuamente seus produtos, serviços e processos, 

bem como, adaptar sua estrutura organizacional à realidade de constantes 

incertezas, que podem representar ameaças ou oportunidades. 

Diante do traçado propomos para esta pesquisa, a pergunta que se busca 

responder ao final: como são realizadas as praticas de gestão da qualidade 

nas Instituições de Ensino Superior Privadas em Luanda-Angola, um estudo 

no Departamento de Ciências Sociais da  Universidade Jean Piaget-Campus 

de Viana? 

Com esta indagação, é que chegamos de responder ao problema de 

pesquisa desenhado, traçamos os caminhos que vão nos levar aos resultados, 

com fundamentação teorica embassada em autores que tratam dessa temática. 

Desta forma, apresentamos um referencial teorico atualizados de acordo com a 

realidade das universidades ou instituições de ensino superior, e iniciamos por 

apresentar os objectivos geral e especificos, na secção seguinte. 

 

 

1.2 Objectivos da pesquisa 

 

1.2.1- Geral 

 

 Descrever como são realizadas as praticas de gestão da qualidade na 

Universidade Jean Piaget de Luanda-Angola, no Departamento de Ciências 

Sociais-Campus de Viana.  

 

1.2.2- Especificos 

            a) Identificar as actividades de gestão realizadas na Universidade 

Jean Piaget, no Departamento de Ciências Sociais da  Universidade Jean Piaget 

Campus de Viana. 
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            b) Caracterizar a avaliação institucional predonimante na 

Universidade Jean Piaget, no Departamento de Ciências Sociais da  Universidade 

Jean Piaget Campus de Viana. 

            c) Descrever os tipos de indicadores de gestão da  qualidade da 

Universidade Jean Piaget, no Departamento de Ciências Sociais da  Universidade 

Jean Piaget Campus de Viana. 

         

1.3 Importância e Justificativa da pesquisa 

O desenvolvimento deste estudo é justificado no cenário pessoal, 

profissional e acadêmico.  

No pessoal, o autor do estudo objectiva desenvolver em uma área temática 

na qual possui interesses pessoais, e, profissionais, visando aprofundar seus 

conhecimentos sobre um tema ainda pouco discutido no cenário acadêmico, 

principalmente em nível de mestrado.  

No âmbito profissional, é a oportunidade de realizar o estudo em sua área 

de atuação laboral, haja vista que é um gestor de uma instituição de ensino 

secundário e não do nível superior. Não obstante, ter a pretenção de futuramente 

erguer uma instituição de nivel superior.  

No âmbito acadêmico é a chance de contribuir com um referencial teórico 

de qualidade sobre um tema com pouca abordagem, ainda mais quando se 

considera sua percepção nas instituições de ensino superior privado. 

Em sua estrutura inicial, além da introdução e conclusão, o estudo possui 

quatro capitulos. 

Seguindo-se esta introdução na qual se apresenta o tema, sua 

contextualização, justificativa, problemática, objetivos, resumo da metodologia e 

estrutura do trabalho, tem-se o capitulo do marco teórico referencial, marco 
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metodológico, análise e apresentação dos dados, analise de resultados e, 

conclusão e recomendações. 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

2.1. A Gestão nas Organizações 

Maranhão, Macieira (2008) descrevem que uma organização pode ser 

definida como qualquer grupo de pessoas que se relacionam num determinado 

ambiente, físico ou não, e combinam seus próprios esforços e outros recursos 

para alcançar um propósito comum. Foi devido à necessidade de organizar os 

estabelecimentos, oriundos da revolução industrial, que levou os profissionais a 

buscarem soluções para os problemas que antes não existiam; sendo assim, a 

pesquisa de métodos especiais deu origem aos rudimentos da ciência da 

administração. 

Partindo desse conceito de organização, o dicionário Houaiss da língua 

portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2001), define gestão é como o acto ou efeito de 

gerir, ou seja, exercer gerência sobre alguma coisa, administrar, dirigir, cuidar, 

executar e/ou praticar.  

Ainda, para Carmo (2002), gerir, por sua vez, devira do latim gerere, que 

significa trazer, produzir, criar, executar, administrar. Administrar significa dirigir 

qualquer instituição, reger com autoridade suprema, governar, ou manter controle 

sobre um grupo ou situação, a fim de obter o melhor resultado.  

Segundo Maranhão, Macieira (2008) a gestão empresarial vem por muito 

tempo seguindo uma abordagem funcional e de certa maneira cumprindo com o 

seu objetivo, tendo em vista a simplicidade das cadeias produtivas e das próprias 

organizações. Entretanto, com o aumento da complexidade dos processos 

empresariais e a evolução da velocidade da informação, este formato deixou de 

cumprir com seu objetivo principal, ou seja, a gestão do negócio, não mais 

atuando eficazmente como uma ferramenta para solucionar as principais 

necessidades empresariais. Uma estrutura funcional, além de hierárquica, é 

extremamente verticalizada, podendo gerar, segundo os autores, um “efeito silo” 
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ou “efeito chaminé”, não permitindo que os processos fluam horizontalmente, ou 

seja, transversalmente aos pilares verticais da estrutura funcional, criando 

barreiras insuperáveis de trocas de energia e comunicação. 

Os autores sugerem que a gestão é um processo que se relaciona com o 

ciclo de aprendizagem PDCA (ver figura 1), onde existem planejamento, 

acompanhamento, controle, avaliação e reprogramação. Segundo eles, a gestão 

se baseia num conjunto de pessoas com respectivas atribuições, inseridas numa 

cultura organizacional que dá vida a empresa, rumo ao alcance de seus objetivos. 

O ciclo PDCA, tratado pelos autores Maranhão, Macieira (2008), teve início 

com o professor e estatístico Walter Shewhart (EUA), que postulou nos anos 30 a 

necessidade de ser utilizado pelos administradores, um ciclo denominado por ele 

de “Specify-Product-Inspect”, ou seja: especificar, fazer e inspecionar, que 

segundo os próprios autores, se assemelha ao processo de investigação 

científica, com as fases de elaboração de uma hipótese, seu experimento e seu 

teste final.  

O ciclo de Shewhart, introduzido no Japão após a segunda guerra, foi 

bastante utilizado e muito divulgado por um dos seus alunos: William Edwards 

Deming, que acrescentou à metodologia mais uma fase. Por conseguinte, a 

mesma ficou também conhecida como “Ciclo de Deming”, a qual tem como base 

tornar explícitos os processos envolvidos na execução de uma gestão, 

independentemente da área de atuação da empresa. 
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Figura 1 – O ciclo PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BULSUK, Karn G. (2011). 

 

A gestão, segundo Nobrega (2004 apud BRAGA; MONTEIRO, 2005, 

p.150), é um processo pragmático, no qual o que interessa é o resultado e não o 

esforço. A ciência da gestão tem tudo a ver com o aprendizado, ou seja, é uma 

ciência de aprender as circunstâncias e agir de acordo com elas. Ainda para este 

autor, gestão é a busca de critérios para a tomada de decisão com base em 

evidência empírica e no seu valor positivo. Em gestão, a evidência empírica vem 

do nosso aprendizado coma observação dos acontecimentos e seus resultados. 

Barbará et al. (2008) definem gestão como um conjunto de actividades 

coordenadas para dirigir e controlar um grupo de pessoas e instalações com 

responsabilidade, autoridade e relações definidas. Os autores sugerem que 

gestão é um conjunto de atividades interligadas e que deve permear todos os 

processos empresariais, interagindo no planeamento, implantação, medição, 

monitoramento, avaliação e aprimoramento desses processos, podendo evoluir 

ou simplesmente sucumbir. 
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2.2. A Gestão da Qualidade 

A palavra qualidade tem vários significados, dependendo de como é 

utilizada. Para um engenheiro, a qualidade significa aderência perfeita e 

conformidade às especificações e padrões de referência do projeto do produto. 

Zero defeito é o nome atribuído quando essas especificações e padrões são 

atendidos.  

Para um estatístico, qualidade significa o menor desvio-padrão possível em 

relação à média aritmética, mediana ou qualquer medida estatística de posição. 

Variância zero é o nome dado quando isso ocorre. Para uma dona de casa, a 

qualidade tem outro significado completamente diferente. Como cliente ou 

consumidora, a dona de casa não está preocupada com os conceitos do 

engenheiro ou do estatístico, ela quer um produto ou serviço que satisfaça as 

suas necessidades pessoais, algo que resolva seus problemas. 

Sendo assim, existem dois tipos de qualidades: a qualidade interna e a 

qualidade externa.  A qualidade interna é a maneira pela qual uma organização 

administra seus processos, produtos e serviços.  Qualidade externa é a 

percepção que o cliente tem a respeito do produto ou serviço que compra ou 

utiliza. Não resta dúvida de que, sem qualidade interna, não se pode construir e 

manter a imagem da qualidade externa. 

Actualmente já não é novidade nos dias de hoje mencionar a importância 

da qualidade nas organizações, tendo em vista o papel decisivo por ela assumido 

em face do processo de globalização desleal e da abertura de novos mercados.  

Tudo isso aumenta a competição entre as organizações na busca pela 

competitividade. Hoje, qualidade é um termo que passou a fazer parte do jargão 

das organizações (CHIAVENATO, 1999).   

Antigamente, havia um departamento de controle de qualidade que 

centralizava e monopolizava todos os assuntos de qualidade.  Os inspetores de 

qualidade trabalhavam em diversos locais da organização a fim de encontrar 
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possíveis desvios ou anormalidades e acionar medidas corretivas para apaziguar 

a situação. 

Hoje a responsabilidade da qualidade foi descentralizada e delegada ao 

nível da execução.  Cada funcionário ou operário é responsável pela qualidade do 

trabalho e pela satisfação do seu cliente interno.  A principal diferença entre a 

abordagem do início do século XX e a atual é que a qualidade agora está 

relacionada às necessidades dos clientes. Seja qual for o porte da empresa, 

observam-se programas de qualidade e de melhoria de processos na maioria dos 

setores econômicos.  Não importa fazer o melhor produto com os melhores 

processos, se o que se faz não vai ao encontro do consumidor, o líder de todos os 

processos organizacionais.   

A similaridade funcional e até mesmo de desempenho dos produtos e bens 

de consumo é cada vez maior, por isso, é preciso estar bastante sintonizado com 

os colaboradores, pois a qualidade hoje está muito mais associada a excelência 

nos serviços e quando se fala em serviços está-se falando basicamente de 

pessoas.  O elemento humano e sua qualidade representam o grande diferencial 

competitivo.  Assim, prover treinamento adequado pode significar o êxito do 

empreendimento.  Com a globalização da economia e a facilidade de 

comunicação proporcionada pela internet, o concorrente de uma empresa deixa 

de estar necessariamente em seu raio de visão, podendo situar-se a quilômetros 

de distância  sendo acessível apenas a um clique do computador. 

Segundo Juran (1995), define-se qualidade como o desempenho do 

produto (bens ou serviços) que proporciona satisfação e leva os clientes a 

comprá-lo. Também se pode utilizar outro significado para qualidade, que é a 

ausência de deficiências. As deficiências criam a insatisfação com o produto, e 

isso leva os clientes a reclamarem. Outra definição simples da qualidade é 

“adequação ao uso”. 

Gestão da qualidade é o conjunto de práticas para institucionalizar e 

operacionalizar qualidade, frequentemente dimensionada via indicadores de 
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qualidade. Qualidade na gestão é a sistemática de administração do nível da 

qualidade alcançada, normalmente visualizada via variação das métricas dos 

indicadores apurados (GIL, 1997). 

Por sua vez, GIL (1993) afirma que a gestão da qualidade em nível tático e 

estratégico implica o atendimento a diversos parâmetros básicos, entre eles: 

a) Tradução da missão institucional em um elenco de políticas, metas, 

objectivos e directrizes; 

b) Ralização de planeamento e controlo junto a “linhas de 

negócios/produtos/serviços”; 

c) Administração dos recursos humanos, materiais, tecnõlógicos e 

financeiros; 

d) Inserção de cada unidade organizacional no foco adequado para 

enfrentar os desadios de mercado; 

e) Análise de riscos; 

f) Técnicas e procedimentos para institucionalização e 

opereacionalização da qualidade organizacional; 

g) Métodos de quantificação da qualidade/produtividade/desempenho das 

unidades organizacionais. 

Já JURAN (1990) propõe um roteio básico para o planeamento da 

qualidade. As etapas do roteio são as seguintes: 

a) Identificar quais são os clientes; 

b) Determinar as necessidades desse cliente; 

c) Traduzir essas necessidades na nossa linguagem; 
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d) Desenvolver carscterísticas de produtos/serviços que possam 

responder de maneira ideial a essas necessidades; 

e) Transferir o processo para as forças operacionais. 

 

Ainda segundo JURAN (1990), apesar da existência de vários níveis 

organizacionais, e apesar da variedade de bens, serviços e processos 

operacionais, o processo de planeamento da Qualidade pode ser generalizado 

em uma série universal e coerente de etapas. 

Já para FEIGENBAUM (1994), o fundamental para a obtenção do 

comprometimento com a Qualidade está na educação para a Qualidade. O 

objectivo básico do gerenciamneto quanto à educação em Qualidade pode ser 

determinado como: 

 

desenvolvimento pela equipe da empresa – em todas as funções e níveis 

-  de atitudes, conhecimentos e habilidades sobre Qualidade que podem 

prestar contribuição para os produtos da empresa, com custo mínimo, 

sejam consistentes com a total satisfação do consumidor (p. 77). 

  

Neste contexto, as IES devem criar um ambiente capaz de não apenas 

reproduzir, mas antes de qualquer outra organização, produzir novos 

conhecimentos, que contemplam avanços tecnológicos e gerenciais, não podendo 

ignorar seus impactos na forma como as instituições vêm sendo gerenciadas. 

Pensar nas IES integradas à comunidade significa ter o compromisso 

regional de modo a adequar os investimentos em prol das soluções dos 

problemas locais e regionais, não podendo de vista o contexto nacionals e  

internacional. 
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2.3. Conceito da Qualidade na Educação 

Os assuntos relacionados à Qualidade na Educação estão presentes no 

debate da deucação superior em vários os países, à medida que empregadores e 

sociedade tornam-se cada vez mais ligados ao aluno formado (egresso) e aos 

serviços prestados à sociedade pelas instituições de educação superior, bem 

como as sociedades tomam consciência do real valor de seus investimentos 

neste segmento. 

O movimento da Qualidade busca a manutenção e o aperfeiçoamento dos 

níveis de educação e aprendizagem com proposições gerenciais de definição, 

medição e melhoria da Qualidade. 

No entanto, divergências são encontradas na literatura dos últimos anos 

sobre Qualdiade. Uma razão princial para esta dificukldade é que mesmo dentro 

das Universidades há várias visões sobre o que realmente tem valor, o que 

constitui perfomance em uns níveis mais alto, e quais são as características que 

têm valor comrelação ao bom ensino, à boa pesquisa e aos estudantes. Esse 

facto pode ser exemplificado pela divergência de ponto de vistas entre alguns 

pesquisadores, comunidades, Universidades, acadêmicos e empresas, que veêm 

o alun o formado como produto (comunidade), e cliente interno (Universidade). 

Neste estudo, entende-se que a Qualidade é a capacidade de atendimento 

das expectativas dos clientes ou nível de realização de características ou 

resultados esperados. 

Além do termo “Qualidade”, um grande número de termos específicos a 

ela, e agora em uso comum no contexto da Qualidade da Educação Superior, 

necessita de definição.  

A terminologia apresenta considerável dificuldade no debate sobre 

Qualidade na Educação Superior, pois o termo “Qualidade”, e um grande número 

de termos a ela relacionados, são usados de diferentes formas. Por isso utilizar-
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se-á nesse estudo as terminologias propostas por ARRUDA (1997), como 

referência para se obtiver homogeniedade no estudo: 

a) Processo – actividades definíveis, repetíveis e previsíveis utilizadas 

papa fornecer um produto ou serviço; 

b) Produto – é o resultado de uma actividade específica. Em uma 

instituição de educação temos como prodtuo a geração e transmissão de 

conhecimento. 

c) Cliente - é aquela (pessoa, instituição, processo) que recebe e utiliza o 

produto. Em uma IES, o cliente externo é a comunidade, e os clientes internos 

são os alunos, professores e trabalhadores. 

d) Fornecedores – cada processo dentro de uma instituição é cliente do 

processo anterior, enquanto que o processo anterior é o fornecedor. 

e) Política da Qualidade – são as directrizes globais de uma instituição 

relativas à Qualidade, cuja responsabilidade cabe à alta administração. 

f) Gestão da Qualidade – função gerencial que determina e programa a 

política da Qualidade. 

g) Controlo da Qualidade – este termo se refere aos mecanismos dentro 

de uma instituição ou sistema para assegurar conformidade com os padrões da 

Qualidade. Na educação superior, o controlo da Qualidade pode ser enfocada 

sobre os recursos (humanos, materiais e financeiros), o ingresso de alunos, a 

geração e transmissão de conhecimento, o aluno formado (egresso) e os serviços 

prestados à sociedade. 

h) Garantia da Qualidade – geralmente está ligada a mecanismos e 

acções usados para proporcionar aos administradores confiança com relação aos 

procedimentos de controlo da Qualidade e aos padrões a serem alcançados para 

com os clientes. Contudo, às vezes, é usado para siginificar ou certificação de 
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que os padrões estão sendo seguidos. A garantia da Qualidade apresenta quatro 

componentes inter-relacinoado: um grupo de pessoas na isntituição tem a 

responsabilidade de manter a Qualidade do produto ou serviço; a 

responsabilidade de melhorar a Qualidade de produto ou serviço; entender, usar e 

sentir propriedade com relação aos sistemas que estão implantados para manter 

e melhorar a qualidade; verificar regularmente a validade e a viabilidade dos 

sistemas de gerência para verificar a Qualidade. 

i) Auditoria da Qualidade – refere-se a um processo de pesquisa externa 

para fornecer garantias sobre os mecanismos de controlo da Qualidade 

implantados em algum local. 

j) Contribuição da Qualidade – diz respeito à revisão ou ao exame 

sistemático, usualmente conduzido extremamente para determinar se as 

actividades da Qualidade cumprem com os planos elaborados e se o “produto” 

está implementando efectivamente e é adequado para alcançar os objectivos. 

k) Auto-avaliação – este termo refere-se usualmente aos processos pelos 

quais uma IES fornece dados para sustentar uma avaliação de suas próprias 

actividades. 

l) Avaliação – usualmente utiliza-se para análise e julgamentos 

sistemáticos sobre a eficácia de um programa, actividade ou processo. 

 

2.4. Qualidade no ensino Superior  

Formou-se, nos últimos anos, consenso de que o ensino tem se 

degradado, perdendo Qualidade, como se, nestes anos, as demais instituições 

continuassem funcionando perfeitamente. Por isso surge em consequência, 

dentro da Universidade, desinteresse e falta de motivação, que provocam 

frustração, como a inadequada formação dos alunos do primeiro e segundo ciclo. 

A carência de infra-estrutura como: salas e carteiras insuficientes ou 
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desconfortáveis, a baixa formação e dedicação dos professores, entre outros são 

factores de diminuição d Qualidade. 

Sem negar a importânica desses factores, é precisso reorientar a procura 

em direcção a causas sociais. Há 30 ou 20 anos as condições materiais da 

Universidade eram piores. A formação e dedicação dos professores eram 

menores, havia quase total carência de mestres e doutores; raríssimos 

professores em dedicação exclusiva, especialmente em Universidades 

particulares, onde o pioneirismo e empreendedorimo constituíam a tônica da 

instituição. 

A Universidade Jean Piaget de Angola encontra-se na frente das demais 

instituições nacionais privada, no entanto poderá caminhar para a apatia, ou para 

rebeldia e, daí, à reformulação da Universidade com a redifinição do conceito de 

Qualidade e, então, a retomada dessa nova Qualdade. 

De certa forma, até a apatia é manifestação positiva, se comparada à 

euforia iludida e orientada em busca de aprofundar a Qualdade obsoleta. 

Os que veêm sabem que a Universidade, longe de estar apática, está viva, 

viva na sua parcela que liderará o processo. O papel de liderança consequente, 

hoje, é criar e garantir condições para libertar toda a criatividade existente. 

Conforme VAHL et al. (1989), a procura da Qualidade deve seguir suas 

linhas básicas, considerando: 

a) Absoluta abolição do medo mesmo com as dificuldades gerencia que 

isto provoca; 

b) Sugestões de idéias radiciais de Universidade que esteja na vanguarda 

dos problemas, mesmo ao risco de incomodar; 

c) Incentivo total e apoio firme às idéias da comunidade, mesmo ao risco 

da perda da legitimidade por não conseguir realizá-las igualmente; 
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d) Criação de condições de infra-estrutura para manter o clima de 

crescimento, mesmo que os recursos sejam escassos. 

e) Alerta permanete para o problema da Qualidade e a realização de toda 

e qualquer acção que ajude a melhorá-la, desde já, sobretudo através da 

constante avaliação e atocrítica; e, 

f) Provocação e cobertura de alunos e professores e de professores por 

alunos, quebrando-se o chamado pacto da mediocridade, na prática do dia-a-dia 

do ensino (p. 326). 

 

2.5. A Gestão da Qualidade na educação 

Em uma época com recursos cada vez menores para a educação, a idéia 

de utilização de instrumentos que possibilitam um controlo maior da actividade 

dos docentes, pessoal administrativos e estudantes têm encontado um amplo 

apoio por parte das administrações que estão perocupadas em estabelecer meios 

de fácil verificação do que se passa nas IES que dirigem. 

A gestão acadêmica, apenas nos últimos anos, é que começa a ser 

encarada de maneira diferente da tradicional, no entanto é previsível que 

aconteçam choques inevitáveis entre a figura do professor que não aceita sequer 

discutir qualquer forma de controlo, racionalização ou prazos e os responsáveis 

pela gestão das IES. É a idéia de que o docente sabe o que, o como e o quando 

fizer o seu trabalho, e dele não deve nehuma satisfação a ninguém. 

Dentro deste contexto, conforme ARRUDA (1997), os clientes-alunos 

esperam encontrar nas IES as condições que satisfaçam a sua visão e o seu 

planeamento de vida, de tê-la: 

a) Condições mecessárias (equipamentos, infra-estrutura, recursos 

humanos) para receber o curso desejado; 
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b) Professores atualizados e engajados em propostas inovadoras do 

saber, consoante com os do seu tempo; 

c) Ambiente aberto à introdução de novas tecnologias e produção de 

conhecimentos (p. 10). 

Por outro lado, o principal objectivo de uma instituição educacional é 

satisfazer as necessidades de uma sociedade, pois sua sobrevivência está 

intimamente interligada ao atendimento das necessidades das pessoas que a 

compõe. Elas esperam que a IES cumpa sua parte atendendo às expectativas: 

dos alunos que devem ser atendidos em suas necessidades de formação para 

exercer a sua cidadania; da sociedade que financia e espera receber pessoas 

com plena capacidade para exercer o trabalho, colaborando para o 

desenvolvimento próprio, da famiília e da sociedade à qual pertencem; dos 

professores e funcionários, que realizam as actividades necessárias à efetivação 

da missão de educar, para que tenham no seu trabalho o incentivo à actualização 

e à remuneração compatível com as suas necessidades para assegurar as 

condições básicas para o desenvolvimento de suas actividades e plena realização 

profissional. 

Desta forma, a Gestão da Qualidade tem como princípio atender às 

necessidades do ser humano, de modo a: 

a) Estabelecer padrões para satisfazer as necessidades das pessoas a 

quem a Instituição está prestando serviços; 

b) Manter padrões para garantir que essas necessidades sejam 

atendidas; 

c) Melhorar padrões para assegurar que as necessidades das pessoas 

sejam atendidas de forma cada vez melhor. 

Conforme DEMING (1990), um sistema de melhoria da qualidade é útil a 

qualquer um que esteja compometido com serviço ou com pesquisa, e que deseje 
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melhorar a Qualidade de seu trabalho e, ao mesmo tempo, aumentar sua 

produção, tudo a custo reduzido. A ineficiência de uma organização de serviços 

eleva os preços ao consumidor e reduz seu padrão de vida. Os princípios e 

métodos de melhoria sãom iguais para a prestação de serviços e para a 

fabricação de bens.  

Conforme ARRUDA (1997), para que se atinja os resultados de uma 

Gestão da Qualidade é necessário que se tenha esse mesmo comprometimento 

com a Qualidsde ambiental no que se refere à infra-estrutura (salas de aula, 

laboratórios, equipamentos, bibliotecas, sistemas de comunicação, dependências, 

videotecas, restaurantes, e outrso); com a Qualidade de processos de gestão 

inerente aos processos administrativos da instituição, como atendimento aos 

alunos, calendários escolares, normas de funcionamento, capacitação de 

recursos humanos; com a Qualidade científico-pedagógico que diz respeito aos 

métodos e processos de ensino-aprendizagem, curriculo, bem como à geração e 

difusão do conhecimento. 

A Qualidade político-instuitucional diz respeito à credibilidade que a 

instituição desfruta no meio da sociedade que a mantém. Esta credibilidade está 

ligada ao facto da aceitação da Instituição como Referência Padrão pela 

sociedade na qual está inserida e que a mantém. 

A busca da Qualidade em todas as funções, actividades e órgãos de uma 

IES sem dúvidas gera uma mudança institucional e em larga escala, exigindo de 

todos os investimentos significativos em tempo e esforço na busca do 

aprimoramento continua. 

As IES fazem parte de um sistema inter-relacionado com os sistemas 

económicos, políticos e social, tedno ligações internacionais e trocas contínuas de 

influências científicas. Nesse cenário, é importante que elas estejam atentas para 

as exigências actuais, assumindo compromissos que atendam às necessidades 

do futuro, redefinido sua função social e científica, estabelecendo uma profunda 

socialização e desseminação do conhecimento. 
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De acordo com a UNESCO apud ARRUDA (1997), uma IES projectada 

para atender a esta nova visão tem as seguintes caracteristicas: 

a) Um lugar para treinar cidadãos até um alto nível propiciando a estes a 

capacidade de atuar de forma eficiente e eficaz em uma gama de funções e 

actividades, incluindo as mais diversas, actualizadas e especializadas; 

b) Um lugar ao qual o acesso é possível em primeira instância com base 

no mérito intelectual e na habilidade de participar activamente em seus 

programas, dando a devida atenção para que seja assegurada a equidade social; 

c) Um lugar para o qual o retorno da obtenção da actualização e da 

melhoria do conhecimento e de qualificações é parte da prática e da cultura da 

instituição; 

d) Uma comunidade na qual a cooperação com a indústria e os sectores 

de serviços para o progresso económico da região e do país é encorajada e 

recebe suporte do activo; 

e) Um lugar em que os assuntos local, regional, nacional e internacional 

importantes são identificados, debitados e endereçados em um espirito de crítica 

objectiva, favorecendo a participação activa de cidadãoes no progresso social, 

cultural e intelectual; 

f) Um lugar onde governo e outras instituições públicas podem obter  

informações científicamente confiável, o que, cada vez mais, está sendo 

necessário para a tomada de decisão em todos os níveis, ao mesmo tempo em 

que se promove a participação pública no processo de tomada de decição (p.63). 
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2.6. Gerenciando a Qualidade Humana 

 

Uma Instituição, para satisfazer as necessidades dos seus clientes, tem 

que oferecer produtos e serviços produzidos e prestados por pessoas om alto 

nível de Qualidade. 

Para atender aos requisitos de Qualidade de um produto ou serviço é 

necessário que sejam atendidos a “Qualidade técnica” e o “aspecto humano” das 

pessoas envolvidas que produzem produtos ou serviços. Desta forma, tanto a 

Qualidade de produtos e serviços são tão importantes quanto a Qualidade das 

pessoas que fazem o produto ou prestam o serviço. 

Segundo Moller apud ARRUDA (1997): 

 

Os conceitos de Qualidade técnica e Qualidade humana são 
complementares, daí suas definições para elas: 
a) Qualidade técnica – satisfaz as exigências e expectativas 
concretas, tais como: tempo, Qualidade, taxa de defeitos, durabilidade, 
variabilidade, segurança e garantia; 
b) Qualidade Humana – satisfazem as expectativas e desejos 
emocionais, tais com: atitudes, comprometimentos, comportamentos, 
atenção, credibildade, consciência e lealdade (p. 28). 

 

Uma instituição humana é aquela onde a gestão participativa gera 

educação e capacitação dos administradores para dirigir pessoas e equipes. 

Segundo MATOS (1993): 

 

A empresa humana desenvolve a mística de pertencer a um projecto 

vitorioso e lucrativo. A organização sem ser economicamente rentável, 

não tem condições de ser justa e humana... A empresa bem sucedida 

desenvolve o clima do sucesso, do gosto pela criação, do entusiasmo 

em realizar,... (p. 430). 
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Por sua vez CHIAVENATO (1993), aborda aspectos das relações humanas 

no trabalho. Segundo ele, os indivíduos dentro da organização participam de 

grupos sociais e mantêm-se em constante intereção social. Relações humanas 

são as acções e atitudes desemvolvidas pelos contactos entre pessoas e grupos. 

Cada indivíduo possui uma personalidade altamente diferenciada que influi no 

comportamento e atitudes dos outros e é, por outro lado, igualmente bastante 

influenciada pelos outros. A comprensão da natureza dessas relações humanas 

permite ao administrador alcançar melhores resultados; uma compreensão clar 

das relações humanas permite uma atmosfera onde cada indivíduo é encorajado 

a exprimir-se livre e sadiamente. 

O desenvolvimenta e garantia da Qualidade estão directamente 

vinculdados ao desempenho das pessoas que, comprometidas com a Qualidade, 

geram um processo de desenvolvimento pessoal, contribuindo para altos níveis 

de Qualidade da Instituição e consequentemente geram produtos e serviços de 

alta Qualidade. 

A Qualidade significa o comprometimento de todos os envolvidos com a 

Instituição, como uma célula de um corpo que, uma vez compromissado, gera 

benefícios para si, para sua família e para a sociedade à qual pertence. 

A implementação da Gestão da Qualidade na Educação requer o 

engajamento das pessoas sem que, contudo, seja-lhes imposto a participarem do 

processo de melhoria, por mecanismo que ão da participação voluntária. 

De acordo com ARRUDA (1997): 

 

O foco de qualquer projecto de melhoria da Qualidade é o ser humano, 

sendo assim, objectiva-se diminuir o diferencial entre o que as pessoas 

produzem e o que realmente pdeoriam produzir se estivessem 

compromissadas e motivadas com o desenvolvimento da Qualidade (p. 

31). 
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As pessoas envolvidas no processo de planeamento da Qulaidade devem 

ter seus perfis comportamentais trabalhados em suas atitudes mais simples no 

sentido de adquirirem a cultura do planeamento da Qualidade e, dessa forma, 

tornarem-se fundamentais para o êxito ou fracasso do projecto. 

A necessidade de criar-se uma cultura da Qualidade na Instituição tem 

como objectivo propiciar um ambiente onde as pessoas sintam-se como parte das 

realizações da Instituição, estimulando o desempenho de um ambiente 

participativo, elevando a Qualidade pessoal. 

A execução de serviços de Qualidade exige o envolvimento de todos os 

responsáveis por qualquer segmento de realização dos mesmos. Quando as 

pessoas que realizam o serviço estão comprometidas e desejam melhorar a 

forma como os mesmos são feitos, podem revelar-se fontes de melhorias.  

Segundo afirma TOWNSEND (1991): 

 

nunca descarte simplesmente uma idéia, sem dar à sua equipe chance 

de  discuti-la. A experiência tem provado que a esmagadora maioria das 

idéias propostas têm sido boas idéias, ou que levaram através de 

discussões, a boas idéias. Qualidade é assunto de todos (p.90). 

 

Nesse mesmo sentido, PALADINI (1995), destaca que a primeira norma da 

Qualidade é o envolvimento de todos os elementos da organização no esforço 

pela Qualidade. Para que isso ocorra, três aspectos operacionais devem ser 

considerados. Em primeiro lugar a motivação para a participação, já que muitos 

não se envolvem porque entendem que sua contribuição é indispensável. A seguir 

é fundamental ensinar às pessoas como participar. Sem esse treinamento, as 

contribuições, ainda que relevantes, podem ser desperdiçadas ou não recebem a 

devida atenção. Por fim, deve-se ter em mente que a participação requer 
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recursos. Ainda que motivado e treinado, não se pode exigir participação de quem 

não tem meios para desenvolvê-la. 

Ainda segundo PALADINI (1995): 

 

considera-se que não há ninguém que tenha uma contribuição relevante 

a dar e entende-se que toda contribuição é útil. Ninguém pode ser 

excluido do esforço de melhoria da Qualidade, porque sua falta pode 

representar um item relevante de atendimento que o produto deixará de 

portar (p. 45). 

 

2.7. Avaliação Institucional como ferramenta para identificar os indicadores 

de Qualidade 

 

2.7.1 O processo de avaliação institucional 

Qualquer organização complexa depende, para a sua sobrevivênvia, de 

sofisticados esquemas de análise de dados e interpretação das informações 

resultantes. Esses esquemas servem, por sua vez, para interpretar intrincados 

esquemas de planeamento e de gestação, a maior parte das vezes relacionado 

com perspectivas que só ocorrem no futuro. 

Neste contexto, a regra geral é que elas concorram, dentro de 

determinados espaços de tempos, com organizações similares, cada qual 

buscando sobreviver e desenvolver-se a partir da acumulação de resultados 

econõmicos ou evidente reconhecimento colectivo em termos de função social. 
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Para PENTEADO (1998): 

 

como a Universdidade é considerada uma organização complexa, por 

sua condição de instituição especializada, objectivos diversificados, 

imprecisos e executora de multiplas funções, é preciso entender sem 

modo organizacional marcado por uma rede compartilhada de relações, 

intersubjectividades e conflitos nem sempre percebidos (p.20). 

 

No caso das organizações empresariais, os esquemas de planeamneto e 

gestão estão geralmente referidos a objectivos e funções de produção de bens e 

serviços estabelecidos com alto grau de precisão. Nelas, cada decisão quanto ao 

futuro tem importância fundamental para a demarcação de suas margens de 

segurança operacional e de suas linhas de sucesso empresarial – todas elas 

alicerçadas sobre indicadores de lucratividade imediata ou mediata, reconhecidos 

como apropriados a um conjunto de organizações similares. 

Ao contrário do que se passa nas organizações empresariais, o 

acompahamento, a avaliação e o controlo das actividades de ensino, de pesquisa 

e extensão erpercutem sobre comportamentos, procedimentos e resultados que 

estão referidos, em regra geral, à percepção que as pessoas envolvidas têm de 

seus próprios projectos e propostas intelectuais, ou às que se manifestam em 

grupos de pessoas, ou que estão comprometidas com linhas de pensamentos ou 

qualquer outro referencial – na maioria das vezes concreto para quem está 

alinhado, mas difuso para quem está fora desse alinhamento. 

Segundo TUBINO (1997), a avaliação institucional de uma Universidade 

deve estar sempre relativizando as inter-relações existentes nos processos 

acadêmicos. No entanto, terá também de avaliar o atendimento às expectativas 

da Sociedade na qual a Universidade está inserida, sem perder de vista as suas 

funções de ensino, pesquisa e extensão. 
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As Instituições de ensino e pesquisa movem-se dentro de uma intrincada 

hierarquia de comando e um contexto de juízos de valor baseados na 

competência intelectual de indivíduos ou de grupos de indivíduos, na experiência 

ou em propostas de “escolas” de pensamento, no compromisso de certas “linhas” 

de acção difíceis de serem colocadas em discussão e impossíveis de qualquer 

tipo de parametrização para fins de medição e comparação. 

Assim, enquanto que nas organizações empresarias a avaliação detém-se 

sobre resultados verificáveis e mensuráveis imediatamente, nas instituições de 

ensino isso não ocorre da mesma forma, tal é a dificuldade de precisar o que é 

resultado imediato da intervenção humana nos processos de ensino-

aprendizagem, e de (re) criação do conhecimento. Daí a necessidade de 

selecionarem-se critérios próprios para a avaliação das IES: 

Entre os autores que selecionam critérios, cita-se Demo apud AMORIM 

(1992) que enfantiza em sua proposta os critérios “de respresentatividade, de 

legitimidade, de participação da base, de planeamento participativo, de 

convivência, de identidade ideológica, de consciência política, de solidariedade 

comunitária, de capacidade crítica, de autocrítica e de autogestão” (p.31). 

O processo de avaliação institucional apresenta, por outro lado, 

resistências ou dificuldades à sua prática que geralmente ocorrem, nos casos em 

que dirigentes ou pessoas operam dentro de cenários de grandes incertezas, 

sejam porque objectivos organizacionais não estão plenamente estabelecidos ou 

tenham carácter difuso, ou porque inexistem relações de concorrências por 

resultados (em termos de eficiência e de Qualidade) ou por reconhecer e aceitar 

medidas de desempenho em nível da comunidade ou em nível das pessoas que 

agem no interior da organização. 

No caso das IE, agrava-se a situação por serem objectivos institucionais na 

maioria difusos por natureza, prestando-se diferentes interpretações (por parte de 

administradores, professores, alunos, pais de alunos, e outros interessados, até 

mesmo em nível de diferentes públicos); serem de alcance a muito longo prazo e 
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permanentemente sujeitos às críticas, e masi ainda: mesmo que eles estejam 

claros para alguns, não o estão para todos; sendo claro hoje não o serão depois; 

respondendo a certas propostas pedagógicas, não respondem a outras e assim 

por diante. 

A identificação dos problemas para a melhoria da Qualidade em uma IES 

passa por uma avaliação que segundo ARRUDA (1997) “é um instrumento 

fundamental para a mudança planeada, sendo um esforço concetrado das 

pessoas que compõem a Instituição” (p. 3). Esta avaliação inclui os indicadores a 

serem levantados a respeito do desempenho intitucional dentro de um ciclo 

metodológico, que inclui: identificar a área, análisar os processos, elaborar o 

plano de acção, implantar plano, verificar desempenho, estabelecer padrões, 

definir novos procedimentos e/ou políticas, administrar a mudança e programar a 

melhoria continuada. 

Diante deste cenário, discute-se muito a implantação da avaliação nas 

instituições, quando a avaliação é um instrumento que tem que trazer evidências 

de indicadores sobre algum processo e, nesse contexto, acredita-se na eficácia 

de uma avaliação se estiver acompanhada de um projecto institucional para a 

melhoria da Qualidade. Caso contrário, utilizam-se instrumentos sem que estejam 

vinculados a um objectivo, sendo, às vezes, uma iniciativa desacreditada pela 

comunidade. 

A avaliação refere-se, portanto, à aceitação e à análise sistemática sobre o 

mérito ou eficácia de um programa, actividade ou processo. Qualquer avaliação 

profunda não pode considerar somente os resultados – os profissionais lançados 

no mercado e os serviços oferecidos -, mas os efeitos masi complexos (resultados 

ou impactos) e as condições iniciais e os recursos disponiveis às Unidades que 

estão sendo avaliadas, bem como os processos em curos em tais Unidades. 

A implantação de um programa de melhoria da Qualidade em uma IES tem 

que se basear em uma avaliação e, segundo ARRUDA (1997), deve ter princípios 

apoiados na diversidade das condições iniciais; na atenção especial aos assuntos 
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relacionados com a avaliação da cultura organizacional e/ou regional; na leitura 

de documentos e visitas de especialistas externos; na existência de um código de 

ética de forma a aumentar o nível de confiança mútua no processo de avaliação; 

no equílibrio entre a avaliação directa e o uso de dados coleatados para outros 

fins. 

O processo de avaliação poderia começar com o corpo docente e de 

pesqusia, dado o seu papel central nas diversas actividades das IES. A auto-

avaliação ou a avaliação através de especialistas externos e a avaliação interna 

são cada vez mais sendo reconhecida pelo corpo docente e administrativo como 

essenciais para asseguar a Qualidade das Instituições. 

Qualquer avaliação interna precisa considerar os resultados em relação 

aos objectivos desejados (saidas ou impactos), às condições prévias e aos 

recursos disponíveis às unidades avaliadas, e aos processos em curso nas 

unidades. 

Ao implantar o processo de avaliação, é necessário incentivar a 

participação de todos os segmentos da Instituição, dando condições de 

desencadear um processo de difusão em todos os níveis, visando à redefinição 

das metas e objectivos institucionais na busca do aperfeiçoamento contínuo e 

sitemático da Qualidade no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão 

administrativa. 

 

2.7.2.  Funções da avaliação institucional 

A principal função de um processo de avaliação é examinar a Qualidade de 

um produto ou serviço, destacando sua relevância. Uma vez que Qualidadeé um 

conceito complexo e com multiplas dimensões, utlizam-se métodos quantitativos e 

qualitativos para a sua mensuração, o quen seignifica dizer que pode ser 

mensurada tanto do ponto de vista objecvtiva e racional, utilizando-se dados 

quantitativos (número de professores com doutorado, número de publicações do 
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corpo docente e índices com a relação aluno/professor, funcionário/professor 

dentre outros), como pelo lado subjectivo, ao se buscar, através da percepção de 

especialistas, por exemplo, a Qualidade de um programa acadêmcio. Ambas as 

abordagens implicam emitir ou interpretar determinada realidade, dando-lhe 

algum valor ou sentido. 

Conforme AMORIM (1992), a avaliação da Qualidade do ensino e da 

pesquisa não poderá ser construída de forma abstrata, num vazio institucional, 

mas nas condições materiais e humanas para que os docentes possam de facto e 

de direito cumprir dignamente suas tarefas acadêmicas. Ainda, esse padrão de 

Qualidade é inerente a toda Universidade e diz respeito aos compromissos 

sociais que a instituição tem com a população e m oferecer ensino, pesquisa e 

outros serviços de qualidade. 

Outras funções de avaliação podem ser destacadas, na busca de recursos, 

de eficácia organizacional, de melhoria das condições internas de funcionários, de 

maior produtividade acadêmica e de prestação de contas à sociedade. Todas 

essas funções estão ligadas, de alguma forma, ao exame da Qualidade dos 

insumos, do produto, dos processos ou do gerenciamento da organização. 

Através da avaliação examina-se o uso de recursos escassos pela 

instituição, a quem cabe buscar o uso racional dos recursos disponíveis, 

observando as indicações de avaliação no sentido de corrigir a subutilização e o 

desperdício, reduzindo custos e aumentadno a produção (eficiência), e verificando 

ao mesmo tempo o cumprimento dos objectivos organizacionais (eficácia). 

A avaliação também busca o aperfeiçoamento dos sistemas internos da 

organização, cabendo a ela detectar os pontos fracos ou críticos que afectam a 

estrutura administrativa e acadêmica da instituição, examinando o desempenho 

das diversas actividades como o ensino de graduação e de pós-garduação, a 

pesquisa, a extensão e a administração de forma a comparar este desemprnho 

com padrões conhecidos e existentes na instituição ou fora dela. 
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Assim, na área acadêmica, um Departamento deve ser avaliado 

globalmente em tem termos de números de disciplinas ofertadas, qualificação 

docentes e discentes, pesquisas desenvolvidas, actividades de extensão, 

números de publicações do corpo docente, Qualidade do acervo bibliográfico 

específico, Qualidade das instalações e absorção dos egressos pelo mercado de 

trabalho. Na área administrativa, a própria estrutura organizacional, o processo 

decisório e a agilidade gerencial são aspectos que merecem também a atenção 

do avaliador, cabendo a este apresentar sugestões e recomendações que 

objectivem o aperfeiçoamento dos mesmos e a consequente elevação da 

Qualidade dos serviços prestados. 

A avaliação está também em função da produção acadêmica, uma vez que 

o trabalho na instituição universitária é essencialmente humano, e levando-se em 

conta que o corpo docente se contribui no principal responsável pelo ensino, 

pesquisa e extensão praticados, a avaliação da produção acadêmica dos 

professores reveste-se da maior importância, constituindo-se num dos principais, 

se não o principal foco de atenção de avaliação das instituições. A verificação da 

produção acadêmica dos professores exige o exame da carga horária docente; 

número de pesquisa realizado; número de publicações e tipo de veiculação 

(livros, artigos em revistas nacionais e estrangeiras); número de programas, 

projectos e eventos de extensão desenvolvidos; consultorias. 

Um aspecto muito polêmico está ligado à questão: “a quem deve ser 

delegada a função de avaliar?”.  

Segundo FÁVERO (1989), 

Não se pode deixar de reconhecer vantagens políticas e técnicas de que 

a avaliação de desenvolvimento de projectos seja feita por instituições 

independentes. No entando, a complexidade envolvida na avaliação 

blogal de uma instituição multifacetada como a Universidade sugere que 

a agência externa não consegue captar as dimensões e peculiaridades 

da situação sob avaliação, resultando em apreciação generalista, 

insuficiente para efetiva identificação de questões nevrálicas. Em vista 

disso, parece mais interessante, tanto técnica quanto politicamente que 
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as próprias IES assumam a responsabildiade de proceder a avaliação de 

seu desempenhp, atrabvés da contribuição de estratégias de avaliação 

interna e de avaliação externa (p. 63). 

 

Cabe à avaliação o relevante papel de tornar público o esforço das acções 

institucionais, especialmente quanto a seus produtos, a sua Qualidade e 

relevância. O governo, os pais dos alunos, os empregados, os ex-alunos, os 

sindicatos, os potenciais alunos devem ser informados sobre o que se faz na 

isntituição, sua capacidade, da Qualidade de seus produtos e, especialmente, a 

congruência destes produtos com as necessidades e expectativas da sociedade. 

Contudo, alguns elementso podem ser considerados críticos na avlaição da 

Qualidade nas IES, referindo-se à qualificação, organização, e condições de 

trabalho docente, currículo, ensino, biblioteca, formação discente, serviço de 

apoio estudantil, administração, recursos financeiros e instalações. 

As funções da avaliação permitem uma diferente abordagem dos aspectos 

que compõem uma instituição universitária. Para ques estas diversas funções 

sejampraticadas tem que se empregar diferentes metodológias no processo de 

avaliação.  

 Em outras palavras, cabe à avaliação institucional, além de outras tarefas 

de gerar conhecimneto sobre a ordem interna e suas relações com o exterior, 

verificar como, no interior das instituições, é conduzido o processo de reflexão 

sobre cada um dos seus elementos constitutivos. 

Segundo VAHL et al. (1989) “avaliação institucional, de uma perspectiva 

administrativa ou gerencial, não é reducionista em sua natureza, mas contém uma 

tendência em direcção a uma visão holística, como um todo” (p. 83). 

Observada do ponto de vista do autor, na condução do processo de 

avaliação institucional nas instituiação de ensino e pesquisa, focalizando sobre 
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processos, circunstâncias e consequências, jamais sobre as contribuições 

individuais de alunos, professores e administradores encontra-se a diferença 

básica entre o que faz em termos de análise de informação, planeamento e 

contrlo nessas instituições e o que se passa nas organizações complexas de 

natureza económica. 

A questão da avaliação institucional, ainda que levantada já há diversos 

anos, ainda não avançou muito além das práticas rotineiras de análise de 

procedimentos de avaliaçaão da aprendizagem e, em certso casos, de 

investigação sobre desempenho docente e eficiência de certos procedimentos 

técnico-burocráticos. 

Outro aspecto importante que a avaliação contínua das IES pode viabilizar 

é a possibilidade de comparação entre os indicadores de diversas instituições. 

Segundo DURHAN & SCHARTZMANN (1992):  

 

seria interessante a definição de um conjunto de indicadores que 

permitissem a comparação entre instituições. Essas comparações 

auxiliariam as próprias Universidades a identificar onde há necessidades 

de esforços para melhorar a eficiência e o desempenho. A avaliação 

deve, em princípio, comparar custos e desempenho (p. 112). 

 

Assim, cabe à avaliação o papel de buscar, através de diferentes 

indicadores, a melhoria do desempenho institucional, destacando para isso 

aspectos de recursos disponíveis, dos produtos, dos serviços, dos processos 

utilizados, do ambiente, bem como do desempenho de indivíduos e grupos. 

Pretende-se, assim, aperfeiçoar a instituição de forma a cumprir melhor as suas 

finalidades. 
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A avaliação produz informações que poderão contribuir para a tomada de 

decisão, elevando a produtividade e melhorando os serviços e o desempenho 

organizacional. 

 

2.7.3.  Por que avaliar 

O que se pretende com a avaliação é produzir, de forma sistemátcia, 

informações que poderão contribuir para a tomada de decisão, elevando a 

produtividade e melhorando os produtos e o desempenho organzacional.  

Conforme FÁVERO (1989):  

 

a avaliação sistemática é uma maneira de se estimular o aprimoramento 

da Qualidade de uma actividade, além de se constituir em uma forma de 

evitar que a rotina de sua realização descaracterizar os objectivs e 

finalidades destas mesmas actividades P. 55). 

 

Por sua vez BROCKA & BROCKA (1994) enfatizam a necessidade de 

avaliação contínua dos principais processos organizacionais quanto afirmam que:  

a realimentação é essencial para a melhoria contínua. De que modo 

diferente saberemos se nossos objectivos estão bem direcionados ou se 

as variações têm sido reduzidas? De que modo poderemos implementar 

acções corretivas de uma maneira apropriada?... (p. 35).  

  

Uma instituição universitária, como qualquer outra organização, necessita 

examinar, de forma profissional, os recursos que utiliza as actividades que 

desenvolve os processos educacionais inerentes a estas actividades eos 



51 

resultados decorrentes destas acções. A eficiência, a eficácia e a efectividade do 

sistema são identificados pela prática da avaliação criteriosa, o que implica 

examinar insumos, produtos, processos e recursos sob o ponto de vista interno e 

externo à instituição. 

 

2.7.4.  O que avaliar 

Ao se tratar da avaliação de instituição de ensino superior, ainda não está 

bem claro o que se deve avaliar. Essa indefinição ou pouca clareza do objecto a 

ser avaliado advém da inexistência, em Angola, de uma prática contínua e 

sistemática de avaliação neste tipo de organização. 

Portanto, para efeito de identificação do obejcto da avaliação,devems er 

observadas as áreas funcionais compreendendo a acadêmcia, de pesquisa, 

extensão e administração. Na área acadêmcia estão incluídos aspectos como: 

cursos, alunos, professores, pessoal de apoio acadêmico, currículo, tecnologia 

educacional, egressos, aprendizagem do alunado, biblioteca, instalações e 

serviços de apoio ao estudante. 

Na área de pesquisa incluem-se: número de projectos de pesquisa (básica 

e aplicada), número de professores envolvidos com pesquisa, volume de recursos 

alocados e publicações decorrentes dos trabalhos de pesquisa e de relatórios de 

pesquisa. 

Na área de extensão estão incluídos os cursos de extensão, os serviços 

comunitários em geral, as consultorias prestadas pelos professores pertecentes à 

instituição e outras actividades extencionistas. 

Na área administrativa incluem-se a missão, os objectivos organizacionais, 

a cultura e o clima organizacional, a gestão económica-financeira, os recuros 

humanos, as intalações físicas e equipamentos. 
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Do exame das áreas identificadas pode-se observar dois aspectos 

importantes: 

a) A natureza qualitativa do trabalho acadêmico e dos resultados dele 

decorrentes, o que implica dificuldade de mensuração dos produtos 

dentro da subjectividade implícita nesse processo; 

b) A natureza multifacetada das instituições de ensino superior, que tem 

recorrido ao uso de metodologias que utilizam instrumentos au«inda 

incipientes, com pouca objectividade, baixa confiabilidade e validade 

para se avaliar com seguranção o esforço organizacional. 

 Para FÁREVO (1989): 

Os objectivos de uma sistemática de avaliação contínua visam a 

identificação dos factores (recursos humanos e intitucionais) que afectam 

positiva ou negativamnte a Qualidade das activiades desenvolvidas, com 

a finalidade de actuar directamente sobre eles. Assim a avaliação do 

desempenho de instituições acadêmicas visa tanto a identificação das 

deficiências e dos equivocos na busca de sua superação, quanto a 

identificação dos acertos e dos pontos fortes na busca de seu 

aprimoramento e expansão (p.65). 

 

A prática sistemática da avaliação nas instituições de ensino superior 

requer decisão política e persistência, uma nova cultura voltada para a eficiência, 

para a Qualidade e para a relevância social dos resultados. Só assim se poderá 

aprender com os erros cometidos, corrigir falhas, melhorar continuamente o 

desempenho institucional e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 
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2.8.  Indicadores de Qualidade em Instituições de Ensino Superior 

 

Em pesquisas recentes da utilização da matriz da Qualidade proposta por 

TUBINO (1997) pode-se entender melhor o processo acadêmico da Qualidade. 

Figura 2- Matriz da Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

Graduação 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

Pós-Graduação Lato Sensu 

Extensão 

     Avaliação   

Fonte: autoria própria, segundo TUBINO (1997). 
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Pela matriz observa-se que transpassando os processos acadêmicos da 

graduação, pós-graduação e da extensão estão diversos factores (corpo discente 

e docente, quadro técnico-adinistrativo, condições técnicas e condições 

pedagógicas), que devem ser entendidas como os Indicadores de Qualidade. 

Pressupõe que qualquer melhoria nesses indicadores significará um 

aperfeiçoamento relativo dos processos acadêmicos. Desse modo, a busca da 

Qualidade ocorrerá à medida em que seus indicadores forem melhorados. Uma 

política de Qualidade na Universidade terá que estabelecer estratégias de 

melhoria  e de mudanças nos indicadores. 

Ao se tratar do Indicador de Qualidade do corpo discente, deve-se 

primordialmente abordar o processo de seleção de alunos e a responsabilidade 

da Universidade em criar processos que inibam a evasão. 

Na análise do corpo docente como Indicador de Qualidade, deve-se ter 

como principal ponto a estimulação para a busca de melhor titulação e regime de 

trabalho. Este é um momento histórico no sentido de incentivar as perspectivas 

acadêmicas das Universidades Angolanas. 

Quando ao Indicador de Qualidade do quadro administrativo, as 

Universidades devem estudar medidas que venham melhorar as condições de 

valorização do pessoal administrativos. 

No que diz respeito ao Indicador de Qualidade das condições técnicas, 

estão aqui inseridas as acções referentes a Biblioteca, Tecnologias e 

Laboratórios. 

Quando ao Indicador de Qualidade relacionado às perspectivas e 

condições pedagógicas, o mesmo deve referenciar-se com currículos, 

interdisciplinaridade, estágios e avaliação do ensino. Os currículos têm que se 

apresentar flexível o suficiente para absorver as inovações e mudanças imediatas 

que um ambiente em transformação exige. 
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Com base nessas premissas, a revisão curruicular é parte integrante do 

projecto de melhoria institucional da Qualidade, tendo como pontos principais: 

concepção filosófica e praticidade do curso, metodológias pedagógicas, 

programas desenvolvidos, articulaç entre teoria e prática, linhas de pesquisa 

existentes, bem como recursos de infra-estrutura e laboratórios, capazes de dar 

um apoio a uma actualização técnico-científico permanente. Essa formulação 

curricular se insere em uma análise de ambiente externo e interno à instituição, 

com vista a detectar necessidades actuais e futuras de um ambiente em 

constante mutações. 

A interdisciplinaridade, por sua vez, cem sendo amplamente discutida 

como forma de elevar a formação superior das pessoas. Os especialistas, embora 

permanecam necessitando de conhecimentos cada vez mais específicos, não 

podem mais prescindir de uma contextualização nas suas formações. A 

concepção de currículos integrados e a inclusão de disciplinas relativas às 

Ciências Humanas e Sociais têm sido os caminhos mais sugeridos. 

Os estágios ganham também cada vez mais relevância, pois concretizam o 

discurso Universidade-Comunidade, permitindo experiências ligadas à realidade e 

o ingresso da força de trabalho aos jovens universitários. 

A avaliação de ensino terá que periodicamente se ajustar às próprias 

necessidades da Sociedade, que a cada dia mudam em função das inovações 

tecnológicas. Por exemplo, nesse momento, devem ser estinulados os trabalhos 

acadêmicos em grupo e muitas vezes até fora do ambiente universitário, pois a 

realidade mostra que num futuro muito próximo ocorrerá uma interação efectiva 

entre as pessoas por meios cada vez mais escasso, obrigando os acadêmicos a 

terem uma postura de empreendedores para ocupar o seu esoaço. Essa 

característica deverá estar presente nos currívulos e poderá ser experimentada 

pelo aluno, através de uma grande carga de estágios acadêmicos obrigatórios. 
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Segundo ARRUDA (1997):  

 

os indicadores de desempenho irão constituir a base do Sistema de 

Avalaição Institucional da Qualidade em conjunto com outros indicadores 

desenvolvidos no âmbito das IES, considerando aspectos regionais e 

características institucionais (p. 133). 

 

Depois analisar as interfaces dos processos acadêmicos com os vários 

Indicadores de Qualidade, os diversos autores consultados convergiram na 

atenção sobre o cliente no sentido prioritário qualitativo: como cliente substantivo 

está a sociedade que consome a força de trabalho desenvolvida, as pesquisas e 

os serviços; como clientes internos dos processos acadêmicos, estão os alunos 

em primeiro lugar e os diversos protagonistas administrativos, professores e 

funcionários e, como ponto final da interface, os fornecedores e os prestadores de 

serviços. 

Os indicadores devem constituir os fundamentos das decisões e das 

elaborações de prioridade das políticas acadêmicas de uma Uniersidades. Para 

que se consiga atingir este objectivo, é preciso estimular om uso construtivo dos 

resultados descobertos, permitindo decisões administrativas e pedagógicas 

adequadas e um conhecimento da Universidade, através de um programa 

sistemático e participativo. 

O principal objectivo da avaliação de indicadores de desempenho de 

Qualidade em uma Instituição de Ensino Superior é melhorar a gestão dos 

processos.  

Ao avaliar indicadores de desempenho de Qualidade devemos relacionar 

factores que determinam um padrão de excelência no julgamento de uma 

actividade, quer seja de ensino, pesquisa, extensão ou administração. 
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Outro aspecto que merece destaque é o sistema de informação que 

fornecerá os dados que servirão de base para a avaliação dos indicadores de 

desempenho da Qualidade. 

Conforme DURHAN & SCHWARTZMANN (1992):  

 

quando se pretende utilizar indicadores de desempenho, a questão mais 

relevante é a confiabilidade da informação. É um facto comprovado por 

várias experiências que a informação coletada manualmente tem, em 

geral baixa confiabilidade (p. 106). 

 

Para qualquer esforço de melhoria contínua é necessário criar na 

Instituição a consciência de que a implemntação do processo de avaliação é uma 

necessidade. A avaliação e a definição de indicadores de Qualidade são acções 

fundamentais para a mudança planeada para a Qualidade; é um esforço 

concetrado das pessoas que compõem a instituição. Conforme ARRUDA (1997), 

para executar a avaliação para melhoria da Qualidade, segue-se as seguintes 

frases: 

a) Prepara para Avaliação . consiste em estabelecer a ambiência para o 

estabelecimento da avaliação; selecionar pessoas a serem envolvidas e 

estabelecer um cronograma, bem como os instrumentos para aquisição 

de dados e suas respectivas fontes. 

b) Coleta de Dados – nessa faze a equipe levanta todas as informações 

necessárias, tais como: dados qualitativos e quantitativos, 

procedimentos e políticas; indicadores de má Qualidade, etc. 

c) Comparação com Padrões – a comparação com padrões de referência 

determina  o estado actual do desempenho da Qualidade na Instituição – 
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é o processo de descobrir medidas de comparação de seus processos, 

produtos ous serviços ou da prática da Qualidade na Instituição. 

d) Aferição – é a busca de critérios de pontuação para chegar a uma 

classificação justa. 

e) Análise – esta é a fase em que a equipe envolvida com a avaliação tem 

a responsabilidade do exame criterioso das descobertas e de decidir 

qual a direcção a seguir para melhorara a gestão da Qualidade na 

Instituição. 

f) Relatório Final – apresenta o resultado final dos trabalhos realizados 

pela equipe com suas recomendações (p. 131).  

 

2.9. Gestão Educacional 

Sander (2007), ressalta que não há neutralidade ideológica no campo da 

gestão. O gestor escolar desempenha seu papel num contexto político e cultural 

situado no tempo e no espaço. 

A leitura da obra de Sander (2007) nos permite, de forma breve, 

caractertizar a gestão escolar na era republicana como um campo de atuação em 

que os gestores educacionais conviveram com quatro formatos que ele denomia 

como fases: organizacional, comportamental, desenvolvimentista e sociocultural, 

relacionado-as ao momento socio-político e económico do país. Segundo o autor, 

estas formas não acontecem com rupturas abruptas. Não há uma fase em que 

ocorra sem a interferência do arcabouço da outra. Muitas vezes elas até se 

entrelaçam. 

A primeira fase – a administração voltada para ser efeciente – corresponde 

ao periodo de organização do Estado Novo, momento em que soluções racionais, 

pragmáticas, são transportadas da administração científica de Taylor nos Estados 



59 

Unidos (1911), Fayol na França, com os preceitos gerencialistas da indústria 

(1916) e com a administração burocrática de Weber. (SANDER, 2007, p. 30) 

A segunda fase, segundo Sander (2007, p. 38), fase comportamental – 

administração eficaz: traz para a administração as contribuições da Sociologia, de 

orientação funcionalista e, da Psicologia Social. É o movimento das relações 

humanas na administração. 

A terciera fase, denominada como desenvolvimentalista – administração 

efetiva: refere-se à fase de reconstrução do pós-guerra. A administração tem um 

enfoque normativo-prescrito voltado para a perspectiva de um estado 

modernizador, em que o desenvolvimento nacional seja alcançado. (Sander, 

2007, p. 43) 

Sander (2007) explica a quarta fase como o momento actual, denominado 

por sociocultural – administração relevante – em que “(...) os novos pensadores 

concebem perspectivas de administração baseadas nos valores culturais e 

aspirações políticas da sociedade...”. Destaca como estudiosos desta perspectiva 

os estudios de Arroyo e de Wittmann. (SANDER, 2007, p. 51) 

Os modelos gerenciais se pautam na busca de eficiência. Na óptica 

governamental, significa obter o produto esperado gastando menos em recursos 

humanos, materiais e financeiros. Estes modelos estão imbricados com a 

racionalidade administrativa empresarial -  que difere da lógica educacional – mas 

que tiveram bastante influência nos modelos de administração educacional 

angolana. 

Inicialmente dois modelos de administração escolar se estabelecem:  

1º Modelo de Estruturas Verticiais e Centralizadoras: nos quais as tarefas 

são fragmentadas e padronizadas, centra-se no predominio de elementos 

técnicos, para que a administração seja eficiente. 
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2º Modelo de Estruturas Horizontais e o rabalho grupal: produz uma gestão 

flexivel, é também de inspiração da administração empresarial, ou seja, modelo 

toyotista (de origem japonesa) que, ao se tentar transpor para as escolas, exige 

do trabalhador da educação novos conhecimentos. 

Sendo assim, Paro (2006) atenta que “a administração se constitui num 

instrumento que, como tal, pode articular-se tanto para a conservação do status 

quo quanto com a transformação social, dependendo dos objectvios aos quais ela 

é posta a servir”.  

A superação da transposição do modelo de administração escolar pautado 

no modelo empresarial traz implicações e um novo debate se estabelece em 

relação a torná-lo diferente. Compete à escola não somente o caráter de eficácia: 

há na instituição escolar o componente de relevância social, o que significa sair 

de um modelo de administração eminentemente técnica para uma actividade 

administrativa gerencial que engloba os fins sociais da educação. 

Sander (2007) enfatiza que: “a perspectiva da administração educacional 

relevante guarda relação com os significados e consequencias de sua actuação 

para a melhoria do desenvolvimento humano e de qualidade de vida na escola e 

na sociedade”.  

Luck (2010) observa esta questão não como se um paradigma tivesse que 

ser negado para que o outro o superasse. Reforça que “a gestão competente se 

assenta sobre processos de administração igualmente competentes”. O seu 

pensamento é de que o gestor é um administrador com uma percepção mais 

alargada, com horizontes que vão além do burocrático; a perspectiva é de um 

gestor que contextualize o processo educacional, que reflita sobre suas ações e 

objectivos. (LUCK, 2010, p. 18) 

A gestão da educação superior compreende o campo de actividades 

voltadas à gerência do ensino, pesquisa e extensão. Assim, no âmbito de 

organizações atípicas e complexas, que apresentantam características básicas 
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capazes de diferenciá-los de outras instituições sociais, religiosa, economicas, 

politica e militar, exigindo um maior esforço de gestão. 

Tais apectos, devem ser remetidos, em grande maioria, à questão 

administrativa desde antiguidade até os dias de actuais principalmente após a 

revolução industrial, no sec. XX.  

A revolução industrial trouxe avanços tecnológicos, que exigiu a 

necessidade de adaptação constante a estas mesmas organizações devido aos 

novos problemas que ameaçavam a eficiência e a eficácia do próprio sistema 

capitalista, enfim a gestão cientifica era agora uma necssidade emergencial. 

(LIMA, 2008) 

 Em outras palavras, as aproximações entre organizações universitárias 

e empresas passaram aser experimentadas desde a administração cientifica de 

Taylor, perpassando outros modelos teóricos como: o behaviorsita das relações 

humanas, a abordagem estruturalista, a teoria de sistema, a gestão participativa, 

gestão do conhecimento, reengenharia, benchmarking, qualidade total e outros 

ditos novos paradigmas da gestão. No caso das organizações universitarias, em 

especial, essa natureza é bem mais complexa, posto que se relaciona 

directamente com conteúdos cognitivos, principios e valores sociais, alguns dos 

quais marcadamente dinâmicos e outros possuem natureza específica. (LIMA, 

2008) 

 Em face dessa realidade complexa, as IES necessitam de uma gestão 

competente, comprometida com a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

A Gestão universitária competente não implica apenas fazer uso de estratégias 

audaciosas, conhecimentos e habilidades, sensibilidade, criatividade, percepção, 

capacidade de interpretar, mas também adoptar uma estrutura organizacional 

adequada e ter consciência da utilização de processos e sistemas de informação 

visando à socialização de conhecimento. 

Sua complexidade e natureza de suas actividades fazem com que as IES 

tenham conretizado um modelo de gestão educacional baseado na identidade e 
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no direcionamento estratégico da instituição. Esse modelo está sujeito a um 

conjunto mais amplo de critérios envolvendo inclusive indicadores de avaliação, 

pois sofrem a interferência directa de agentes, internos e externos, nas tomadas 

de decisões.  

Sander (1984) aponta quatro critérios de gestão que devem orientar as 

práticas de gestão educacional. São eles: eficiência (critério economico), eficácia 

(critério pedagógico), efectividade (critério político) e relevância (critério 

antropológico). 

Mesmo reconhecendo sua complexidade, as IES, percurem com sua 

organização conservadora por excelência e resistindo a examinar com mais 

profundidade a aplicação de um modelo organizacional para a realidade de seus 

objectivos. Desse modo, segundo Finger (1998, p. 8), “ a gestão universitária 

angolana é tradicional, burocrática e governamental (…)”, embora que adopte 

mudanças de gestão ao longo dos séculos diante das reformas educacionais ou 

novos paradigmas. 

Ressalta-se aqui, que as reformas educacionais foram centradas nas 

mudanças da gestão  e de técnicas de administração. Porém, a mudança aponta 

novas estruturas e novo tipo de gestão, para o âmbito mais político que é o de 

gerar um novo papel e um nova administração no âmbito da educação. A 

mudança mais marcantes nas IES européias foi após a assinatura do Tratado de 

Bolonha, e em Angola, após a reforma o sistema universitário passou, 

essencialmente dede 2000, por uma expansão muito notável.  A universidade 

Agostinho Neto – UAN – (única Universidade pública) passou a dispor de cerca 

de 40 falculdades, espalhadas pelas principais cidades do país. 

Este Tratado, firmado pela aliança dos Ministros da Educação da França, 

Alemanhã, Itália e Reino Unido, teve objectivos de:  

1) Aumentar a competitividade e a atratividade em nível intermédio da 

eduacação européia;  
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2) Melhorar a adaptação da formação dos graduados europeus às 

demandas do mercado de trabalho; e  

3) Desenvolverem a mobilidade interna e externa de estudantes 

graduados.   

 Tudo isso findou num processo de renovação da sociedade intelectual, 

cultural, científica e tecnológica. (HORTALE, 2004 p.938) 

 

2.9.1. Modelos de Gestão Educacional 

 

2.9.1.1. Modelo de Gestão Universitária no Enfoque Burocrático 

Estrada apud Weber (2000) define burocrácias como redes de grupos 

sociais, dedicados a determinados fins e organizados para uma eficiência 

máxima. Esse conceito amplo, que remete às características gerais do modelo 

teórico em questão, associado às peculiaridades da propria instituição de nivel 

superio, permitiu a adequação do enfoque burocrático à gerência universitária. 

Tachizawa (2002, p.263) percebe as universidades como “(…) 

organizações corporativas devido às suas origens. Daí retiram a sua estrutura 

organizacional e os seus valores, contradizendo-se na medida em que são 

introduzidas a formalização como organizações burocráticas1”. 

 

 

_________________________ 

1 
A burocrácia teve o seu desenvolvimento garantido, porquanto houve uma expansão da 

economia na forma actual, o que proporcionou o crescimento quantitativo e, consequentemente, 

uma maior divisão das tarefas nas organizações (TACHIZAWA, 2002, p. 263). 
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Por outro lado, Solino (1996) atesta que a universidade apresenta 

características que a colocam muito perto do modelo burocrático2 desenvolvido 

por Max Weber para as organizações empresariais. Esse raciocínio vai ao 

encontyro do pensamento de Tachizawa (2002) e Finger (1998) quando dizem 

que a burocrácia moderna experimentada na gestão universitária busca 

ideologias organizacionais de Weber3 . 

Os autores recém mencionados identificam as seguintes características 

nas organizações escolares de ensino superior, sustentadas por modelos 

burocráticos: 

a) Organização hierárquica autoritária; 

b) Divisão de funções realizada através da competência e do mérito 

profissional objectivamente demionstrada; 

c) Procedimentos formais e escritos para a tramitação e resolução de 

problemas5; 

 

 

 

_________________________ 

2 
Instrumentos de dominação e de produção, onde predomina a legitimação pela promulgação de 

Leis e procedimentos formais e impessoais, tendo como principio orientador a racionalidade 

formal para o estabelecimento das relações entre meios e fins (SOLINO, 1996, p. 19). 

3 
Ainda define burocrácia, como uma forma de poder, na qual a autoridade burocrática através 

das normas que fundamentam a base da autoridade. 
4 

Uma organização estabelece cargos que nunca ficam sem controle ou supervisão, daí a 

necssidade de hierarquia da autoridade para fixar os chefes à ordem e subordinação, a 

graduação de autoridade correspondente às diversas categorias de participantes, funcionários, 

classes etc. (CHIAVENATO, 1999, p. 420). 

5 
Segundo Chiavenato (op. Cit, p. 420), as normas e procedimentos são escritos racionalmente 

porque sõa coerentes com os objectivos e asseguram uma interpretação sistemática e equivoca. 
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d) Relações formais, dependendo assim das normas técnicas e regras 

objectivas, e impessoais6; 

e) Estilo de vida concentrado em torno das organizações, observando-se 

fidelidade ao cargo e aos objectivos da organização; 

f) Recursos livres de qualquer controle externo. 

 

Nessa perspectiva weberiana, as organizações burocráticas são 

instrumentos de controle social de forma eficaz para a demoninação e soluçaõ 

dos problemas onde predomina a legitimação pela promulgação de leis e 

procedimentos formais e impessoais. Chiavenato (1999, p.411-419) acrescenta 

que o modelo burocrático garante a maior eficiência possível no alcance dos 

objectivos se detalhar antepadamente e minuciosamente como as cosas deverão 

ser feitas. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

6 
No modelo burocrático as pessoas são consideradas não como pessoas, mas através do cargo 

que ocupam com suas devidas competências e responsabilidades. (CHIAVENATO, op cit, p. 421) 
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Na figura a seguir descrevemos as características, consequências e os 

objectivos do modelo burocrático de Chiavenato. 

 

Figura 3- Consequências e Objectivos do Modelo Burocrático 

Modelo Burocrático 

Especialização da                                                     Competência técnica e mérito 

Administração-profissional                                          .                                                                                                             

              

 

 

 

 

 

 

Rotinas e procedimentos                                                                          

Impessoalidade no Realacionamento 

                                                                                                                   

 

 

 

Hierarquizaçãoda autoridade                                                     Divisão do trabalho                                                                                                          

Fonte: autoria propria, com base em Chiavenato (1999, p. 426). 

 

O modelo burocrático, com objectivo único de uma máxima eficiência da 

organização e das consequências causadas, (previsibilidade do comportamento 

humano e padronização do desempenho dos participantes) nos traz algumas 

vantagens administrativas, tais como, racionalidade no alcance de objectivos; 

definição de cargos e operações, pelo conhecimento dos devers; rapidez na 

decisão; univocidade de interpretações; informações discretar e fornecidas a 

quem de direito; uniformidade de rotinas e procedimentos favorecendo a 

padronização; continuidade da organização; confiabilidade, enfim, aspectos que 

asseguram a cooperação entre grande número de pessoas que cumprem as 

Previsibilidade de 

comportamento humano. 
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regras organizacionais, principlamente porque os fins alcançados pela estrutra 

total são altamente valorizados e cada qual deve fazer a sua propria parte para 

que o objectvo seja alcançado. 

Ainda com referência ao modelo burocrático aplicado às universidades, 

Solino (1996, p. 20) explica alguns factores qu entram em jogo na administração, 

a saber:  

a) A universidade é uma instituição criada pelo Estado e este mantém um 

rígido controle sobre a mesma; 

b) Tem uma hierarquia formal, que define sua estrutura de poder e as 

relações de autoridade; 

c)   Existem normas e regras de governar grande parte da instituição;  

d) Existem procedimentos burocráticos que registam todas as 

informações relativas aos seus segmentos e que dão suporte ao processo 

administrativo. Porém, apesar das semelhanças entre o modelo burocrático e as 

organizações universitárias, Solino  reconhece a insuficiência deste modelo na 

explicação da dinâmica dessas instituições, como por exemplo, os apectos 

políticos devido às pressões internas para influenciar as decisões políticas 

externas de seus interesses. 

As formas organizacionais universitárias, mesmo existindo estatutos e 

regimentos, nos mostram que a vinculação entre o chefe do departamento e os 

professores não é suficiente para que haja identidade e objectivos padronizados, 

o que provoca uma disfunção quanto aos padrões organizacionais do modelo 

burocrático. Portanto, todas as características apresentadas não são compatíveis 

com a forma burocrática tradicional, pois não respeitam a hierarquia, a estrutura 

de controle e os procedimentos administrativos da organização. 
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Figura 4- Visão do Modelo Burocrático numa IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Nessas circunstâncias, o administrador educacional utiliza o modelo de 

forma parcial, na medida em que baseia suas decisões em conceitos científicos e 

em impulsos intuitivos. Por um lado, os problemas e objectivos são 

conceitualemnte avaliados e as alternativas restritas são comparadas com os 

critérios estabelecidos, por outro, a identificação do problema passa a restringri a 

busca de alternativas com base nas limitações financeiras, na expeeriência 

passada e em julgamentos administrativos. Consequentemente, mesmo estando 

presente nas universidades, o modelo burocrático isolado não representa a 

todalidade da organização. 
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2.9.1.2. Modelo de Gestão Universitária no Enfoque Político 

Apesar das organizações universitárias possuirem várias características 

que se aproximamdo modelo burocrático, não podemos esquecer de Solino 

quando afirma a insuficiêcnia burocrática nas pressões internas que sofre para 

que venham a influenciar nas decisões externas. Portanto, as IES vivem num 

processo dinâmicos dentro da organização, onde o modelo político, segundo 

Baldridge (1971), se destaca devido suas premissas básicas: 

a) O conflito é natural e deve ser esperado em qualquer organização 

complexa; 

b) Nas organizações de ensino superior, encontram-se diveroso blocos de 

poder e grupos de interesse que se esforçam para garantir a prioridade de seus 

valores e metas; 

c)   Muitas das decisões principais são controlada por pequenos grupos 

da elite do poder; 

d) A tendência democrática é similar à da sociedade em que está 

inserida; 

e) A pressão política e a barganha pelos interesses dos grupos ultrapassa 

os limites da autoridadeformal do sistema burocrático; 

f) Interesses de grupos externos também exercempoder sobre as 

decisões dentro da universidade. 

Tachizawa (2002, p. 267) desenvolve o modelo político, partindo da 

premissa de que as  organizações universitárias podem ser estudadas como 

sistema políticos em miniatura, pois apresentam a dinâmica de grupos de 

interesses e de conflitos semelhantes aos que ocorrem nas organizações 

políticas, como na cidade, no Estado e em outras situações. 
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Concordando com o autor, o modelo político será um complemento do 

burocrático, pois explicam muitas características da organização univeristária 

atravé das diversidade de seus processos sob a influência dos factores internos e 

externos. 

Através do enfoque político, há condições de compreender como a 

estrutura social da universidade influi no processo de decisão, de que forma as 

pressões políticas se aplicam aos encarregados de decidir e como formam as 

decisões através dos conflitos. 

Figura 5 - Factores de Influências sob a Visão de Tachizawa (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria propria 

 

Tachizawa (2002, p. 267) esclarece, através de cinco factores, a sua visão 

sobre o enfoque político nas organizações académicas como:  
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a) Estrutura Social, devido sua fragmentação dos grupos- estilo de vida 

e interesse políticos diferentes, o que pode levar aos conflitos;  

b) Articulação de Interesses, por conta da influência de um grupo na 

tomada de decisão;  

c) Cenário Legislativo, os conselheiros da universidade respondem às 

pressões que sobre eles são eexercidas e tentam transformar o conflito emmuma 

política viável;  

d) Formulação de políticaas, onde se pode gerar novas tensões, com 

novos interesses criados, que instigam um ciclo renovado de conflitos políticos. 

 

Figura 6- Visão do Modelo Político com base em Tachizawa (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Diferentemente do modelo burocrático, culo processo decisório se orienta 
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pressões e influências, rsultando numa instituição com decisões colegiada e 

participativa. 

Nas organizações universitárias, Solino (1996, p. 25) diz que prevalece a 

comunicação informal pela possiblidade de diálogo, de contacto face a face e, 

portanto, de exercício de interinfluência, pois quanto mais uma organização se 

orienta por pessoas e idéias, mais importânte se torna para os membros. Daí o 

porquê dos representantes debaterem os problemas através de conversas 

informais para depois de chegarem a um consenso, discuti-los formalmente nos 

órgão colegiados. 

Como a instituição universitária é um espaço social eminentemente crítico, 

e por isso mesmo em permanente crise, constitui-se o lócus privilegiado para o 

surgimento de polêmicas, controvérsias e contínuos debates na formulaçãpo e 

busca de novos caminhos para a solução dos seus problemaas. Neste contexto, 

Tachizawa (2002) compreende que as caracteristicas da administração e os 

processos políticos trazem a necessidade de considerar modelos alternativos de 

enfoque de liderança administrativa, pois no modelo univeristário o líder 

constrasta com a imagem do líder burocrata, sendo mais um mediador, 

negociador entre grupos de poder, procurando estabelecer cursos de acções 

viáveis para a organização. 

 

2.9.1.3. Modelo de Gestão Universitário no Enfoque Sistêmico 

Buscando organizar idéias acerca de como gerenciar uma instituição de 

ensino superior, adoptando característica burocrática e política (dinâmica), não 

poderíamos deixar de chamar a atenção para a complexidade de sua natureza. 

Uma organização complexa exige de seus gestores, argúcia e preparo, reflexões 

de construção e reconstrução de conecitos sob novos paradigmas. Nesta 

perspectiva, surge o pensamento sistêmico, com  sistema núcleo e sub-sistemas, 

como um dos caminhos possíveis para alcançar os resultados esperados desta 
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tão complexa organização, pois contribui para definição da identidade e do 

direcionamento estratégico institucional. 

Senger (2001) afirma que grande parte de nossa humanidade enfrenta 

muitos problemas, devido à façta de capacidade para compreender e gerenciar os 

sistemas complexos de nosso mundo, mas que as causas destes problemas 

podem estar no próprio “sistema de gerência”, que alimentou nosso progresso 

industrial nos últimos tempos, por meio de muitas mudanças desordenadas. Morin 

(2002) atribui a complexidade aos novos paradigmas às organizações, pois estas 

serem locais de reprodução de paradigmas, organismo vivo que envolve pessoas 

e processos. 

A proposta de mudança de Senger traduz as idéias da aplicação da teória 

de sistema como modelo de gestão educacional para melhorar a compreensão da 

mudança economica e organizacional, articulando a visão, objectivo, a reflexão, o 

trabalho em equipe e o pensamento sistêmico como elementos essenciais para 

as organizações que querem identificar e incrementar seu potencial. 

Diante disso surgiram modelos de Gestão de Instituições Superiores, 

dentre eles, o modelo de Tachizawa (2002), objecto de estudo. Para o autos, o 

modelo de Gestão de instituições de ensino baseia-se no que chama de sistema 

de ensino, definido como um conjunto de partes integrantes, interdependente e 

interativas que forma um todo unitário com objectivo próprio e específico. 

Neste contexto, a instituição de ensino deve ser vista como um conjunto de 

partes em constante interação com ambiente externo, devendo adoptar uma visão 

sistêmica, global, abrangente e holística, que possibilitará perceber as relações de 

causa e efeito. A adopção o modelo sistêmico representa a mais complexa forma 

de organização, interferindo significativamente nas decisões e acções em busca 

do equlibrio dinâmico dos objectivos. 

Com a visão sistêmica, as organizações têm como características principal 

a integração entre todas as partes envolvidas na identidade do problema, numa 

forma mais ampla e complexa possível, possiblitando a instituição uma visão 
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ampla do meio ambiente e a definição de um cenário de longo prazo, quer dizer, 

sua identidade e direcionamento estratégico bem definido (LIMA, 2008), pois 

procura converter recursos em produtos – serviços educacionais – em meio aos 

modelos de gestão, missão, crenças e valores coorporativos. 

De acordo com o pensamento de Rodriguez, Tachizawa (2002, p.58) diz 

que, este modelo “(…) permite orientar e coordenar esforços e talentos individuais 

e de equipe,para definir metas e objectivos maiores da instituição de ensino”. Daí 

pode-se confirmar, mais uma vez, a aproximação da teoria das organizações 

actuais com as organizações universiárias – complexas, principalmente na gestão 

do conhecimento, gestão participatica, gestõa por competência e gestão 

sistêmica. 

Na perspectiva sistêmcia, as organizações adquirem informações, 

envolvem-se em processos de transformação e geram resultados. Todavia, nesta 

abordagem, não se define a eficácia organizacional somente pelos resultados, 

mas também pelas metas que ligam os resultados, portanto, a busca da eficácia 

organizacional faz com as decisões de sobrevivência de uma organização sejam 

em longo prazo, além de aumentar a consciência dos gestpres quanto à 

interdependência das actividades. 

 

Figura 7 - Estrutura do Enfoque Sistêmico 

 

Meio Ambiente 

   

     

  Processo, Estrutura e RH 

 

 

     Sistemas e Tecnologias da Informação 

 

Fonte: Tachizawa (2002, p.56) 
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Percebe-se que com a adopção do enfoque sistêmico de Tachizawa, nos 

permite indetificar os processos sistêmicos-chaves, indispensáveis para 

estabelecer a configuração organizacional, os recursos humanos e demais 

recursos, necessários ao atingimento dos objectivos estratégicos. Em seguida, o 

mesmo processo identificatório deverá se estender às tecnologias da informação 

e sistemas/software que darãpo suporte à infra-estrutura organizacional 

estabelecida (processo-chave, configuração organizacional, estrutura de recursos 

humanos e programas de alocação dos demias recursos). 

Contrariamente à abordagem tradicional, as IES, entendidas como 

empresas percusoras de novos processos, necessitam de novos modelos teóricos 

de gerenciamentode sistemas, a fim de maximizar o uso de recursos. Neste 

sentido o modelo de gestão proposto é o sistêmico e metodológico, segregado as 

variáveis estruturais, comuns a todas as IESs, daquelas específicas e singulares 

a cada instituição de ensino. 

Assim, com a adopção de uma abordagem moderna, as IESs devem ser 

vistas como um sistema composto por um conjunto de processos em busca de 

melhorias. Esses processos, segundo Bauer (1999) compreendem os sistema e 

os procedimentos educacionais baseados no conjunto das interações/relações 

das partes integrantes, independentes e interativas, formando um todo unitário 

com objectivo próprio e específico; enfim, todos os componentes que influenciam 

na existência e permanencia da isntituição.  

São eles: os Stakeholdes7 (alunos, pais, empregados, Estado, parceiros, 

sociedade, fornecedores, consumidores e outras IES); Mercado; Infra-estrutura; 

Tecnologia;. 
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Figura 8- Estrutura do Modelo de Gestõa Sistêmico 

 

Regulação (Giverno e Sindicatos) 

  

Processos, Estrutura e RH (stakeholdes, infra-estrutura) 

 

 

Sistemas e Tecnologia da  Informação 

(equipamentos, acervo e métodos) 

 

Fonte: Autoria propria, com base na teoria de Tachizawa (2002) 

 

Dentro desta óptica da gestão administrativa são apresentadas inicialmente 

reflexões sobre as organizações e os sistemas regulamentais; a administração 

universitária preocupada com as decisões estratégicas nas universidades; os 

processos de estrutura do ambientes educacionais, embora que as universidades, 

principalmente as públicas, por serem dependentes de um governo, onde os 

sistemas são caracterizadores, desenvolvem subsistemas de informação em que 

muitas vezes não são compatíveis com os sistemas maiores.  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

7 
Na utilização corrente do ensino superior, stakholdes, são as pessoas ou entidades com legitimo 

interesse no ensino superior e que, como tal, adquirem algum direito de intervenção. 
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Pesquisas comprovam que nas universidade, dentro de suas diversas 

funções, as informações estão fragmentadas, necessitando, portanto, de sistemas 

de informações gerencias adequados as suas especificidades. 

 

2.10. Práticas de Gestão nas IES 

A gestão das universidades, de acordo com Souza (2009) deverá orientar-

se pelas seguintes dimensões: Dimensão Administrativa, Dimensão Acadêmica, 

Dimensão Humana, e Dimensão política e social.  

a) A dimensão administrativa refere-se à organização geral da 

universidade, suas estratégias, os sistemas de informações, a filosofia de gestão 

e o desenvolvimento de uma cultura de avaliação para as IES.  

b) A dimensão acadêmica refere-se à organização das unidades e 

subunidades acadêmicas, o planeamento acadêmico, os sistemas acadêmicos, a 

filosofia de gestão acadêmica e a avaliação das actividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

c) A dimensão humana refere-se ao desenvolvimento e à valorização dos 

docentes, dos técnicos e dos estudantes para a garantia da dedicação, do 

dinamismo e da responsabilidade compatíveis com a dignidade acadêmica. 

Nesse sentido, ressalta o autor que é fundamental a preocupação permanente 

com a qualidade do corpo docente e do corpo técnico, e a qualidade de todas as 

demais atividades universitárias. Da mesma forma deve-se incentivar a 

criatividade e a inovação.  

d) A dimensão política e social refere-se ao relacionamento e a 

aprendizagem com a sociedade/comunidade, o relacionamento com o governo, 

sindicatos e entidades estudantis e fundações de apoio e relacionamento com 

outros organismos e instituições nacionais e internacionais. 
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Para a compreensão dos sistemas e processos pedagógicos, é necessário 

entender que eles premeiam a estrutura total da instituição. A secretaria 

acadêmica, por exemplo, pela simples actividade de registar as notas e 

frequências dos alunos estão utilizando informações entradas/inputs de outro 

processo – avalaição do aluno – realizados por um conjunto de professores de 

outras disciplinas. O resultado/saida da actividade, registo de notas e freuqências, 

pode gerar o processo de emissão de boletim, pode ser entrada para outro 

processo, que é o acompanhamento do rendimento acadêmico que será utilizado 

por outros profissionais.  

Por fim, são muitos os processos no âmbito pedagógicos, citaremos alguns 

citados por Belo (2001, p. 64) e ainda por experiência própria na gestão 

universitária por mais de quatro anos: 

 Processo de captação de clientes/alunos: processo selectivo (exame 

de admissão), análise das acções dos concorrentes, imagem e divulgação, 

levantamento de necessidades na comunidade, identifica-se e traz para a 

instituição os clientes com maoir potencial. 

 Processo do curso: atendimento das necessidades dos clientes, 

método de ensino motivador, recurso pedagógico auxiliar em sala de aula, 

fundamentalme no PPI (plana pedagógica institucional) de qualificação do corpo 

docente; 

 Processo de apoio: recepção e atendimento dos clientes nas diversas 

solictações operacionais: 

 Processo de biblioteca: oferta de acervo actualizado, disponivel ecom 

atendimento eficaz; 

 Processo de registo acadêmico: disposição de informações confiáveis 

dos clientes, do copro discente, atendimento das solicitações do MEC ou das 

Secções/Repartições Municipais, e dos arquivos electrônicos ou não; 
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 Processo financeiro acadêmico: disposição de preços e de condições 

para os clientes, através de captação de recursos e controle dos custos; 

 Processo de tecnologia da informação (TI): formação da rede de 

acesso às informações dá segurança e disponibilidade às mesmas; 

 Processo de avaliação institucional: elaboração de mecanismo de 

avalaição cria-se e desenvolve-se a conscientização em todos os níveis, 

disponibilizam se as informações dos resultados das avaliações e analisam-se as 

estratégias e mudanças para a melhoria da IES. 

 

2.11. Instituições de Ensino Superior (IES) 

 

Loureiro (1990) conceitua universidade com base na origem etimológica da 

palavra latina univeristas, que significa um conjunto integrado e completo dos 

seres particulares que constituem uma coletividade determinada. Essa 

coletividade é representadas pelos professores, alunos, gestores e servidores 

técnico-administrativos que, numa actuação conjunta e por meio do 

desenvolvimento de um espirito critico acerca da reflexão dos diversos 

acontecimentos sociais, políticos, económicos e ambientais, buscam soluções 

para possíveis problemas identificados nestas esferas. 

Uma visão retrospectiva sobre as organizações acadêmicas, 

genericamente denominadas instituições universitarias, desde o seu surgimento, 

na Idade Média, aponta que elas surgiram para responder a determinadas 

expectativas da sociedade que as originavam, fosse pelo papel social que 

desempenhavam, fosse pelas caracteristicas que assumiam. Tubino (1997, p.10) 

afirma que o primeiro registo de tais instituições corresponde à Universidade de 

Quarawigin, em Rabat (Marrocos), no ano de 895. Este sistema iniciou com as 

universidades mediavais da Bolonha (precedentes das universidades italianas) e 

a de Paris (precedentes das universidades de Oxford e Cambridge). 
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Ao longo de sua histótria, as instituições universitárias foram centralizando-

se em torno de valores, princípios culturias e sociais, procurando defender a tese 

de uma gestão decmocrática, incluindo a escolha de seus dirigentes. Luckesi 

(1996, p.36), diz que os centros Universitários, “(...) sem medir esforços, lutam por 

conquistar a possibilidade de construção de uma personalidade universitária livre 

e crítica, aliando a ânsia do mais alto nível do saber aos efectivos problemas 

nacionais. 

Max Scheler (apud LOUREIRO, 1994, p. 9) afirma: “como seu nome já diz 

a universidade quer ser um totum, o todo, o onicompreensivo; isto é, pretende 

representar universitas do saber e da cultura”. O que nos leva a concluir que o 

conceito de universidade se mantém inalterado até os dias de hojé. 

Já Karl Jaspers (apud LOUREIRO, 1994, 9) diz: “A universidade, de acordo 

com seu nome, é universitas, no sentido de que deve orienatr para todo”. E  

acrescenta: “O sentido originário da Universitas como comunidade de docentes e 

alunos é tão importante como o sentido da unidade de todas as ciências”. 

Frederico Scheleiemeier (apud LOUREIRO, 1994, p. 9) já advertira, no 

século passado, que a tarefa da universidade é despertar a ideia da ciência nos 

jovens, ajudá-los a contemplar todo o individual, em suas conexões científicas 

próximas, é inscrevê-lo numa grande conexão, em constante relação com a 

unidadee a totalidade do conhecnimento. Nesse sentido interpreta também a 

universidade seu próprio nome, pois nela não devem reunir-se, somente, alguns 

conhecimentos, mas a totalidade do conhecimento, trazendo à consideração, dos 

principios e simultaneamente o esquema fundamental de todo o saber, de tal 

modo que disso resulte a atitutde para penetrar em qualquer terreno do saber. 

O cardeal Newman (apud LOUREIRO, 1994, p. 9-10), por sua vez, 

reflexiona: 

O que é um império na ordem política, assim é a universidade na esfera da 

filosofia e da ciência. Ela é o poder supremo que protege e coordena todo saber, 

quer investigações ou invenções, quer de observações ou, especulações. Ela 
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esboça a carta topográfica do mundo, intelectual, assinala os limites de cada 

ciência e previne agressões e invasões, mútuas, assim como entregas ou 

desfalecimento injustificados. Ela é juiz que dirime as diferenças entre verdade e 

verdade, compreendendo perfeitamente a importância relativa de cada uma e 

assinalando a todas sua ordem hierárquica dentro, do império científico. Não se 

apega com parcialidade ou exclusivismo a nenhuma ordem da ciência, por ampla 

e nobre, que seja; tão pouco sacrifica nenhuma, pois é diferente a leal, cedendo 

com equidade às demandas de cada ramo do saber, comforme seus valores e 

méritos, atendendo à literatura e às ciências positivas, à história, à metafísica e à 

teologia. É justa e imparcial, assinalando a cada ciência seu próprio lugar e seu 

objecto, correspondente. 

Universidade é o lugar onde se encontra e se tem contacto com a cultura 

universal, apesar  de não ser o único. É um local para se obter informações das 

mais variadas, principalmente nos dias actuais, em que há uma aceleração na 

divulgação de informações através dos meios de comunicação mais 

desenvolvidos. 

Há os que acreditam que a cultura acompanha os processos sociais 

económicos e políticos, sendo causa principal de mudanças. E outros que 

concordam que a cultura, que possui uma autonomia relativa, está em 

correspondência com as relações sociais que os homens estabelecem em função 

do desenvolvimento de sua produção cultural. Independente de qual seja a 

concepção, é de conhecimento de todos que a cultura dos países dominantes 

atravessa a dos dependentes. Se a cultura intefere na humanidade, 

consequentemente interferirá na universidade e nas actividades dos cientistas. 

A universidade sempre anexou culturas diferentes em seu meio. Sofrendo 

influências maiores da cultura europeia e norte-americana. Em paralelo, existe um 

movimento que está redescobrindo e principalmente valorizando a cultura 

popular. 



82 

Nas universidades, devem-se assegurar o principio do pluralismo de ideias 

e de concepções pedagógicas, não limitando a universidade à realidade cultural 

de apenas um país. Deve-se integrá-las a fim de promover livers debates sobre 

qualquer área do saber. 

A universidade sempre se caracterizou por cultivar e transmitir o 

conhecimento. Passando por diversos momentos conturbados, sempre se 

adaptou com o momento vivido. Para se adequar às exigências para a ampliação 

de novos conhecimentos, foi proposto anexar ao curos superior a pesquisa, que 

primeiramente, não assumia muita responsabilidade. Posteriormente foi imposta a 

pesquisa aplicada, para enriquecimento do ensino. Factores apontam como 

positiva essa conciliação. 

A partir daí, em países mais industrializados e desnvolvidos, foram 

proporcionados recursos para integrar à universidade meios de desnvolvimento 

de pesquisa ques estes países possuíam, mas tudo conveniente aos seus 

interesses. Uma vinculação crescente das universidades com governos, 

empresas, grupos privados e militares em diversas circunstâncias fez aumentar o 

rsico de perda da autonomia universitária. 

 

2.12. Instituições de Ensino Superior em Angola (IESA) 

Em Angola, o processo de surgimento de Instituições de Ensino Superior 

foi inicialmento instituito em 1962 (Decreto-Lei 4450 de 21 de Agosto de 1962), 

com a criação dos Estudos Gerais Universitários em Angola, integrados na 

Universidade Portuguesa.  

Em 1968 (Decreto-Lei nº 48790, de 23 de Dezembro), os Estudos Gerais 

foram transformados em Universidade de Luanda. Na altura, encontrava-se 

representada geograficamente apenas em duas das 18 provincias do País, com 

os seguintes cursos: 
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 Luanda – Engenharia Mecânica, Engenharia Cívil, Engenharia 

Eletrónica, Engenharia de Minas, Engenharia Química, Engenharia Geográfica, 

Biologia, geologia, Medicina e Matemática; 

 Nova Lisboa (Huambo) – Letras, Ciências Pedagógicas, Matemática, 

Geografia, História e Filologia Romântica. 

Em 1976, depois da independência, passou a chamar-se Universidade de 

Angola (Portaria nº 77-A/76, de 28 de Setembro). Em 1985 (DR nº 9 – I Série, de 

24/10/85), a Universidade de Angola passou a designar-se Universidade 

Agostinho Neto (UAN), em homenagem ao seu primeiro Reitor da Angola 

Independente e Fundador da Nação Angolana. 

O Ensino Superior em Angola passou, essencialmente dsde 2000, por uma 

expansão muito notável. A Universidade Agosntinho Neto – UAN – (única 

Universidade Pública) passou a dispor de cerca de 40 faculdades, espalhadas 

pelas principais provincias do país. 

Em 2009, a UAN sofreu um processo de redimenionamento (Decreto 5/09), 

do qual resultou a criação de seis (6) novas Universidades Públicas, de carácter 

regional (Decreto 7/09, de 12 de Maio). Assim, a UAN deixou de ser a 

Universidade nacional com presença em todas as províncias do país, passando a 

exercer a sua acção na região de Luanda e Bengo. (Tabela 1 e Figura 8) 
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Tabela 1 - Distribuição das Universidades por Região académica 

 

Regiões académica (RA e suas 

províncias 
Nome da Universidade 

RA I (Luanda e Bengo) Universidade Agostinho Neto 

RA II (Benguela e Kwanza Sul) Universidade Katyavala Buila 

RA III (Zaire e Cabinda) Universidade Onze de Novembro 

RA IV (Lunda Norte, Lunda Sul e 

Malanje 

Universidade Lueji A´Nkonde 

RA V (Huambo, Bié e Móxico) Universidade José Eduardo dos Santos 

RA VI (Huíla, K.Kubango, Namibe e 

Cunene 

Universidade Mandume ya Ndemufayo 

RA VII (Uíge e Kwanza Norte) Universidade Kimpa Vita 

Fonte: Autoria propria 
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Figura 9 - Distribuição geografica das regiões académicas 

 

 

Fonte: MESCT (2012) 
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O panorama de Instituição de Ensino Superior em Angola, ficou 

enriquecido com o surgimento de novas Instituições de ensino superior privado. 

Em 1998 foi fundada a primeia, a Universidade Católica de Angola a qual se 

seguiram várias outras, perfazendo. Actualmente, o país conta com mais de 48 

Instituições do Ensino Suprior Publicas e Privadas (Universidades e Institutos 

Politécnicos). 

A expansão do ensino superior em todo o país originou 

consequuentemente o crescimento significativo do número de estudantes a 

frequentar o ensino superior. Estatísticas do Ministério do Ensino Superior e da 

Ciência e Tecnologia (MESCT) apontam para aproximandamente em 139.500 

estudantes matriculados no ensino superior em todos país. Este valor, se 

comparado com os 50.477 estudantes existentes na UAN em 2008 (relatório da 

UAN, 2008), na altura Universidade nacional, representa práticamente uma 

triplicação do nº de estudantes universitários. Este é, sem dúvida, um reflexo claro 

dos efeitos da paz alcançada em 2002. 
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Tabela 2 - Localização das Instituições Públicas de ensino superior-IPES (2014) 

 

 

Nº 
Descrição 

Ano de 

Criação 
Sede 

1 Universidade Agostinho Neto (UCAN) 1962 Luanda 

2 Universidade Katyavala Bwila (UKB) 2009 Benguela 

3 Universidade 11 de Novembro (UON) 2009 Cabinda 

4 Universidade Lueji-a-Nkonde (ULN) 2009 Dundo 

5 Universidade José Eduardo dos Santos (UJES) 2009 Huambo 

6 Universidade Mandune ya ndemofayo (UMN) 2009 Lubango 

7 Universidade Kimpa Vita (UKV) 2009 Uige 

8 Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo (ISCED 

do Huambo) 
2009 Huambo 

9 Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo (ISCED 

do Luanda) 
2009 Luanda 

10 Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo (ISCED 

do Lubango) 
2009 Lubango 

11 Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo (ISCED 

do Uige) 
2009 Uige 

12 Instituto Superior Politécnico do Kwanza-Norte 2009 Ndalatando 

13 Instituto Superior Politécnico do Kwanza-Sul 2009 Sumbe 

14 Instituto Superior de Serviços Social de Luanda  2009 Luanda 

15 Instituto Superior Pedagógico do Bengo 2009 Caxito 

16 Instituto Superior Pedagógico do Bié 2009 Kuito 

17 Escola Superior Agrária do Kwanza-Sul  Sumbe 

18 Instituto Superior Politécnico do Huambo  Huambo 

19 Instituto Relações Internacionais  Luanda 

 

Fonte: Autoria propria 
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Tabela 3 -Localização das Instituições Privadas de ensino superior-IPES (2014) 

 

 

Nº 
Descrição 

Ano de 

Criação 
Sede 

1 Universidade Católica de Angola (UCAN) 1992 Luanda 

2 Universidade Jean Piaget de Angola (UJPA) 2001 Luanda 

3 Universidade Lusiada de Angola (ULA) 2002 Luanda 

4 Universidade Independente de Angola (UNIA) 2005 Luanda 

5 Universidade Privada de Angola (UPRA) 2007 Luanda 

6 Universidade de Belas (UNIBELAS) 2007 Luanda 

7 Universidade Gregório Semedo (UGS) 2007 Luanda 

8 Universidade Metodista de Angola (UMA) 2007 Luanda 

9 Universidade Óscar Ribas (UOR) 2007 Luanda 

10 Universidade Técnica de Angola (UTANGA) 2007 Luanda 

11 Universidade Nova de Angola (UNA)  Luanda 

12 Instituto Superior de Ciências Socias e Relações 

Internacionais (CIS) 
2007 Luanda 

13 Instituto Superior Técnico de Angola (ISTA) 2007 Luanda 

14 Instituto Superior Politécnico de Benguela 2011 Benguela 

15 Instituto Superior Politécnico do Cazenga 2011 Luanda 

16 Instituto Superior Politécnico Gregório Semedo  2011 Lubango 

17 Instituto Superior Politécnico de Humanidade e Tecnologia 

“Ekuikui II” 
2011 Huambo 

18 Instituto Superior Politécnico Independente 2011 Lubango 

19 Instituto Superior Politécnico Kangonjo 2011 Luanda 

20 Instituto Superior Politécnico Metropolitano 2011 Luanda 

21 Instituto Superior Politécnico Pangeia 2011 Lubango 

22 Instituto Superior Politécnico de Tecnologia 2011 Luanda 

23 Instituto Superior Politécnico da Tundavala 2011 Lubango 

24 Instituto Superior Politécnico Kalandula de Angola 2012 Luanda 

25 Instituto Superior Dom Bosco  Luanda 

26 Instituto Superior João Paulo II  Luanda 

27 Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola  Luanda 

28 Instituto Superior Politécnico Sol Nascente  Huambo 

29 Centro de Instrução Técnica Angolana de Língua e Ensino 

Lda 
 Luanda 

 

Fonte: Autoria propria 
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 Neste percurso são encontradas referenciais que apontam a existência de 

preocupação em relação ao controlo da qualidade dos serviços prestados, sendo 

evidência disto, os estudos realizados pelas Fundações Gomes Teixeira (1996) e 

Calouste Gulbenkian (1987) e, mais recentemente, o diagnóstico levado à cabo 

em 2005 pelo orgão de tutela, a Secretaria de Estado paa o Ensino Superior 

(SEES). Os resultados deste último foram tidos como fundamentos para a 

projecção das linhas mestras para a melhoria da gestão das IES em Angola e 

como justificava para a reestruturação e reorganização destas, resultando o 

surgimento de seis novas universidads públicas. 

 A avaliação institucional tem sido evocada como um dos instrumentros 

que poderá conferir ao Estado maior possiblidade de regulação do subsistema e 

como instrumento de melhoria da qualidade.   
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Ambiente da pesquisa 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é quali-quantitativa. 

Qualitativa, pois, conforme Oliveira (2001), parte do princípio da existência de 

uma relação entre as variáveis e o próprio sujeito do estudo, criando um vínvulo 

entre eles. Assim, esse tipo de pesquisa foi utilizado neste trabalho por permitir a 

interpretação dos dados com atribuição de significados mais abrangentes, com o 

pesquisador comportando-se como intérprete da realidade, tendo em vista a 

possibilidade de variação tanto das carateristicas quanto do comportamento do 

objeto de estudo. Sobre esse tipo de pesquisa, tem-se que: 

 

Possui a facilidade de poder descrever a complexidade de uma 

determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas 

variáveis, corresponder e classificar processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no 

processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado 

grupo e permitir, em maior grau de profundiade, a interpretação das 

particularidades dos comportamentos ou atityudes dos indivíduos 

(OLIVEIRA, 2001, p. 117). 

 

Justifica-se a opção por este tipo de pesquisa por ser o tema deste estudo 

bastante delicado, necessitando, assim, utilizar uma metodologia na qual os 

sujeitos não sejam reduzidos a variáveis isoladas ou a hipóteses, mas vistos 

como parte de um todo, em seu contexto natural, habitual. 

Todavia, também foi realizado um estudo quantitativo, haja vista que as 

informações obtidas secundariamente foram complementadas por meio da 
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aplicação de um questionário previamente elaborado, conforme a problemática e 

os objectivos inicialmente levantados, a fim respondê-los ao final. 

 

3.2. Tipo de investigação 

 

 Esta pesquisa é descritiva, pois, conforme explica Oliveira (2001, p. 125):  

 

(…) possibilita o desenvolvimento de um nível de análise em que se 

permite identificar as diferentes formas dos fenómenos, sua ordenação e 

classificação. Os estudos descritivos dão margem também à explicação 

das relações de causa e efeito dos fenómenos, ou seja, analisar o papel 

das variáveis que, de certa maneira, influenciam ou causam o 

aparecimento dos fenómenos. 

 

Que na concepção de Gil, (1999), a pesquisa descritiva tem como principal 

objectivo descrever caracteristicas de determinad populaão ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relaçóes entre as variáveis. Uma das suas caracteristicas 

mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de 

dados. 

 

3.3. Desenho da Pesquisa 

O desenho da pesquisa é não experimental, não existiu modificação do 

ambiente pesquisado, e o tempo foi transversal, sendo que a coleta das 

informações de dados ocorreu em um único perídodo. 
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Conforme Gil (2001) é utilizado em procedimentos de descrição, 

diferenciação e exame de ações. De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2006, 

p. 65), o método não experimental é: 

 

“A investigação que se realiza sem manipular deliberadamente as 

variáveis, ou seja, trata-se da pesquisa em que não fazemos variar 

intencionalmente as variáveis independentes. O que fazemos na 

investigação não experimental é observar fenómenos tal como se 

produzem em seu contexto natural, para depois analisa-los”. 

 

Em complemento, Kerlinger (2002, p. 34) diz que neste tipo de pesquisa 

“não é possível manipular as variáveis ou distribuir aleatóriamente os 

participantes ou tratamentos. De fato, não há condições ou estímulos para expor 

os indivíduos do estudo, eles são observados em seu ambiente natural”. 

Não existem tarefas específicas, grupos de manipulação ou controle, mas 

sim uma descrição análitica dos dados coletados em diferentes autores, podendo 

ou não ter a participação de uma amostra populacional na qual se aplica um 

instrumento de coleta de dados previamente elaborado. 

 

3.4. Unidade de Análise 

Neste estudo foram utilizados como unidade de análise, todos os individuos 

afectos ao Departamento de Ciências Social e Humano, como professores, 

alunos finalistas dos distintos cursos e chefes de departamento ou coordenadores 

de cursos. 
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3.5. Fonte dos Dados 

Neste estudo são utilizados dados secundários e primários. Os secundários 

são aqueles publicados anteriormente por outros autores em livros, artigos, sites 

da internet e outros materiais académicos sobre a gestão da qualidade nas 

instituições de ensino superior. 

Os dados primários são pela primeira vez apresentados nesta pesquisa, 

apartir das informações coletadas com a aplicação do questionário junto aos 

professores, alunos e responsáveis de departamentos da Univerisdade Jean 

Piaget de Angola, campus de Viana. 

 

3.6. População e Amostra 

Para Silva (2004) “a população é um conjunto de indivíduos, elementos ou 

fenómenos que têm uma característiva comum”. Para esta pesquisa, a população 

é formada por 80 professores, 5 responsáveis de departamento e 150 alunos 

finalistas dos cursos de Direito, Económia, Psicologia, Sociologia, Motricidade 

Humana, perfazendo um total de 235 elementos. 

Segundo Sampieri, Callado e Lucio (2013), amostra é “subconjunto da 

população do qual são colectados os dados e que deve ser representativo dessa 

população”.  Neste estudo, a amostra foi constituida por 35 professores, 60 alunos 

finalistas, e por fim 5 responsáveis de departamento, perfazendo um total de 100 

participantes. 

 

3.7. Sistema de amostra 

O sistema de amostra inclui todos os alunos, professos e chefes de 

departamentos afectos ao Departamento de Ciências Sociais e Humanas da 
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Universidade Jean Piaget. Por este facto esta pesquisa identifica-se como um 

sistema de amostra probabilistico, que todos os elementos da propulação tiveram 

a mesma probabilidade de formar parte da undade de análise ou cada elemento 

da população tem a mesma de ser seleionado. 

 

3.8. Tipo de amostra 

Foi utilizada nesta pesquisa o tipo de amostra probalilistica aleatória 

estratificada, porque cada elemento que compõe a população alvo tem uma 

probabilidade igual de ser selecionado para fazer parte da amostra. 

 

 

3.9. Instrumento de Coleta de Dados  

Nesta pesquisa foram usados, basicamente, dois instrumentos de coleta de 

dados. O primeiro deles foi à observação indirecta sistemática, com o qual o 

pesquisador comportando-se como intérprete da situação, mas sem identificar no 

ambiente do estudo, nem em seus processos ou estrutura. Em complemento, 

aplicou-se um questionário estruturado focado na problemática inicialmente 

levantada e nos objectivos propostos, a fim de se chegar a conclusões objectivas 

sobre o tema em questão. 

A pesquisa aconteceu em três diferentes vertentes, sendo o questionário 

elaborado com 17 perguntas direcionado aos alunos, 17 perguntas para os 

professores e igualmente 13 perguntas para os responsáveis de departamentos, 

sendo estas indagações fechadas. Para validação do instrumento de coleta de 

dados foi coletado sob a preciação do orientadro Professor Doutor Diosnel 

Centurion, preservando-se a especifícidade da sua formação. 

 



95 

3.10. Técnicas de Coletas de Dados 

Nesta pesquisa, foi utilizada como técnica de coleta de dados o 

questionário e a observação indirecta sistemática. Segundo Sampieri (2010, p. 

217), “consiste num conjunto de perguntas a respeito de uma ou mais variáveis a 

medir”. 

A observação indirecta sistemática caracteriza-se por serem estruturada e 

realizada em condições controladas tendo em vista objectivos e propositos 

predefinidos.  

 

3.11. Procedimentos de Coleta de Dados 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa foi bibliografica e 

de campo. 

Bibliográfica, pois, segundo Gil (2001), foi realizada a partir de material 

teórico já existente em livros, artigos e sites da internet, configurando-se como 

uma pesquisa de dados secundários. 

Exemplificando este tipo de pesquisa tem-se que: 

 

(…) não de ser confundida, como acontece frequentemente, com a 

pesquisa de documentos. O levantamento bibliográfico é mais amplo do 

que a pesquisa documental, embora possa ser realizado 

simultaneamente com a pesquisa de campo e de laboratório. A pesquisa 

bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de 

contribuição científica que se realizam sobre determinado assunto ou 

fenómeno. Normalmente, o levantamento bibliográfico é realizado em 

bibliotecas públicas, faculdade, universidades e, especialmente, 

naqueles acervos que fazem parte do catálogo coletivo e das bibliotecas 

virtuais (OLIVEIRA, 2001, p. 119). 
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É de campo, pois ocorreram visitas no local pesquisado, a fim de aplicar o 

questionário da pesquisa junto aos respondentes do estudo, sem a presença do 

investigador. 

Partindo deste pressuposto, a pesquisa foi realizada de forma natural, com 

base a um questionário (Apendice B) e a observação indirecta sistemática, 

contendo perguntas fechadas e elaboradas de acordo aos objectivos de estudo.  

Durante a realização da pesquisa com os alunos, professores e chefes de 

departamentos, seguiu-se o cronograma inicial de três dias, estendeu-se para 

cinco dias, devido os pesquisados não serem encontrados na universidade, e 

também em virtude da demora de entrega dos questionarios aos pesquisadores,  

realizada entre os dias 10 à 13 de Outubro de dois mil e catorze. 

 

3.12. Processo de Analise de Dados 

Os dados coletados foram tratados estatisticamente, sendo organizados e 

analisados de modo a resguardar a identificação dos professores, alunos e 

directores de departamentos que participaram da pesquisa. Sendo assim, ficará a 

disposição de outros pesquisadores para a utilização em outros trabalhos de 

natureza acadêmica. O questionário foi utilizado por conseguir abranger um 

número maior de pessoas, além de facilitar os procedimentos efetivos de 

aplicação, tabulação e análise que, nesta pesquisa, as respostas obtidas são 

apresentadas e interpretadas em quadros ou gráficos, a fim de facilitar a 

exposição e compreensão dos leitores. Tendo como suporte o programa 

informático Word e Excel do pacote office 2010. 
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3.13. Limitações e alcance 

O método escolhido para este trabalho apresenta certas limitações que são 

assinaladas asseguir: uma delas é a limitação da abrangência, pois a pesquisa foi 

aplicada apenas em um único segmento, isto é, no Departamento de Ciências 

Social e Humana, desconsiderando outras áreas afectos a Universidade. 

Outra limitação a considerar é quanto à coleta de dados, tendo em vista 

que, alguns alunos e professores se negaram em responder o questionário, uns 

alegando a falta de tempo, outros não justificaram.  

O alcance deste estudo consiste em descrever a realização das práticas de 

gestão da Qualidade na Universidade Jean Piaget de Angola, com a finalidade de 

identificar os indicadores da Qualidade de ensino, pesquisa e estensão para os 

alunos finalistas do departamento de ciências sociais e humanas. 

 

3.14. Campo de Estudo 

A pesquisa foi realizada junto aos alunos, professores e directores de 

departamentos da universidade Jean Piaget de Angola, no Campus de Viana no 

municipio com o mesmo nome, na provincia de Luanda. O municipio de Viana 

possui 1.344 km2 de área geogarfica. É limitado a Norte pelo municipio de 

Cacuaco, a Este pelo municipio de Icolo e Bengo, a Sul pelo municipio da 

Kissama e a Oeste pelo municipio de Luanda. 

 

3.15. Caracterização da Organização Investigada 

A Universidade Jean Piaget de Angola, é uma instituição de ensino 

superior privada, localizada em Luanda, Angola,  inaugurada em dezembro de 

2000. A universidade foi criada através de um acordo de cooperação entre o 
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Instituto Piaget de Portugal e o Ministério da Educação de Angola, celebrado em 8 

de julho de 1998. Só em 2006, havia 4.445 estudantes matriculados.  

Desnvolve as suas actividades em duas localidades do territorio Angolano, 

mormente na provincia de Luanda, em Viana, e em Benguela. Antes de mais, é 

crucial referir que a actuação da Universidade Jean Piaget em Angola tem 

respaldo legal.  

Base legal, da sua actividade: 

 Constituição da Associação Instituto Piaget de Angola a 10 de 

Fevereiro de 1999 no 1º Cartório Notarialda Comarca de Luanda, tendo sido ps 

seus Estatutos publicados em Diário da República, I série, nº 14, de 5 de Abril do 

mesmo ano. Aprovação da Universidade Jean Piaget de Angola através do 

Decreto nº 44-A/01, do Conselho de Ministros. 

Os Cursos ministrados pela Universidade Jean Piaget são aprovados pelos 

seguintes instrutivos: 

 Decreto Executivo nº 48/04, de 23 de Abril, do Ministério da Educação: 

são aprovados os cursos de Psicologia Clínica e Engenharia de Petróleos. 

 Decreto Executivo nº 65/04, de 22 de Junho, do Ministério da 

Educação: são aprovados os cursos de Cosntrução Civil e Ordenamento do 

Território; Informática de Gestão; Direito; Economia e Gestão e Electromecânica. 

 Decreto Executivo nº 66/04, de 22 de Junho, do Ministério da 

Educação: são aprovados os cursos de Enfermagem e Ciências Farmacêuticas. 

A Associação Instituto Piaget de Angola tem cpmo entidade instituidora o 

Instituto Piaget de Portugal; este, por sua vez, foi fundada em 1979 por António 

de Oliveira Cruz, seu presidente de direcção desde aquela data. 
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Presentemente a Universidade ministra 12 cursos que atribuem o grau 

académico de Licenciatura repartidos em três ramos:  

a) Ciências Sociais: Direito, Económia, Psicologia, Sociologia, Motricidade 

Humana; 

b) Ciências de Saúde: Medicina, Enfermagem, Farmácia; 

c) Ciências Tecnológicas: Informática de Gestão, Electromecânica, 

Petróleos, Construção Cívil. 

Funciona, ainda, o Ano Formação Complementar Propedêutico, cujo 

objectivo é preparar o Estudante para a frequência do curso universitário da sua 

preferência. 

No conjunto das instituições privadas de ensino superior, a Univerisdade 

Jean Piaget de Angola é aquela que mais ultrapassou as barreiras dos marcos 

“pensados e imaginados” da realidade angolana. É assim que é pioneira na 

institucionalização dos cursos de: Medicina, Engenharia de Construção Cívil, 

Engenharia de Petróleos, Engenharia Electromecânica, Motricidade Humana, 

Psicologia Clínica e Sociologia. 

Com essa iniciativa a Univerisdade Jean Piaget de Angola permitiu que o 

mercado de formação se diversificasse de modo a conseguir uma maior 

abrangência de saídas profissionais adaptadas às aspirações de cada estudante. 

Em 2005, a Universidade Jean Piaget de Angola apresenatria à Sociedade 

os seus primeiros Licenciados. Provêm dos cursos de Direito, Económia e 

Gestão, Enfermagem e Obstetrícia, Psicologia Clínica e Sociologia. 

No dia 5 de Maio de 2002 tiveram inicio as aulas no periodo nocturno. È 

outra miragem que foi assumida como desafio que redunda agora em êxito a 

julgar pela aderência registada e que leva a Direcção da Universidade a pensar 
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que tomou a decisão certa no momento certo. No ano de 2014, foram 

matriculados um total de 5617 alunos. 

As relações entre os Estudantes e a Universidade obedecem os ditames de 

quatro instrumentos jurídicos internos: o Regulamento Académico que consagra 

os direitos e deveres dos Estudantes em face da Universidade; o Regulamento 

Disciplinar que tipifica os comportamentos pertubadores da ordem da 

Univerisidade Jean Piaget de Angola; O Regulamento Financeiro que estabelece 

as modalidades de pagamentos dos emolumentos respeitantes ao uso da 

Univerisdade e o Regulamento da Tese de Licenciatura que estabelece as 

condições gerais da realização do documento final que atribuirá ao Estudante 

finalista o grau de Licenciado pela Univerisdade Jean Piaget de Angola. 
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4. RESULTADOS 

 

A coleta de dados ocorreu em três frentes diferentes. A primeira delas foi 

junto a 60 alunos. Em seguida, 35 professores e por fim 5 responsáveis de 

departamentos distintos, como meio de complementar os dados levantados 

confrontando opiniões e percepções sobre a temática em questão. 

 

4.1. Percepção dos alunos 

Iniciando-se a aplicação do questionário juntos dos estudantes finalistas 

dos distintos cursos afecto ao departamento de Ciências Sociais e Humanas, foi 

analisado o gênero dos entrevistados, sendo o resultado apresentado no gráfico 

1.  

Grafico 1- Gênero dos Estudantes 

45%

55%

Masculino

Femenino

 

Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com os dados apresentados no gráfico 1, constatou-se que 55% 

(n=33) são do sexo femenino e 45% (n=27) são do sexo masculino. Sobre essa 
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temática pode-se dizer que a maioria da população do Departamento de Ciências 

Sociais e Humana é formada por pessoas do sexo femenino.  

Na questão seguinte os entrevistados foram indagados sobre se conhece o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Jean Piaget de 

Angola, sendo o resultado apresentado no gráfico 2. 

Grafico 2- Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da Universidade 

25%

75%

SIM

NÂO

  

     Fonte: dados Primários (2015) 

Com base nas respostas apresentadas, no grafico 2, constatou-se que 

75% (n=45) disseram qu SIM, enquanto 25% (n=15) afirmaram que NÂO.  

Dando seguimento as análises, os respondentes foram indagados se existe 

uma formulação clara dos objectivos e finalidades da Instituição. O resultado 

apresenta-se no grafico 3. 
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Grafico 3- Existência de uma formulação clara dos objectivos e finalidades 

da Instituição 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

Observa-se com as respostas no grafico 3, que 53% (n=32) aprovam que 

existe uma formulação clara dos objectivos e finalidades da Instituição. Sendo 

que, 17% (n=10) afirmam que ÀS VEZES que tem havido uma formulação clara 

dos objectivos e finalidades da instiituição. Ao passo que 13% (n=8) dos 

entrevistados, dizem que NUNCA ter havido uma formulação clara dos objectivos 

e finalidades. E, 8% (n=5) afirmam que SEMPRE, houve esta formulação, bem 

como NÃO SE APLICA na instituição a formulação clara dos objectivos e 

finalidades. Desta feita, concorda-se que, não se pode ignorar também a natureza 

especifica e bem mais complexa das organizações universitárias, relacionada 

directamente com conteúdos cognitivos, principios e valores sociais, alguns dos 

quais marcadamente dinâmicas (LIMA, 2008). 

Na questão seguinte, os respondentes foram indagados se existe 

coerência entre as acções práticas pela instituição e o proposito em sua missão. 

O resultado das respostas encontra-se non grafico 4.  
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Grafico 4- Existe coerência entre as acções praticadas pela instituição e o 

proposito em sua missão 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

Com base nas respostas apresentadas, no grafico 4, constatou-se que 

48% (n=29) afirmam que QUASE SEMPRE tem havido coerência entre as acções 

práticas pela instituição e o proposito em sua missão, ao passo que 17% (n=10) 

disseram que NUNCA houve coerência entre as acções praticadas pela 

instituição, mas que, 10% (n=6) afirmam que SEMPRE houve coerência entre nas 

acções práticadas pela instituição. Já % (n=9) disseram que ÀS VEZES tem sido 

notado alguma coerência pelas acções práticadas pela instituição e o proposito 

em sua missão, mas 10% (n=6) afirmam que NÂO SE APLICA esta prática. 

Contudo, seguindo a ideia Marcovitch (1998), a gerência de qualquer instituição 

acha-se impreterivelmente relacionada com a questão do planeamento de 

acções, e este, em principio, emana de objectivos pretendidos. 

Dando seguimento às análises, os respondentes foram indagados, de 

acordo as politicas para o ensino e pesquisa, se o coordenador do curso está 

empenhado no desenvolvimento e na qualidade do curso. O resultado apresenta-

se no grafico 5. 
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Grafico 5- O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e 

na qualidade do curso 
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      Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo a resposta dos respondentes observa-se no grafico 5, que 42% 

(n=25) disseram que ÀS VEZES o coordenador fica empenhado no 

desenvoleimento e na qualidade do curso, e 22% (n=13) afirmam QUASE 

SEMPRE o mesmo fica empenhado. Já 12% (n=7) afirmam que NUNCA ficou 

empenhado, mas 8% (n=5%) disseram que SEMPRE o coordenar empenha-se no 

desenvolvimento e na qualidade do curso. Embora que, 17% (n=10) afirmarem 

que NÂO SE APLICA nesta instituição.  

Na questão seguinte, os respondentes foram indagados se existe uma 

interação entre coordenador e alunos. O resultado apresenta-se no grafico 6. 
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Grafico 6- Existe uma interação entre coordenador e alunos 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

Observa-se com as respostas no gráfico 6, que 45% (n=27) disseram que 

NÂO SE APLICA, e 15% (n=9) afirmam que SEMPRE houve já outros disseram 

que NUNCA houve. Mais, 12% (n=7) acreditam que QUASE SEMPRE houve 

interação entre o coordenador e os alunos. 

Na sequencia foi perguntado aos estudantes se o professor apresenta om 

plano de ensino da disciplina no inicio do semestre. O resultado apresenta-se no 

grafico 7. 

Grafico 7- O professor apresenta o plano de ensino da disciplina no inicio 

do semestre 
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    Fonte: dados Primários (2015) 
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  Com base nas respostas dos respondentes, constatou-se no gráfico 7, 

que 67% (n=40) afirmam que QUASE SEMPRE o professor apresenta o plano de 

ensino da disciplina no inicio do semestre, enquanto que 17% (n=10) disseram 

que SEMPRE. Já outros 8% (n=5) afirmam que NÃO SE APLICA, e 5% (n=3) 

afirmam também que ÀS VEZES, sendo 3% (n=2) conformarem que NUNCA.  

Continuando a pesquisa, foi perguntado aos estudantes, no que concerne 

ao desempenho docente e disciplina do curos, se o professor domina o conte+udo 

e está actualizado. O resultado apresenta-se no grafico 8 

Grafico 8- O professor domina o conteúdo e está actualizado. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

Observa-se com estas respostas no grafico 8, que 70% (n=42) disseram 

que QUASE SEMPRE, enquanto que 12% (n=7) afirmam que SEMPRE. Já outros 

8% (n=5) optaram em responderem NÂO SE APLICA, e 7% (n=4) afirmam que 

ÀS VEZES enquanto que 3% (n=2) disseram que NUNCA.  

Na sequencia foi perguntado aos estudantes, se o professor tem bom 

relacionamento com os alunos e é aberto ao diálogo. 
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Grafico 9- O professor tem bom relacionamento dom os alunos e é aberto 

ao diálogo. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

 Observa-se com estas respostas no grafico 9, que 72% (n=43) 

disseram que ÀS VEZES, e 10% (n=6) afirmam que SEMPRE. Já outros 8% (n=5) 

apontaram que NÂO SE APLICA, e 5% (n=3) concordam que QUASE SEMPRE, 

e, NUNCA respectivamente.  

Continuando com a pesquisa, os respondentes foram indagados no 

concernete a pesquisa, se a área cientifica envolve os alunos na actividade de 

pesquisa. O resultado das respostas encontra-se no grafico 10. 

Grafico 10- A area cientifica envolve os alunos na actividade de pesquisa. 
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 Fonte: dados Primários (2015) 
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Nas respostas apresentadas pelos entrevistados no gráfico 10, tem-se 88% 

(n=53) disseram SIM. Por otro lado 12% (n=7) afirmam NÂO. 

Dando o seguimento a análise, os respondentes foram indagados sobre as 

actividades de pesquisa se são integradas ao ensino. O resultado das respostas 

encontra-se no grafico 11. 

Grafico 11- As actividades de pesquisa são integradas ao ensino. 
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 Fonte: dados Primários (2015) 

Contasta-se no grafico 11, que de acordo as respostas que 93% (n=56) 

acreditam que SIM, enquanto que 7% (n=4) disseram que NÂO. 

No seguimento da análise, os respondentes foram indagados sobre a 

existência de meios adequados de divulgação das actividades de pesquisa. O 

resultado das respostas encontra-se no grafico 12. 
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Grafico 12- Existem meios adequados de divulgação das actividades de 

pesquisa. 

15%

85%

SIM

NÂO

     Fonte: dados Primários (2015) 

Observa-se no grafico 12, que 85% (n=51) acreditam que NÂO, enquanto 

que 15% (n=9) disseram que SIM.  

Seguindo a análise, os estudantes foram indagados, de acordo com a 

infraestrutura, se o campus oferece condições adequadas de facilidade de acesso 

e segurança. O resultado das respostas encontra-se no grafico 13. 

Grafico 13- O campus oferece condições adequadas de facilidade de 

acesso e segurança. 
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      Fonte: dados Primários (2015) 

 



111 

Constatou-se no grafico 13, que 65% (n=39) acreditam que NÂO, enquanto 

que 35% (n=21) disseram que SIM.  

Continuando com a análise, os respondentes foram indagados se o 

ambiente para as aulas é apropriado quanto à ventiluação, acústica e iluminação. 

O resultado das respostas encontra-se no grafico 14. 

Grafico 14- O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, 

ventilação e luminação. 
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  Fonte: dados Primários (2015) 

Observa-se no grafico 14, que 72% (n=43) acreditam que NÂO, enquanto 

que 28% (n=17) disseram que SIM.  

Prosseguindo com a análise, os estudantes foram indagados se a 

manutenção e conservação das instalações fisicas são satisfatórias. O resultado 

das respostas encontra-se no grafico 15. 
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Grafico 15- A manutenção e conservação das instalações fisicas são 

satisfatórias. 
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           Fonte: dados Primários (2015) 

Constata-se no grafico 15, que 78% (n=47) acreditam que NÂO, enquanto 

que 22% (n=13) disseram que SIM.  

Dando seguimento às análises, os respondentes foram indagados seos 

serviços tercearizados oferecem seriços satisfatórios aos alunos. O resultado das 

respostas encotra-se no grafico 16. 

Grafico 16- Os serviços tercearizados oferecem serviços satisfatorios aos 

alunos. 
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 Fonte: dados Primários (2015) 

Observa-se no grafico 19, que 72% (n=43) acreditam que NÂO, enquanto 

que 28% (n=17) disseram que SIM.  
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Continuando a pesquisa, foi perguntado aos estudantes se a Universidade 

oferece satisfatóriamente, assistência médicas aos alunos. Apresentando-se o 

resultado no grafico 17. 

Grafico 17- A universidade oferece, satisfatoriamente, assistência médica 

aos alunos. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

Observa-se no grafico 17, que 97% (n=58) afirmam que NÂO, enquanto 

que 3% (n=2) disseram que SIM.  

Prosseguindo com a pesquisa, os estudantes foram perguntados se o 

programa de estágio funciona adequadamente. O resultado das respostas 

encontra-se no grafico 18. 

Grafico 18- O programa de estágio funciona adequadamente. 
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      Fonte: dados Primários (2015) 
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Com base nas respostas apresentadas no grafico 18, constatou-se que 

98% (n=59) acreditam que SIM, enquanto que 2% (n=1) disseram que NÂO.  

Finalizando essa primeira parte da análise da pesquisa, foi perguntado aos 

estudantes se o sector de registo académico funciona adequadanmente. 

Apresentando-se o resultado no grafico 19. 

Grafico 19- O sector de registo académico funciona adequadamente. 

88%

12%

SIM

NÂO

 

 Fonte: dados Primários (2015) 

Com base nas respostas apresentadas no gráfico 19, constatou-se que 

88% (n=53) acreditam que SIM, enquanto que 7% (n=12) disseram que NÂO.  

 

4.2. Percepção dos Professores 

 Iniciando essa segunda etapa da pesquisa, foi solicitado aos 

entrevistados informarem a função na escola, sendo o resultado apresentado no 

grafico 20. 
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Grafico 20- Função na Universidade. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no grafico 20, tem-se que 66% 

(n=23) são professores efectivos, enquanto que 34% (n=12) disseram que são 

professores colaboradores. 

Em complemento a essa análise, os entrevistados foram indagados sobre a 

formação acadêmica, sendo as respostas apresentadas no grafico 21. 

Grafico 21- Formação do professor. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

Com base nas respostas apresentadas no grafico 21, constatou-se que 

60% (n=21) são licenciados e 40% (n=14) têm pós-graduação. Analisando de 

forma geral, a educação está associada com o nível de vida do cidadão. Segundo 

Fogaça e Salm (2006) a educação serve para melhorar o padrão de vida das 
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pessoas; quanto maior a escolaridade, mais chances terão de ingressar no 

mercado de trabalho. 

No caso dos professores, estes devem estar em constante 

aperfeiçoamento, de modo que venham a contribuir com o desenvolvimento dos 

seus alunos. É importante mencionar também que os cursos para formação 

p´ratica dos professores, aiém de possiblitar a correção das deficiências oriundas 

dos cursos de formação inicial, propiciam a actualização das técnicas, em que se 

percebem dois pontos vitais em discussão, que são o despreparo dos 

professores, bem como a necessidade de se apresentar em constante aprendiado 

(FARA, 2001). 

Seguindo com a pesquisa, os professores foram indagados o tempo de 

serviços na universidade, em os resultados das respostas encontra-se no grafico 

22. 

Grafico 22- Tempo de Serviço na Universidade. 

 

 

 

  

 

 

Fonte: dados Primários (2015) 

Com base nas respostas apresentadas no grafico 22, constatou-se que 

32% (n=11) disseram que trabalham a 3 anos, e 26% (n=9) afirmam trabalhar a 4 

anos. Já outros 17% (n=6) disseram trabalhar a 1 ano, 14% (n=5) trabalham a 

mais de 5 anos e, 11% (n=4) afirmam trabalha apenas a 6 meses.   
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Seguindo com a pesquisa, de acordo com a missão instituciional, os 

professores foram indagados se conhece o plano de desenvolvimento (PDI) da 

Universidade. O resultado das respostas encontra-se no grafico 23. 

Grafico 23- Plano de desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

Com base nas respostas apresentadas no gráfico 23, constatou-se 77% 

(n=27) afirmam que SIM, e 23% (n=8) apontaram que NÂO. Neste contexto, para 

LUCK (2010) “a gestão competente se assenta sobre processos de administração 

igualmente competentes”. O seu pensamento é de que o gestor é um 

administrador com uma percepção mais alargada, com horizontes que vão além 

do burocrático; a perspectiva é de um gestor que contextualize o processo 

educacional, que reflita sobre suas ações e objectivos. (LUCK, 2010, p. 18) 

Continuando com a pesquisa, os professores foram indagados se existe 

uma formulação clara dos objectivos e finalidades da instituição. O resultado das 

respostas encontra-se no grafico 24. 
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Grafico 24- Existe uma formulação clara dos objectivos e finalidades da 

instituição. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo as respostas apresentadas no gráfico 24, observou-se que 37% 

(n=13) afirmam que QUASE SEMPRE, 20% (n=7) disseram que NUNCA. Ao 

passo que 17% (n=6) apontam que ÁS VEZES e NÂO SE APLICA, sendo que 9% 

(n=3) afirmaram que SEMPRE.  

Dando seguimento a pesquisa, os professores foram ingadados se existe 

coerência entre as acções práticadas pela instituição e o proposito em sua 

missão. O resultado das respostas encontra-se no grafico 25. 

Grafico 25- Existe coerência entre as acções práticas pela instituição e o 

proposito em sua missão. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 
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Em função as respostas apresentadas no gráfico 25, observou-se que 49% 

(n=17) disseram que QUASE SEMPRE, 17% (n=6) afirmam que SEMPRE. Já 

outros, que 14% (n=5) apontam que NUNCA, 11% (n=4) afirmam que NÂO SE 

APLICA, mas 9% (n=3) disseram que ÀS VEZES. 

Dando prosseguimento a pesquisa, de acordo com as Politicas para o 

ensino e pesquisa, foi perguntada aos profesores se o coordenador do curso está 

empenhado no desenvolvimento e na qualidade do curso. O resultado das 

respostas encontra-se no gráfico 26. 

Grafico 26- O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento 

e na qualidade do curso. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

Em função as respostas apresentadas no gráfico 26, observou-se que 49% 

(n=17) disseram que SEMPRE, 23% (n=8) afirmam que NUNCA. Já outros, que 

14% (n=5) apontam que QUASE SEMPRE, 9% (n=3) afirmam que ÀS VEZES, 

mas 6% (n=2) disseram que NÃO SE APLICA.  

Seguindo com a pesquisa, os professoram foram indagado se encaminha 

soluçãoes para os problemas surgidos no curso. O resultado das respostas 

encontra-se no grafico 27. 
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Grafico 27- Encaminha soluções para os problemas surgidos no curso. 
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Fonte: dados Primários (2015) 

Em função as respostas apresentadas no gráfico 27, observou-se que 37% 

(n=13) disseram que QUASE SEMPRE, 26% (n=9) afirmam que SEMPRE. Já 

outros, que 20% (n=7) apontam que NÂO SE APLICA, 11% (n=4) afirmam que ÀS 

VEZES, mas 6% (n=2) disseram que NUNCA.  

Prosseguindo com a pesquisa, os professores foram indagados se o 

coordenador relaciona-se bem com os professores. O resultado das respostas 

encontra-se no gráfico 28. 

Grafico 28- Relaciona-se bem com os professores. 
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          Fonte: dados Primários (2015) 

Em conformidade com as respostas apresentadas no gráfico 28, observou-

se que 54% (n=19) disseram que SEMPRE, 17% (n=6) afirmam que QUASE 
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SEMPRE. Já 14% (n=5) apontam que ÀS VEZES, 9% (n=3) afirmam que 

NUNCA, mas 6% (n=2) disseram que NÂO SE APLICA.  

Seguindo com a pesquisa, relativamente ao desempenho docente e 

disciplinas do curso, os professores foram perguntados se o professor apresenta 

o plano de ensino da discilpina no inicio do semestre. O resultado das respostas 

encontra-se no grafico 29. 

Grafico 29- O professor apresenta o plano de ensino da disciplina no inicio 

do semestre. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

Em função as respostas apresentadas no gráfico 29, observou-se que 62% 

(n=22) disseram que SEMPRE, 17% (n=6) afirmam que QUASE SEMPRE. Já 

outros, que 9% (n=3) apontam que ÀS VEZES, 6% (n=2) afirmam que NUNCA, 

mas 6% (n=2) disseram que NÂO SE APLICA.  

Continuando com a pesquisa, os professores foram perguntados se domina 

o conteúdo e está actualizado. O resultado das respostas encotra-se no grafico 

30. 
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Grafico 30- O professor domina o conteúdo e está actualizado. 
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   Fonte: dados Primários (2015) 

Em função as respostas apresentadas no grafico 30, observou-se que 46% 

(n=16) disseram que QUASE SEMPRE, 26% (n=9) afirmam que ÀS VEZES. Já 

outros 14% (n=5) apontam que SEMPRE, 9% (n=3) afirmam que NÂO SE 

APLICA, mas 6% (n=2) disseram que NUNCA.  

Continuando com a pesquisa, os professores foram pergundados se tem 

bom relacionamento com os alunos e é aberto ao diálogo. O resultado das 

respostas encontra-se no grafico 31. 

Grafico 31- O professor tem bom relacionamento com os alunos e é aberto 

ao diálogo. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 
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Em função as respostas apresentadas no gráfico 31, observou-se que 43% 

(n=15) disseram que QUASE SEMPRE, 17% (n=6) afirmam que SEMPRE e, ÀS 

VEZES recpetviamente. Já outros, que 14% (n=5) apontam que NÂO SE APLICA, 

mas 9% (n=9) disseram que NUNCA.  

Seguindo com a pesquisa, os professores foram perguntados se a carga 

horária é compativel com o conteúdo da disciplina. O resultado das respostas 

encontra-se no grafico 32. 

Grafico 32- A carga horária é compativel com o conteúdo da disciplina. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

Em função as respostas apresentadas no gráfico 32, observou-se que 46% 

(n=16) disseram que QUASE SEMPRE, 17% (n=6) afirmam que NUNCA. Já 

outros, que 14% (n=5) apontam que NÂO SE APLICA, e SEMPRE 

respectivamente. E 9% (n=3) afirmam que ÀS VEZES,.  

Prosseguindo com a pesquisa, tendo em conta a pesquisa, os professores 

foram indagados se a área cientifica envolve os alunos na actividade de pesquisa. 

O resultado das respostas encontra-se no grafico 33. 
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Grafico 33- A área cientifica envolve os alunos na actividade de pesquisa. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 33, 60% (n=21) 

disseram que SIM, enquanto 40% (n=14) apontaram que NÂO.  

Seguindo com a pesquisa, os professores foram indagados se as 

actividades de pesquisa são integradas ao ensino de acordo as saidas 

profissionais de cada curso. O resultado das respostas encontra-se no grafico 34. 

Grafico 34- As actividades de pesquisa são integradas ao ensino de 

acordo as saidas profissionais de cada curso. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 34, 66% (n=23) 

disseram que SIM, enquanto 34% (n=12) apontaram que NÂO.  
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Seguindo com a pesquisa, os professores foram indagados se existem 

meios adequados de divulgação das actividades de pesquisa. O resultado das 

respostas encontra-se no grafico 35. 

Grafico 35- Existem meios adequados de divulgação das actividadses de 

pesquisa. 
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         Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 35, 77% (n=27) 

disseram que SIM, enquanto 23% (n=8) apontaram que NÂO.  

Continuando a pesquisa, foi perguntado aos professores se os professores-

pesquisadores contribuem para uma melhor conceituação da universidade. O 

resultado das respostas encontra-se no grafico 36. 

Grafico 36- Os professores-pesquisadores contribuem para uma melhor 

conceituação da universidade. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 
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De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 36, 89% (n=31) 

disseram que SIM, enquanto 11% (n=4) apontaram que NÂO.  

Seguindo a pesquisa, relativamente a Infra-estrutura, os professores foram 

indagados se o campus oferece condições adequadas de facilidade de acesso e 

segurança. O resultado das respostas encontra-se no grafico 37. 

Grafico 37- O campus oferece condições adequadas de facilidade de 

acesso e segurança. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 37, 91% (n=32) 

disseram que SIM, enquanto 9% (n=3) apontaram que NÂO.  

Prosseguindo com a pesquisa, os professores foram indagados se o 

ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminação e ventilação. O 

resusltado das perguntas encontra-se no grafico 38. 
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Grafico 38- O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, 

luminação e ventilação. 

94%

6%

SIM

NÃO

  

    Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 38, 94% (n=33) 

disseram que SIM, enquanto 6% (n=2) apontaram que NÂO.  

Continuando com a pesquisa, os professores foram perguntados se os 

recursos intrucionais (TV, video, DVD, reprojector, multimédia), e equipamento 

dos laboratórios de informática oferecidos aos departamentos são adequados e 

em número suficiente. O resultado das respostas encontra-se no grafico 39. 

Grafico 39- Os recursos intrucionais (TV, video, DVD, reprojector, 

multimédia), e equipamento dos laboratórios de informática oferecidos aos 

departamentos são adequados e em número suficiente. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 
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De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 39, 91% (n=32) 

disseram que NÂO, enquanto 9% (n=3) afirmam que SIM.  

 

4.3.  Percepção dos Responsáveis de Departamentos 

Finalizando a pesquisa em estudo, foi analisada também a percepção dos 

chefes de departamentos afecto ao departamento de ciências sociais e humanas 

da universidade, sendo inicialmente indagada a função que cada um 

desempenha. O resultado da pesquisa encontra-se no grafico 40. 

Grafico 40- Função do Chefe de departamentos. 
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Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 40, 80% (n=4) 

disseram ser EFECTIVO, enquanto 20% (n=1) afirmam ser COLABORADOR.  

Seguindo com a pesquisa, foram também indagados sobre a graduação, 

bem como o tempo de serviço na universidade. O resultado das respostas 

encontra-se nos graficos 41-42. 
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Grafico 41- Graduação dos Chefes de departamentos. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 41, 60% (n=3) 

disseram que são PÓS-GRADUADOS, enquanto 40% (n=2) afirmam que são 

LICENCIADOS.  

Grafico 42- Tempo de serçviço na universidade. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 42, 40% (n=2) 

disseram que trabalha a 3 anos, 20% (n=1) afirmam que trabalhar 4 e acima de 5 

anos respectivamente.  

Continuando com a pesquisa, relativamente a missão institucional, os 

respondentes foram indagados se existe uma orientação e formulãção clara dos 



130 

objectivos e finalidades da instituição. O resultado das respostas encontra-se no 

grafico 43. 

Grafico 43- Existe uma orientação e formulação clara dos objectivos e 

finalidades da instituição. 
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          Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 42, 80% (n=4) 

disseram que SIM, enquanto 20% (n=1) afirmam que NÂO.  

Seguindo com a pesquisa, os respondentes foram indagados se existe 

coerencia entre as acções praticadas entre as áreas de formação da isntituição e 

o propsoito em sua missão. O resultado das respostas encontra-se no grafico 44. 

Grafico 44- Existe coerencia entre as acções praticadas entre as áreas de 

formação da isntituição e o propsoito em sua missão. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 
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De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 44,  40% (n=2) 

disseram que SIM, enquanto 60% (n=3) afirmam que NÂO.  

Prosseguindo com a pesquisa, os respondentes foram indagados se as 

acções práticas nos departamentos favorecem a indissociabilidade entre o ensino 

e a pesquisa na instituição. O resultado das respostas encontra-se no grafico 45. 

Grafico 45- As acções práticadas nos departamentos favorecem a 

indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa na instituição. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 45, 60% (n=3) 

disseram que SIM, enquanto 40% (n=2) afirmam que NÂO.  

Continuando com a pesquisa, concernente as politicas de ensino e 

pesquisa, os respondentes foram indagados se os departamentos envolvem os 

coordenadores e o corpo docente (professores) nas actividades de pesquisa. O 

resultado das respostas encontra-se no grafico 46. 
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Grafico 46- Os departamentos envolvem os coordenadores e o corpo 

docente nas actividades de pesquisa. 
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                         Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 46, 40% (n=2) 

disseram que SIM, enquanto 60% (n=3) afirmam que NÂO.  

Continuando com a pesquisa, os respondentes foram indagados se os 

departamentos criam metodos e meios adequados para garantirem a 

continuidade dos docentes. O resultado das respostas encontra-se no grafico 47. 

Grafico 47- Os departamentos criam metodos e meios adequados para 

garantirem a continuidade da pesquisa. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 47, 80% (n=4) 

disseram que SIM, enquanto 20% (n=1) afirmam que NÂO.  
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Em continuidade à pesquisa, os respondentes foram indagados se as 

coordenações estabelecem planos de formação para garantir a qualidade 

formativa dos docentes. O resultado das respostas encontra-se no grafico 48. 

Grafico 48- As coordenaçóes estabelecem palnos de formação para 

garantir a qualidade formativa dos docentes. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 48, 60% (n=3) 

disseram que SIM, enquanto 40% (n=2) afirmam que NÂO.  

Continuando com a pesquisa, em relação às politicas de pessoal, os 

respondentes foram indagados se as condições de trabalhos oferecidas aos 

departamentos pela universidade são adequadas. O resultado das respostas 

encontra-se no grafico 49. 
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Grafico 49- As condições de trabalho oferecidas aos departamentos pela 

uniersidade são adequadas. 
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 Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 49, 80% (n=4) 

disseram que SIM, enquanto 20% (n=1) afirmam que NÂO.  

Processeguindo com a pesquisa, os respondentes foram indagados se o 

número de professores é suficiente para atedner satisfatoriamente a instituição. O 

rsultado das respostas encontra-se no grafico 50. 

Grafico 50- O número de professores é suficiente para atender 

satisfatóriamente a instituição. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 50, 40% (n=2) 

disseram que SIM, enquanto 60% (n=3) afirmam que NÂO.  
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Continuando com a pesquisa, os respondentes foram indagados se o 

número de técnico-administrativos é suficnte para atender satisfatóriamente e 

manter a qualidade na instituição. O rsultados das resposntas encontra-se no 

grafico 51. 

Grafico 51- O número de tecnico-administrativo é suficiente para atender 

satisfatoriamente e manter a qualidade na instituição. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 51, 20% (n=1) 

disseram que SIM, enquanto 80% (n=4) afirmam que NÂO.  

Seguindo com a pesquisa, tendo em conta a Infra-estrutura, os 

respondentes foram indagados se o campus oferece condições adequadas de 

facilidade de acesso e segurança. O resultado das respostas encontra-se no 

grafico 52. 

Grafico 52- O campus oferece condições adequadas de favilidade de 

acesso e segurança. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 
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De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 52, 80% (n=4) 

disseram que SIM, enquanto 20% (n=1) afirmam que NÂO.  

Continuando com a pesquisa, os respondentes foram indagados se o 

ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminação e ventilação. O 

resultado das respostas encontra-se no grafico 53. 

Grafico 53- O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, 

luminação e ventilação. 
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Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 53, 60% (n=3) 

disseram que SIM, enquanto 40% (n=2) afirmam que NÂO.  

Seguindo com a pesquisa, os respondentes foram indagados se a 

manutenção e conservação das instalações fisicas são satisfatórias. O resultado 

das respostas encontra-se no grafico 54. 
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Grafico 54- A manutenção e conservação das instalações fisicas são 

satisfatoria. 
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     Fonte: dados Primários (2015) 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 54, 80% (n=4) 

disseram que SIM, enquanto 20% (n=1) afirmam que NÂO.  

Dando prosseguimento a pesquisa, os respondentes foram indagados se 

os recursos intrucionais (TV, video, DVD, reprojector, multimédia), e 

equipamentos dos laboratórios de informática oferecidos aos departamentos são 

adequados e em número suficiente. O resultado das respostas encontra-se no 

grafico 55. 

Grafico 55- Os recursos intrucionais (TV, video, DVD, reprojector, 

multimédia), e equipamentos dos laboratórios de informática oferecidos aos 

departamentos são adequados e em número suficiente. 
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    Fonte: dados Primários (2015) 
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De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 55, 80% (n=4) 

disseram que SIM, enquanto 20% (n=1) afirmam que NÂO.  

 

4.4. Percepção dos Participantes quanto as Práticas de Gestão da Qualidade 

na Univerisdade 

 Foi analisada também a percepção dos respondentes quanto á realização 

das práticas de gestão da Qualidade na Universidade. O resultado da pesquisa 

encontra-se no grafico 56. 

Grafico 56- Práticas de Gestão da Qualidade na Universidade  
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Fonte: autoria propria 

De acordo com as respostas apresentadas no grafico 56,  20% (n=1) dos 

respnsáveis de departamento, disseram a dimensão política e social, ao passo 

3% (n=1) professores e 12% (n=7) afirmaram os alunos. Quanto à dimensão 

Humana, 29% (n=10) afirmaram os professores, 20% (n=1) os responsáveis de 

departamentos e, 27% (n=16) os alunos. 
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Já na dimensão acadêmica, 38 % (n=23) afirmam os alunos, 37% (n=13) dos 

professores, e 40% (n=2) dos responsáveis de departamentos. E na dimensão 

administrativa 31% (n=11) apontam os professores, 23% (n=14) os alunos e 20% 

(n=1) dos responsáveis de departamentos.    
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5. ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em geral, os respondentes alunos, chefes de departamentos e professores 

apresentaram uma linha de pensamneto semelhante, ou seja, salientando sobre 

as  prática da gestão da qualidade nas instituições de ensino superior.  

Actualmente, a necessidade de melhoria da qualidade do ensino superior 

tem sido tomada, com certa frequência, nas linhas de actuação do Governo de 

Angola, do mesmo modo que tem servido de justificação para a adopção de 

instrumentos que visam instituir um sistema nacional de avaliação, de acreditação 

e de fiscalização das IES. 

Um elemento a ser destacada se refere à coerência entre as acções 

práticadas pelas IES e o proposito em sua missão que 60% dos entrevistados 

afirmam que quase sempre as instituições procuram velar por isso, tendo em 

conta as exigencias actuais no mercado. Essa resposta reforma a opinião tanto 

dos chefes dos departamentos e professores, ao serem unânimes em afirmar que 

a universidade apresenta qualidade satisfatória tendo em conta aos criterios de 

qaulificação exigidas pelo INAAES. 

Em qualquer IES a qualidade é factor primordial tanto na missão 

institucional, políticas para o ensino e pesquisa, infra-estruturas, desempenho do 

docente e disciplina, bem como no antendimento dos alunos. A avaliação 

institucional tem sido evocada como um dos instrumentros que poderá conferir ao 

Estado maior possiblidade de regulação do subsistema e como instrumento de 

melhoria da qualidade. 

  A necessidade da implementação de um sistema de controlo e de 

garantia da qualidade não é uma temática nova pois, o estudo realizado sob a 

égide da Fundação Gomes Teixeira (1996), já havia identificado a avaliação 

institucional como uma força para a radical melhoria das universidades em 

Angola, ao ser expresso que esta devia “assumir suas responsabilidades em 
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todas as vertentes da sua actividade e através da auto-avaliação e controlo 

externo corrigir erros e deficiências e potenciar virtudes” (1996, p. 21). O mesmo 

estudo apontou (1996, p. 294) a necessidade imediata da universidade montar um 

sistema de avaliação orientada para o interior (auto-avaliação) que procurasse 

analisar o grau de cumprimento dos objectivos pré-fixados, a partir de uma 

reflexão colectiva e institucional sobre a missão da universidade, os objectivos, 

um controlo do andamento do processo que poderia constituir um primeiro 

embrião de uma mais sistemática avaliação. 

 Actualmente, há uma necessidade de melhoria da qualidade do ensino 

superior tendo sido tomada, com certa frequência, nas linhas de actuação do 

Governo de Angola, do mesmo modo que tem servido de justificação para a 

adopção de instrumentos que visam instituir um sistema nacional de avaliação, de 

acreditação e de fiscalização das IES. 

 Dessa forma, pode-se dizer a gestão universitária competente não 

implica apenas fazer uso de estratégias audaciosas, conhecimentos e 

habilidades, sensibilidade, criatividade, percepção, capacidade de interpretar, mas 

também adoptar uma estrutura organizacional adequada e ter consciência da 

utilização de processos e sistemas de informação visando à socialização de 

conhecimento. 

Outra questão avaliada de forma positiva refere-se à percepção dos alunos 

em relação ao bom relacionamento que têm com os professores e é aberto ao 

diálogo, em que 72% disseram que ajuda às vezes no enquadramento social do 

aluno no mundo universitário sendo que o aluno entra com determinadas 

dificuldades e vem encarando o professor como um adversário ao longo da sua 

formação. 

Contudo, para que isso de facto aconteça, é preciso que os professores 

estejam preparados para ministrarem as aulas em ambientes apropriados e 

adequados com meios satisfatórios; na opinião 70% dos alunos, professores 

estão aptos para atender as necessidades exigidas nos conteúdos programados. 
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Já na opinião de 80% dos chefes de departamentos, afirmam que o número de 

professores é suficiente para atender satisfatoriamente as necessidades da 

instituição. 

Destaca-se, assim, a participação dos docentes em actividades de 

pesquisa, bem como nos planos de formação para garantir a qualidade formativa 

dos docentes. Assim sendo, pode-se dizer que a formação adquirida com a 

prática, vem se apresentando cada vez mais necessária para a formação do 

profissional professor, de modo que seja possível fazer uma análise das práticas 

aplicadas, além, de poder fazer uma crítica construtiva. 

Neste contexto educacional, a qualidade relaciona-se a valores, objectivos 

e exigências da sociedade em dado tempo e lugar (Netto, Giraffa & Faria, 2010), 

abraçando a “importancia dos resultados do processo de ensino e aprendizagem” 

(Gola, 2003, p. 2), daí a dificuldade de se explicar dimensões e indicadores 

avaliativos. 

Assim, observa-se que e de acordo, com Ana Seixas pode-se inferir que o 

quadro acima descrito denuncia alguma tendência para a emergência de um 

Estado Avaliador, se se tiver em linha de conta o facto de se estar a delinear “a 

concentração da administração central na dimensão estratégica de 

desenvolvimento do sistema, definindo objectivos e os critérios de qualidade do 

produto final (...); e a ênfase na auto-avaliação das instituições” (Seixas, 2002, p. 

311). 

 

Por natureza, as IES apresentam-se como sendo o local denominados de 

centros Universitários, “(...) sem medir esforços, lutam por conquistar a 

possibilidade de construção de uma personalidade universitária livre e crítica, 

aliando a ânsia do mais alto nível do saber aos efectivos problemas nacionais 

Luckesi (1996, p.36). 

Logo, o homem ao apresentar-se como sendo um auto-realizador, e 

consequentemente, vive em constante aprendizagem e crescimento. Por este 
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motivo, o professor deve motivar a si mesmo para que possa estar conectado a 

esse desenvolvimento, de modo a facilitar, por parte dos seus alunos, sua 

aceitação em sala de aula. 

Com relação ào relacionamento do professor com os alunos na sala de 

aula, analisada pelos professores, 46% consideram como regular, ou seja, que 

quase sempre os professores procuram manter uma relação positiva e o diálogo 

aberto para com os alunos.  

Diante desta realidade, faz-se saber que as IES privadas em Angola sejam 

vocacionados à promoção do ensino e prestação de serviços à comunidade, com 

personalidade juridica própria. Buscam a formação superior, cidadãos 

interessados nesse grau de instrução, independentemente de seu extrato social. 

Os mesmos acedem às IES por meio de exames de acesso, sendo-lhes desta 

forma propocionando o direito fundamental, consagrado na constituição do país,  

de instrução.  

Desta forma, pode-se afirmar que avaliação institucioonal sobressai da 

vinculação desta com a qualidade do desempenho das IES e, consequentemente, 

aos serviços prestados. Com muita frequencia a avliação entendida como um 

processomintitucional que deve promover a melhoria da qualidade, ou seja, há 

uma visão de avaliação como instrumento de melhoria. 

As práticas relacionadas com a avaliação institucional estão associadas a 

representações que lhe atribuem um sentido  de mecanismo legitimador e de 

credibilização da imagem institucional. Assim, é que a avaliação interna no DCSH 

foi accionada no sentido de conferir legitimdidade ao processo de reforma 

curricular que se pretende desenvolver. Nesta conformidade, os respondentes 

são homegénios em afirmar que a dimensão acadêmica constitui e respresenta o 

escopro fundamental de qualquer instituição universitária visto que nela 

encontramos a razão da sua missão e finalidades para o alcance dos objectivos 

planejados. 
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Nesta linha, os actores organizacionais reconhecem a necessidade de se 

instituir um sistema de avaliação crédivel, o que inclui a qualificação e 

especializzação dos possíveis agentes avaliadores, entende-se que “a 

credibilização do processo de avaliativo não dispensa a qualidade técnica” 

(Afonso, 2002, p. 52). 
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6. CONCLUSÂO  

 

 

Ao final deste estudo, pode-se afimar que a proposta inicial planeada foi 

atingida, constatando-se a relevância sobre as práticas de gestão da qualidade no 

proceso que envolve as instituições de ensino superior privado, assim como as 

actividades práticas realizadas que contribuem para o sucesso de uma IES. 

Assim, verificou-se que a Qualidade, mesmo se apresentando como um 

factor avaliativo das IE, com maior ou menor intensidade, desperta em cada 

indivíduo uma conformidade e legitimação que vão variar conforme a capacidade 

que cada instituição tem de oferecer ao público. 

Foi verificado também que a Qualidade, ainda constitui um processo de 

dinamização evolutiva em Angola, ou seja, não são daquilo que se espera nas 

Universidades, tanto privadas quanto as públicas.  

A partir destas constatações, foram compreendidos os motivos que levam 

os professores e chefes de departamentos da Universidade Jean Piaget quererem 

a implantação profunda do plano de desenvolvimento Institucional, de modo a 

envolverem os alunos nesse novo tipo de gestão, uma vez que a Qualidade e a 

avaliação institucional, desde muito cedo está ligado à gestão organizativa das 

instituições, e que, sem esse processo, o mundo académico não seria satisfatório 

como se prende actualmente.  

Porém, estes factos demosntram a credibilidade da instituição junto à 

clientela, pois vem ampliando a procura pelas vagas oferecidas como também o 

número de alunos matriculados em relação às vagas totais. 

No que se refere ao alcance da problemática do estudo, constatou-se a 

realização das práticas de gestão da qualidade na Univerisdade Jean Piaget de 

Luanda-Angola, no departamento de Ciências Sociais e Humanas-Campus de 

Viana é bastante positiva. Sendo que, a implamentação das políticas de 
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desenvolvimento de recursos humanos, para professores e pessoal técnico-

administrativo, é factor decisivo para a qualificação dos serviços prestados pela 

Universidade. É de fundamental importância salientar que a gestão das 

Universidade, segundo Souza (2009) deve ser orientada pelas dimensões: 

Administrativa, Acadêmica, Humana, e político-social.   

Prova disso é que na pesquisa realizada com alunos, professores e chefes 

de departamentos, a maioria deles afirmou que a instituição oferece qualidade 

satisfatória tendo em conta os padrões exigidos pelo MES e o INAARES. 

Outro ponto que responde a esta problemática refere-se ao facto de que 

quanto na opinião dos professores, como dos próprios chefes de departamentos, 

os departamentos envolvem os coordenadores e corpo docentes para garantirem 

a qualidade e a continuidade da pesquisa, bem como dos cursos. 

Cabe ressaltar que as instituições universitárias são organizações cuja 

produção está calcada no trabalho humano, diferentemente de outras 

organizações cujo trabalho caracteriza-se por produção em série, rotinizada e 

automatizada. 

Assim, o objectivo geral da pesquisa também foi alcançado, pois se 

constatou as principais dimensões de gestão das universidades, bem com os 

indicadores da Qualidade, naqual na maioria dos alunos, professores e chefes de 

departamentos compreendem que as acções e beneficios da Qualidade e sua 

proposta junto da sociedade, haja vista que a partir da gestão da qualidade os 

alunos tornam-se mais satisfeitos, receptivos, empenhados e mais aptos a 

superar as necessidades do ambiente organizacional e do próprio futuro 

profissional. 

No que se refere ao primeiro objectivo específico de identificar as 

actividades de gestão da qualidade na Universidade Jean Piaget de Angola-

Campus de Viana verificou-se ser relevante, tendo em vista que utiliza com 

frequência cada vez maior, e elas expressam conceitos e ferramentas ligadas à 
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gestão da qualidade, como para reduzir custos ou aumentar a lucratividade, quer 

seja para melhorar as actividades e os indicadores governantais da Qualidade. 

Relativamente ao segundo objectivo específico de caracterizar a avaliação 

institucional predominante na Universidade foi abordado ao longo do trabalho, 

tendo-se constatado que a avaliação institucional ser um processo muito 

complexo e que requer muita reflexão para que expresse os interesses maiores 

da Universidade. A partir destas constatações, é prudente realizar um diagnóstico 

inicial sobre as condições materiais e humanas da Universidade para saber se 

realmente a Instituição está preparada para ser avaliada como um todo.    

Nesse sentido, pode-se dizer que, a avaliação institucional de uma 

Universidade deve estar sempre relativizando as inter-relações existentes nos 

processos acadêmicos. No entanto, terá também de avaliar o atendimento às 

expectativas da Sociedade na qual a Universidade está inserida, sem perder de 

vista as suas funções de ensino, pesquisa e extensão. No caso das IE, agrava-se 

a situação por serem objectivos institucionais na maioria difusos por natureza, 

prestando-se diferentes interpretações (por parte de administradores, professores, 

alunos, pais de alunos, e outros interessados, até mesmo em nível de diferentes 

públicos); serem de alcance a muito longo prazo e permanentemente sujeitos à 

críticas, e mais ainda: mesmo que eles estejam claros para alguns, não o estão 

para todos; sendo claro hoje não o serão depois; respondendo a certas propostas 

pedagógicas, não respondem a outras e assim por diante. 

Com relação ao terceiro objectivo específico que é descrever os 

indicadores de gestão da Qualidade da universidade, com o favorecimento ao 

desenvolvimento, foi igualmente comprovado com o desenvolvimento da 

pesquisa, ensino e extensão, haja vista que, na opinião tanto dos chefes de 

departamentos e professores às àreas afectos a este actividade contribui 

satisfatóriamente para o desenvolvimento dos alunos. 

Nesse sentido, foi possivel observar alguns dos principais indicadores da 

Qualidade na UniPiaget, sendo que os diversos beneficios e contribuições 
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conquistadas em actividades de pesquisa, ensino e extensão, que praticado de 

forma correcta tende a auxiliar no desenvolvimento formativo do aluno na forma 

bastante expressiva. Para, além disso, alguns indicadores foram analisados tendo 

em vista que as peculiaridades de cada instituição. 

Para tanto, faz-se necessário que as instituições de ensino superior se 

apresentem como facilitadores do desenvolvimento dessa potencialidade. Cabe a 

ele pressupor que os alunos são criativos e devem abrir todas as oportunidades 

para o seu desenvolvimento. Caso contrário ele poderá estar bloqueando a 

criatividade e consequentemente provocando a atrofia dela. 

Com a implementação das políticas de avaliação para o Ensino Superior do 

MES, a aplicação de indicadores foi ampliada e passou a ser um referencial para 

a sociedade, destacando-se o indicador desenvolvido para atestar o grau de 

conhecimento e competências adquiridas pelos alunos, na fase de conclusão dos 

cursos de graduação.  

Paralelamente, a política adoptada pelo MES também estabelece critérios 

para avaliação das condições da oferta de ensino nas IES, gerando uma série de 

indicadores com variações conforme a área de conhecimento.  

Assim, torna-se importânte a manutenção dos processos voltados para a 

gestão da qualidade, e considerando a proposta dessa dissertação, na 

participação dos discentes, consequentemente, as organizações. 

Por fim, entende-se que a prática de gestão da qualdiade nas IES 

apresenta-se como sendo um instrumento que tem como principal proposta tornar 

mais qualificativo o processo de ensino e pesqsuisa, e por esse motivo as IES, 

juntamente com os seus alunos ficam aptos de criar possibilidades e dinâmismo 

nas condições de satisfação em salas aulas. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Além das conclusões apresentadas, após a análise dos indicadores de Qualidade 

e de avaliação instituicional da UNIPIAGET no ano de 2014, pode-se ainda 

apresentar recomendações que favorecem a busca permanente da melhoria da 

Qualidade nos serviços prestados pela Instituição, como segue: 

a) Continuar o investimento no programa de capacitação do pessoal como 

uma das formas que visam garantir a ampliação do número de professores 

com titulação de Mestre ou Doutor; 

b) Criar novos mecanismos que identifiquem a capacitação do pessoal 

docente em departamentos com menor índice de qualificação; 

c)   Implementar programas permamente de avaliação de desempenho do 

pessoal docente, especialmente nas actividades de ensino de graduação; 

d) Considerar a avaliação do desempenho do pessoal docente como requisito 

para a evolução no plano de carreira, além do tempo de serviço e da 

conquista do título de Mestre e Doutor, já previsto; 

e) Implementar programas de capacitação para o pessoal técnico-

administrativo, visando optimizar os recursos aplicados neste fim; 

f)   Intensificar a divulgação da instituição a nível nacional, como forma de 

garantir para o futuro, no mínimo, a mesma taxa actual de ocupação das 

vagas oferecidas, especialmente nos cursos de graduação e pós-

graduação; 

g) Intensificar os contactos visando à ampliação dos programas de créditos 

educativa, especialmente junto do governo, como forma de possibilitar que 

estudantes carentes possam se manter na Universidade; 
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h) Analisar a possibilidade de redução do tempo de duração dos cursos, o 

que possibilita uma formação mais rápida e com menor custo; 

i)  Implementação do programa de assistencia médica que venha abranger 

todos os estudantes sem exclusão. 
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                                                                                                               Apêndice A 

 

UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
  

Sou, Alberto Lucas Sapato, estudante do 2º ano do curso de mestrado em 

Administração, da Universidade Unida encontrando-se a elaborar o trabalho de 

fim do curso de Mestrado, cujo tema que me propus a estudar é “A GESTÃO DA 

QUALIDADE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS EM 

LUANDA-ANGOLA: UM ESTUDO NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS E HUMANA DA UNIVERSIDADE JEAN PIAGET-CAMPUS DE 

VIANA”. Assim, para que tal seja possível, torna-se de fundamental importância a 

sua colaboração, uma vez que é um dos atores privilegiado nesse processo, logo 

aquele que melhor pode opinar acerca do mesmo. Solicitar-lhe-ia então, que lesse 

com atenção as instruções e preenchesse o questionário apresentado, 

procurando não deixar respostas em branco. 

Não há respostas certas nem erradas, apenas a sua opinião é importante. O 

preenchimento é voluntário e é garantido anonimato absoluto, sendo as suas 

respostas apenas utilizadas neste estudo, para os fins expostos. 

 

Reconhecidamente agradeço a sua colaboração. 

 

Após ter entendido os esclarecimentos , aceita participar do estudo? 

 

Luanda , aos _____de _____________de  2014 

 

Assinatura do(a) entrevistado                                 Assinatura do pesquisador 

_________________________                           _________________________  

                                          

MUITO OBRIGADO! 
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                                                                                       Apêndice B 

 

UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

APENDICE A - QUESTIONÁRIO PESQUISA (ALUNOS) 

 

É importante que: 

 

Leia atentamente as afirmações/questões que lhe colocamos. 

Não deixe nenhum item por responder. 

Coloque um X na resposta que correspondente à sua decisão. 

Mantenha o anonimato. 

 

 

I. GENÊRO: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

 

Dimensão 1: Missão Institucional 

1. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIPIAGET? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 As questões 2 e 3 devem ser respondidas por aqueles que responderem “sim” 

na questão 1.  

2. Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades da Instituição? 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

3. Existe coerência entre as ações praticadas pela Instituição e o proposto em sua 

missão.  

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

 

 

Dimensão 2: A política para o ensino e pesquisa. 

4. O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do 

curso. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

5. Existe uma interação entre o coordenador e alunos. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

 

6. O professor apresenta o plano de ensino da disciplina no início do semestre. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

7. O professor domina o conteúdo e está atualizado. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

8.  O professor tem bom relacionamento com os alunos e é aberto ao diálogo. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 
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9. A área cientifica envolve os alunos na atividade de pesquisa. 

(   ) Sim  (   ) Não 

10. As atividades de pesquisa são integradas ao ensino. 

(   ) Sim  (   ) Não 

11. Existem meios adequados de divulgação das atividades de pesquisa. 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

Dimensão 3: Infra-estrutura 

12. O campus oferece condições adequadas de facilidade de acesso e segurança. 

(   ) Sim  (   ) Não 

13. O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminosidade e ventilação.  

(   ) Sim  (   ) Não 

14. A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias. 

(   ) Sim  (   ) Não 

15. Os serviços tercearizados oferecem serviços satisfatórios aos alunos. 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

Dimensão 4: Atendimento ao aluno 

16. A universidade oferece, satisfatoriamente, assistência médica aos alunos. 

(   ) Sim  (   ) Não 

17.O programa de estágio funciona adequadamente. 

(   ) Sim  (   ) Não 

18. O setor de registro acadêmico funciona adequadamente. 

(   ) Sim  (   ) Não 

19. Assinale a teu critério, sobre as práticas de gestão da Qualidade realizadas na 

Universidade: 

 

a) Dimensão Administrativa  

b) Dimensão Acadêmica 

c) Dimensão Humana 

d) Dimensão Político e Social 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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APENDICE B 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

APENDICE A - QUESTIONÁRIO PESQUISA (PROFESSORES) 

 

É importante que: 

 

Leia atentamente as afirmações/questões que lhe colocamos. 

Não deixe nenhum item por responder. 

Coloque um X na resposta que correspondente à sua decisão. 

Mantenha o anonimato. 

 

I. FUNÇÃO: (   ) Professor efectivo (   ) Professor Colaboradores 

II. GRADUAÇÃO 

(   ) Licenciatura. Curso:____________________________________ 

(   ) Pós Graduação:_______________________________________ 

 

III. TEMPO DE SERVIÇOS NA UNIVERSIDADE: 

(   ) 6 meses      (   ) 1 ano      (   ) 3 anos      (   ) 4 anos     (   ) + 5 anos 

 

Dimensão 1: Missão Institucional 

1. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIPIAGET? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 As questões 2 e 3 devem ser respondidas por aqueles que responderem “sim” na 

questão 1.  

2. Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades da Instituição? 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

3. Existe coerência entre as ações praticadas pela Instituição e o proposto em sua missão.  

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

 

Dimensão 2: A política para o ensino e pesquisa. 

 

4. O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do curso. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

5. Encaminha soluções para os problemas surgidos no curso. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

6. Relaciona-se bem com os professores. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 
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7. O professor apresenta o plano de ensino da disciplina no início do semestre. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

8. O professor domina o conteúdo e está atualizado. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

9. O professor tem bom relacionamento com os alunos e é aberto ao diálogo. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

10. A carga horária é compatível com o conteúdo da disciplina. 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre  (   ) Às vezes  (   ) Nunca  (   ) Não se aplica 

 

11. A área cientifica envolve os professores na atividade de pesquisa. 

(   ) Sim  (   ) Não 

12. As atividades de pesquisa são integradas de acordo as saídas profissionais de cada curso. 

(   ) Sim  (   ) Não 

13. Existem meios adequados de divulgação das atividades de pesquisa. 

(   ) Sim  (   ) Não 

14. Os professores-pesquisadores contribuem para uma melhor conceituação da UniPiaget. 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

Dimensão 3: Atendimento ao estudante 

 

15. A universidade oferece, satisfatoriamente, assistência médica aos alunos. 

(   ) Sim  (   ) Não 

16. O programa de estágio funciona adequadamente. 

(   ) Sim  (   ) Não 

17. O setor de registro acadêmico funciona adequadamente. 

(   ) Sim  (   ) Não 

18. Assinale a teu critério, sobre as práticas de gestão da Qualidade realizadas na Universidade: 

e) Dimensão Administrativa  

f) Dimensão Acadêmica 

g) Dimensão Humana 

h) Dimensão Político e Social 

 

 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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APENDICE - C 

 

UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

APENDICE A - QUESTIONÁRIO PESQUISA (RESPONSÁVEIS DE DEPARTAMENTOS) 

 

É importante que: 

 

Leia atentamente as afirmações/questões que lhe colocamos. 

Não deixe nenhum item por responder. 

Coloque um X na resposta que correspondente à sua decisão. 

Mantenha o anonimato. 

 

I. FUNÇÃO:        (   ) Efectivo (   ) Colaborador 

 

II. GRADUAÇÃO 

(   ) Licenciatura. Curso:____________________________________ 

(   ) Pós Graduação:_______________________________________ 

 

III. TEMPO DE SERVIÇOS NA UNIVERSIDADE: 

(   ) 6 meses      (   ) 1 ano      (   ) 3 anos      (   ) 4 anos     (   ) + 5 anos 

 

Dimensão 1: Missão Institucional 

1. Existe uma orientação e formulação clara dos objetivos e finalidades da Instituição? 

(   ) Sim  (   ) Não 

2. Existe coerência entre as ações praticadas entre as áreas de formação da Instituição e o 

proposto em sua missão.  

(   ) Sim  (   ) Não 

3. As ações praticadas nos departamentos favorecem a indissociabilidade entre ensino e a 

pesquisa na instituição? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

Dimensão 2: A política para o ensino e pesquisa. 

4. Os departamentos envolvem os coordenadores e o corpo docentes na atividade de 

pesquisa. 

(   ) Sim  (   ) Não 

5. Os departamentos criam métodos e meios adequados para garantirem a continuidade de 

pesquisa. 

(   ) Sim  (   ) Não 

6. As coordenações estabelecem planos de formação para garantir a qualidade formativa dos 

docentes. 
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(   ) Sim  (   ) Não  

 

Dimensão 3: Políticas de Pessoal 

7. As condições de trabalho oferecidas aos departamentos pela UniPiaget são adequadas. 

(   ) Sim  (   ) Não  

8. O número de professores é suficiente para atender satisfatoriamente a Instituição. 

(   ) Sim  (   ) Não  

9. O número de técnico-administrativos é suficiente para atender satisfatoriamente  manter a 

qualidade na Instituição. 

(   ) Sim  (   ) Não   

 

Dimensão 4: Infra-estrutura 

10. O campus oferece condições adequadas de facilidade de acesso e segurança. 

(   ) Sim  (   ) Não  

11. O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminosidade e ventilação.  

(   ) Sim  (   ) Não  

12. A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias. 

(   ) Sim  (   ) Não  

13. Os recursos instrucionais (TV, vídeo, DVD, retroprojetor, multimídia) e equipamentos dos 

laboratórios de informática oferecidos aos departamentos são adequados e em número 

suficiente. 

(   ) Sim  (   ) Não 

14. Assinale ao teu critério, sobre as práticas de gestão da Qualidade realizadas na 

Universidade: 

a) Dimensão Administrativa  

b) Dimensão Acadêmica 

c) Dimensão Humana 

d) Dimensão Político e Social 

  

 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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