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RESUMO 

 

  

CARVALHO, Fernando Leite. A avaliação externa no ensino superior de Direito na 

percepção dos coordenadores: problemas e possibilidades, 2021. Dissertação de Mestrado, 
Universidade Católica de Santos, 170 p. 

  

Esta pesquisa teve como objetivo desvelar como a avaliação externa é considerada no projeto 

pedagógico do curso de Direito, na percepção de coordenadores do curso de Direito. 

Considerando que a avaliação externa já está implantada há 16 anos e a última avaliação do 

curso de Direito foi no ano de 2018, foi realizado um estudo inicial sobre os projetos 

pedagógicos do curso de Direito de IES brasileiras, com o objetivo de verificar sobre a 

apropriação das avaliações externas feitas pelo MEC/INEP. A pesquisa propôs-se a investigar 

o processo de avaliação externa, institucionalizado por lei, e sua relação com o projeto 

pedagógico do curso de Direito das IES, e com os coordenadores de curso de Direito. Com o 

objetivo de compreender se estão e como estão previstos os processos de avaliação externa e 

interna dos cursos de Direito no projeto pedagógico do curso, buscou analisar a 

representatividade e valoração das avaliações externas no PPC na percepção dos coordenadores 

de curso de Direito e destacar se existem ações, no projeto pedagógico, decorrentes do processo 

avaliatório externo. Como referenciais metodológicos foram utilizados os estudos de Yin 

(2016) e Bardin (2016). Os referenciais teóricos foram de Veiga (2013, 2004, 2003), Libâneo 

(2008), Dias Sobrinho (2008, 2003), Dias Sobrinho e Balzan (1995), Luckesi (2018), Verhine 

(2015) e Franco (2002), entre outros. A metodologia da pesquisa incluiu a análise documental 

do Projeto Pedagógicos do curso de oito IES, separados em grupamentos de instituições 

públicas e privadas e, posteriormente, entrevistas com coordenadores de cursos de duas 

instituições privadas. Para a análise de conteúdo, nas entrevistas, referenciamo-nos em Bardin 

(2016). Os resultados apontam que as avaliações externas são consideradas instrumentos da 

política de governo para a educação, impostas por políticas mundiais a países assistidos, foram 

implementadas pelo Brasil; que apresentam valoração diferenciada entre as IES, inclusive na 

concepção da avaliação externa na construção do projeto pedagógico do curso de Direito. 

Indicam, ainda, a importância das avaliações externas nas mudanças no PPC e do currículo. 

Conclui-se que, na visão dos Coordenadores, as avaliações são percebidas como importantes e 

utilizadas como ferramenta nos trabalhos da coordenação e do planejamento, considerando a 

forma como o processo é realizado pelo Governo, o que leva a uma identificação do 

planejamento com os objetivos da avaliação, mesmo sem uma clara percepção dos envolvidos. 

Durante a pesquisa, surgiu a preocupação do porquê as conceituações de cursos privados não 

têm melhorado na linha do tempo das avaliações externas. Conclui-se que o processo atual,  

implementado pelo Governo, leva à redução, ranqueamentos e práticas mercadológicas que 

acabam impactando no desenvolvimento do conhecimento e da aprendizagem. Propõe-se o 

envolvimento de todos, coordenadores, professores, alunos e sociedade para revisão do 

processo atual e construção de um novo processo de avaliação, que contribua para o 

desenvolvimento da conscientização sobre a importância da avaliação externa. Desse modo,  

reconstruída ou renovada, a avaliação poderá contribuir para uma educação humanística e 

desenvolvedora do pensamento crítico, sendo contemplada satisfatoriamente nos PPC dos 

cursos de Direito. Desta forma irá realizar, plenamente, seu papel de avaliação e de contribuição 

no planejamento e nas metodologias de aprendizagem do curso de Direito. 

Palavras-chave: Educação Superior. Avaliação externa. Projeto Pedagógico. Coordenador de 

Curso. Curso de Direito. 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

 

CARVALHO, Fernando Leite. External evaluation in higher education in Law in the perception 
of coordinators: problems and possibilities, 2021. Master's Dissertation, Catholic University of 

Santos, 170 p. 

  

This research aimed to reveal how external evaluation is considered in the pedagogical project 
of the Law course, in the perception of coordinators of the Law course. Considering that the 

external evaluation has been implemented for 16 years and the last evaluation of the Law course 

was in 2018, an initial study was carried out on the pedagogical projects of the Law course of 

Brazilian HEIs, in order to verify about the appropriation of external evaluations made by 
MEC/INEP. The research proposed to investigate the process of external evaluation, 

institutionalized by law, and its relationship with the pedagogical project of the IES Law course, 

and with the coordinators of the Law course. In order to understand whether and how the 

external and internal evaluation processes of Law courses are planned in the pedagogical project 

of the course, it sought to analyze the representativeness and valuation of external evaluations 
in the PPC in the perception of Law and Law course coordinators. highlight whether there are 

actions, in the pedagogical project, arising from the external evaluation process. As 

methodological references, the studies by Yin (2016) and Bardin (2016) were used. The 

theoretical references were from Veiga (2013, 2004, 2003), Libâneo (2008), Dias Sobrinho 
(2008, 2003), Dias Sobrinho and Balzan (1995), Luckesi (2018), Verhine (2015) and Franco 

(2002 ), between others. The research methodology included the documental analysis of the 

Pedagogical Project of the course of eight HEIs, separated into groups of public and private 

institutions and, later, interviews with course coordinators from two private institutions. For 

content analysis, in the interviews, we refer to Bardin (2016). The results show that external 
evaluations are considered instruments of government policy for education, imposed by world 

policies on assisted countries, were implemented by Brazil; which have different valuations 

between the HEIs, including in the conception of the external evaluation in the construction of 

the pedagogical project of the Law course. They also indicate the importance of external 
evaluations for changes in PPC and curriculum. It is concluded that, in the view of the 

Coordinators, the evaluations are perceived as important and used as a tool in the work of 

coordination and planning, considering the way in which the process is carried out by the 

Government, which leads to an identification of the planning with the evaluation objectives, 

even without a clear perception of those involved. During the research, a concern arose as to 
why the concepts of private courses have not improved in the timeline of external evaluations. 

It is concluded that the current process, implemented by the Government, leads to a reduction, 

rankings and marketing practices that end up impacting the development of knowledge and 

learning. The involvement of everyone, coordinators, teachers, students and society is proposed 
to review the current process and build a new assessment process, which contributes to the 

development of awareness about the importance of external assessment. In this way, 

reconstructed or renewed, the evaluation can contribute to a humanistic and developmental 

education of critical thinking, being satisfactorily contemplated in the PPC of Law courses. In 

this way, it will fully fulfill its role of evaluation and contribution to the planning and learning 

methodologies of the Law course. 

Keywords: Higher Education. External evaluation. Pedagogical project. Course coordinator. 

Law course. 
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ONDE TUDO COMEÇA 

 

Tudo que fazemos na vida tem sua motivação e não diferente disto, 

começo esta apresentação falando da minha trajetória de vida e das razões que 

me trouxeram até aqui. Filho de professores, o ensino e a educação sempre 

estiveram presentes em minha casa durante a infância e adolescência. Ver o pai 

ou a mãe estudando, lendo, corrigindo provas, preparando aulas era o 

cotidiano. Ir para escola e vê-los trabalhar, tendo a rica experiência de ter sido 

aluno da própria mãe, no ensino básico.  Acordar, pela manhã, com meu pai, 

no meu quarto corrigindo provas era corriqueiro, muitas vezes discutindo as 

respostas com as provas dos alunos. Momentos privilegiados, mas como toda 

criança, naquele momento não tinha a noção do que acontecia, pois criança 

vive em seu universo particular, mas ali estava o embrião do desejo de ser 

professor. Neste período, lembro-me de brincar de dar aulas, baseado na 

imagem dos meus pais o que muitas crianças também fazem: se espelham na 

vivência com os pais, transportando essa imagem como seu futuro ideológico 

na vida.  

Iniciei os estudos numa escola municipal de Porto Alegre (RS) aos seis 

anos de idade. Desde o ano anterior, minha mãe me levava para esta escola 

onde trabalhava, mas eu não podia assistir as aulas pois não estava 

matriculado, não tinha a idade mínima; então ficava à janela observando a 

professora ensinar. Até que um dia a professora procurou minha mãe e disse-

lhe que eu, em várias ocasiões, demonstrava o início da aprendizagem, pois 

respondia as questões de alfabetização, da janela. Após este fato, conversaram 

com a Diretora que autorizou, em caráter de excepcionalidade, meu ingresso 

antecipado no primeiro ano. Assim não tive jardim, pré-jardim de infância ou 

outro nome que se aplicava à época. Fui direto para o primeiro ano do ensino 

escolar. 

Sem dificuldades, aproveitando que minha mãe se tornara professora 

na Escola Padrão do Estado, o Instituto General Flores da Cunha, em Porto 

Alegre (RS), cursei o ensino básico e fundamental quase todo lá. Apenas passei 

a frequentar outra escola na oitava série, pois minha mãe havia se transferido 

para escola do bairro onde morávamos e eu, por consequência, fui junto. Na 

época, meu sonho de profissão era ser professor, assim como eram meus pais. 

Aos 15 anos, já no segundo ano do chamado, à época, Segundo Grau, 

na Escola Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre (RS), surgiu a 

oportunidade de trabalho e ingressei no Banco do Brasil, como Menor Auxiliar 

de Serviços Gerais, em Porto Alegre (RS), em 1982. Em 1985, ao realizar o 

concurso interno que possibilitava o ingresso como efetivo funcionário de 

carreira, obtive a aprovação, tornando-me escriturário do Banco, ao atingir 18 

anos de idade. Dessa época para o início do Mestrado, foram 37 anos de 

carreira, passando pelos diversos cargos do Banco: Escriturário, Caixa, 

Gerente médio, Assessor de Superintendência Estadual, Gerente de Agência e 

Superintendente Regional, encerrando a carreira como Gerente de Agência 

Pessoa Jurídica, no Bairro da Penha, em São Paulo. O que a carreira de 

bancário tem a ver com o mestrado? Busca constante de conhecimento! Ao 

trabalhar num grande Banco, em contato com clientes, precisamos pesquisar 



 
 

 

para adquirir conhecimentos em vários ramos da economia, várias formas de 

pensamento e tratamento das pessoas.  

Concomitantemente à carreira bancária, realizei minha formação 

acadêmica cursando Direito, na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, de Porto Alegre (RS), concluído em 1999, e realizei duas Pós-

graduações: Gestão de Pessoas, na Universidade Luterana do Brasil, em 

Canoas (RS), no ano de 2003, e Desenvolvimento Regional Sustentável, na 

Universidade de Brasília (DF), em 2008. Esta última formação foi meu 

primeiro contato com Ensino a Distância. Considero que estes cursos me 

auxiliaram a desenvolver competências importantes em relação a pessoas, 

processos e negócios, pilares do trabalho do bancário e do líder. Em minha 

visão, não basta apenas ao líder apontar caminhos, precisa estar próximo de 

sua equipe, desenvolvendo pessoas e preocupado com a aprendizagem, tanto 

nos produtos e serviços ofertados pelo Banco, como relacionamento 

interpessoal e gestão. Este líder ocupa o papel de educador perante sua equipe, 

para que sejam atingidos os objetivos e o desenvolvimento pessoal necessários 

para cumprir o papel do Banco do Brasil na sociedade. 

Ao me perceber desta forma, procurei a área de Educadoria do Banco 

do Brasil, onde obtive sucesso ao ingressar numa seleção interna. Este foi um 

momento que considero muito importante em minha vida, pois me formei 

Educador Interno do Banco do Brasil. Naquele momento, pude reviver toda 

alegria e resgatar as experiências que vivera em minha infância. O curso de 

formação de Educador do Banco do Brasil, ocorrido em 2014, teve por base o 

estudo de obras de principais pedagogos do Brasil, entre os quais Saviani e 

Paulo Freire, e o livro: Pedagogia do Oprimido, com seus ensinamentos atuais 

e importantes para formar um educador. Assim, naquele momento, aprendemos 

os primeiros passos e, como Educador interno, atuei por diversos anos no 

Banco, sempre aprendendo e resgatando este sonho de me tornar professor.  

Formado em Direito, meus referenciais sobre o ensino jurídico são do 

tempo da graduação, sendo movido pela inquietação da busca da aprendizagem 

da prática docente atual no Curso de Direito de modo a conhecê-la melhor, 

somada aos questionamentos sobre a formação do profissional do Direito, que 

vinham desde a época de minha formação e de minha aprovação no Exame da 

Ordem da OAB, em 1999. Nesse período, conviví com a realidade dos egressos 

dos cursos de Direito quanto à dificuldade para aprovação no Exame e/ou 

outros concursos da área.  

O ingresso no Mestrado de Educação da Universidade Católica de 

Santos, em 2019, após a aposentadoria no BB, teve este intuito. Agregar aos 

conhecimentos adquiridos em Administração, Direito, Gestão de Pessoas e 

Economia os conhecimentos de Pesquisa e Formação de Professores e seu 

embasamento pedagógico, muito presentes na Linha do Programa de Pesquisa 

do Mestrado de Educação Stricto Sensu da Universidade Católica de Santos 

denominada Formação e Profissionalização Docente: políticas e práticas.  

É nesse ponto que se inicia esta jornada no universo da pesquisa em 

educação.  
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INTRODUÇÃO    

  

Esta pesquisa propôs-se a desvelar os reflexos da avaliação externa no projeto pedagógico 

do curso de Direito, tomando por base relatos dos coordenadores de curso de Direito, e a partir 

das Diretrizes Curriculares Nacionais que constituem o embasamento para a elaboração desse 

documento que traduz as políticas institucionais, a missão das instituições de ensino superior e 

as diretrizes para a formação do profissional de direito.  

De acordo com o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN)  nº 

9.394/96, artigo 12, caberá às instituições de ensino superior elaborar a proposta pedagógico do 

curso que expresse objetivos específicos e uma formação centrada em valores fundamentais. Na 

concepção de Veiga (2013), o Projeto Pedagógico contribui para a identificação da Instituição, 

com seus fins direcionados para a educação, englobando as atividades educacionais e 

administrativas necessárias para sua realização. Segundo Gadotti (1994), trata-se de um 

documento que traduz as políticas institucionais e, nesse sentido, é político, pois define as ações 

de acordo com a política educacional e, ao envolver a participação da coletividade, estabelece a 

política local, de acordo com as necessidades sociais. Para o referido autor, além de político, o 

projeto é pedagógico porque estabelece uma dinâmica que envolve as atividades de formação e 

o trabalho coletivo dos profissionais que participam do processo, entre os quais se destaca o 

coordenador de curso, cuja função foi definida após a promulgação da LDBEN nº 9.394/96, 

conforme o art. 64, que instituiu 

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita 
em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério 

da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional 
(BRASIL. Lei 9.394, de 20/12/1996). 

 

  Pensar o Projeto Pedagógico do Curso de Direito implica conhecer as formas de relação 

social e as mudanças por que vem passando a Educação, marcada pela influência de organismos 

internacionais, cujas diretrizes vêm interferindo nos processos formativos. Como ponto de 

partida, destaque-se o documento divulgado pelo Banco Mundial1, El financiamiento de la 

educación en los países en desarrollo que trata da educação superior e estabelece medidas para 

o equilíbrio financeiro dos países. Esse documento propõe a redução do ensino gratuito e 

introduz um sentido de formação voltada aos interesses do mercado que, desta forma, vem 

                                                
1 Em 1986 em língua inglesa e, em 1987, em língua espanhola. 
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influenciando o sistema educacional dos países assistidos, inclusive o Brasil, tratando-o como 

um dos aspectos da política econômica. 

Puesto que em la mayoria de los países los estudiantes matriculados em el nível 
superior pertenecen a los grupos de ingresos más altos, el cobro de tales 

derechos hará aumentar el interés financiero de esos, estudiantes mas talentosos 
y motivados a matricularse (BANCO MUNDIAL, 1987, p. 4).2   

 

  No documento intitulado La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la 

experiencia, do Banco Mundial3, temos explicitada a relação entre ensino superior e o mercado, 

com ênfase no aumento da capacidade laboral, conforme se lê: “ [...] las inversiones en este nivel 

de la educación contribuyen a aumentar la productividad laboral y a producir um crecimiento 

económico más alto a largo plazo, elementos que son fundamentales para el alivio de la pobreza4 

(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 1). Ou ainda, quando define “mayor adaptabilidade de la 

educación postsecundária a las demandas del mercado laboral” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 

12).  

Em continuidade às propostas, o Banco Mundial apresenta um capítulo do texto intitulado 

Estructuras eficazes para las políticas y las estrategias de fiscalización (1995) onde aponta 

mudanças em relação às políticas educacionais do ensino superior, assumindo um papel de 

controlador, através da implementação de instrumentos de avaliação 

Muchos países carecen de instituciones eficaces para disenãr políticas de 

enseñanza superior, orientar las asignaciones presupuestarias, evaluar el 

desempenõ de las instituciones y publicar dicha información em benefício de 
los futuros estudiantes5 (BANCO MUNDIAL, 1987, p. 65). 

 

As diretrizes do Banco Mundial no campo da educação nada mais são do que efeitos 

decorrentes da ordem mundial onde o neoliberalismo e a globalização dão força. Neste sentido, 

interferem nos objetivos do ensino superior no Brasil, pois trazem o entendimento de que a 

formação para aumento da produtividade e atendimento das necessidades atuais do mercado leva 

à redução da pobreza e traz crescimento econômico. Esta mudança avança sobre os objetivos do 

                                                
2  Tradução livre: Considerando que na maioria dos países os estudantes matriculados em cursos superiores 

pertencem aos grupos de renda mais alta, a cobrança dessas taxas aumentará o interesse financeiro dos alunos mais 

talentosos e motivados para se matricular. 
3 Publicado em inglês em 1994, e em espanhol em 1995. 
4 Tradução livre: [...] investimentos neste nível de educação contribuem para aumentar a produtividade do trabalho 

e produzir maior crescimento econômico de longo prazo, elementos essenciais para o alívio da pobreza. 
5 Tradução livre: Muitos países carecem de instituições eficazes para formular políticas de ensino superior, orientar 

as alocações orçamentárias, avaliar o desempenho das instituições e publicar essas informações para o benefício dos 

futuros alunos. 
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ensino superior como local de produção científica e espaço de formação crítica e humanística, 

direcionando esses objetivos para a concepção de ensino superior como espaço de formação da 

força de trabalho. Embora haja o intuito de formar para o mercado de trabalho, este não é e nem 

pode ser o viés único da formação do profissional, em vista dos aspectos peculiares de cada 

história e cultura da realidade local, sem contar os diferentes tipos de instituição superior. Ao 

tratar dessa questão da formação para o mercado. Oliveira e Almeida (2009) afirmam: 

Esse conceito de capital humano difundia a correlação entre o crescimento 

econômico e os níveis educacionais de uma determinada sociedade, cujo 

raciocínio lógico conduz à ideia de que a educação altera as habilidades 

humanas, ampliando os índices de produtividade e, consequentemente, os 
níveis de renda na sociedade (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2009, p. 156). 

 

Para os autores, compreender a educação superior voltada apenas ao mercado traz 

consequências para a formação dos profissionais, considerando que o “[...] desenvolvimento 

humano passa a ser visto como mais um número, sem considerar o contexto social, as 

interferências culturais e políticas e, ainda pior, sem uma ação efetiva de emancipação” 

(OLIVEIRA; ALMEIDA, 2009, p. 158). Os mesmos autores alertam para os riscos de uma 

formação que pode ser reduzida a práticas laborais: 

Portanto, a educação é entendida como uma condição regulada e subordinada 

às necessidades do capital. Como prática social, atividade humana e histórica, 
se reduz a processos educativos que visam doutrinar, domesticar, treinar 

homens aptos para o desenvolvimento de suas tarefas laborais (OLIVEIRA; 
ALMEIDA, 2009, p. 162). 

 

O mercado de trabalho e o mundo de trabalho, apesar de parecerem próximos, apresentam 

significados divergentes e, em situação ideal, complementares.  Os autores entendem que a 

educação envolve um agente ativo: 

O ponto de partida dessa qualificação é o pressuposto de que o indivíduo é um 
agente ativo e não pode reagir mecanicamente às situações do seu entorno. A 

realidade não está pronta e acabada; é construída ou criada pelos sujeitos a partir 

de suas ideias, modelos, estruturas que organizam o seu conhecimento desta 
realidade (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2009, p. 163). 

 

Acrescentam  que a educação envolve o desenvolvimento de postura política: 

É nessa perspectiva que a educação deve se colocar, na condição e busca de 
uma ideologia política, na qual o núcleo e a participação sejam de baixo para 

cima, intervindo nas relações de trabalho, de sociedade, contrapondo-se às 
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ideias pragmáticas e enganosas do modelo neoliberal (OLIVEIRA; ALMEIDA, 
2009, p. 163). 

 

Caracterizando que a educação deve ir mais além do que aprender as rotinas e reproduzi-las, 

Oliveira e Almeida (2009) compreendem a contribuição para os diversos níveis da sociedade 

A ideia de uma educação para o trabalho, na qual o aprender a fazer nada mais 
é do que fazer sempre, sem erros e repetitivamente, gerando produtividade, 

transcende para a possibilidade do fazer diferente, de tornar o trabalhador não 

apenas um apêndice da máquina, mas como alguém que estabeleça o diálogo e 
participação em todas as esferas, seja de ordem familiar, seja comunitária ou 

escolar. Assim, educação, trabalho, sociedade civil e capitalismo estão 

intrinsecamente ligados a um objetivo comum. Não seria essa uma ideologia 
política alienante (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2009, p. 163). 

 

Acreditamos que o papel da educação superior está ligado aos aspectos das necessidades 

do mercado de trabalho, pois o mercado demanda por profissionais e por mão de obra, para 

rotinas laborativas e espera-se que demande sim! Concomitantemente deve buscar a formação, 

na qual o aprendizado esteja voltado à capacidade do estudante para refletir e agir, buscando a 

postura crítica e humanista, que contribua para o desenvolvimento da sociedade. Para os autores 

(2009) há a preocupação do aprender e de sua relação com o mercado e o capital 

É reconhecendo o significado de suas ações, num processo de buscar 

explicações, estabelecer relações e, simultaneamente, trabalhar e aprender que 

acontece a educação que se espera. Para isso, este aprender não é aquele 

pautado nas intenções da classe dominante, do capital, mas aquele que 
“empodera”, que move e promove a mudança (OLIVEIRA; ALMEIDA, p. 
166). 

 

 Para os referidos autores,  é nessa perspectiva que “a educação deve se colocar, na 

condição e busca de uma ideologia política, na qual o núcleo e a participação sejam de baixo 

para cima, intervindo nas relações de trabalho, de sociedade, contrapondo-se às ideias 

pragmáticas e enganosas do modelo neoliberal” (OLIVEIRA; ALMEIDA, p. 163). 

No caso do Brasil, as reformas do sistema da educação superior brasileira, conforme 

explicam Gomes e Oliveira (2012), estão fortemente vinculadas ao sistema capitalista 

internacional, voltando-se para as demandas da economia e da política. Dessa forma, o Brasil, 

como um dos países assistidos pelo Banco Mundial, passou a desenvolver ferramentas de 

avaliação do ensino superior e, posteriormente, implementou avaliações como o Exame Nacional 

de Cursos, o chamado “Provão”, a Gratificação de Estímulo à Docência (GED) e o Exame 
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Nacional do Ensino Médio (ENEM), e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), desde 2004.  Dias Sobrinho (2003) considera que, com a implementação das 

Avaliações em Larga Escala, o Estado passa a demonstrar para a sociedade os resultados, 

implementando uma cultura de controle sobre a qualidade da educação, visando utilizar menos 

recursos, ampliar a produção e melhorar as práticas pedagógicas. Souza (2018) afirma que   

Avaliação se firma cada vez mais como elemento de regulação e de controle do 

Estado-avaliador, pois como avaliador, o Estado intervém para manter sob sua 

vigilância todos os aspectos relativos da educação superior, adquirindo poder 
para definir regras de entrada, de permanência e de saída de um 
sistema.(SOUSA, 2018, p. 55) 

 

 Segundo Silva (2017), o primeiro sinalizador de uma avaliação externa do ensino superior 

surgiu em 1985, quando o MEC criou o Grupo Executivo para Reforma da Educação Superior 

(GERES), que tinha como objetivo identificar as condições de ensino, a avaliação institucional 

e a qualidade do ensino das IES públicas.  

Verhine (2015) aponta que a avaliação está na legislação brasileira; então, torna-se 

obrigatória sua imposição. Para o autor 

A Constituição Federal de 1988 formalizou princípios para o controle e a 

garantia da educação, afirmando o dever do Estado em realizar a avaliação de 

qualidade da educação ofertada pelas instituições de ensino superior, públicas 

e privadas (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(BRASIL, 1996), no seu Artigo 9º, explicita a finalidade da avaliação da 

educação brasileira e as atribuições da União como sendo “assegurar processo 

nacional de avaliação de rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 
superior”, (Inciso VI), “assegurar processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior” (Inciso VIII) e “autorizar, reconhecer, 

credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições 
de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino” (Inciso 

IX). Também importante é o conteúdo do Artigo 46º da LDBEN, pois indica 

que a “autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento 

de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, 
periodicamente, após processo regular de avaliação” (VERHINE, 2015, p. 

606). 

 

Oficialmente, a avaliação da Educação Superior foi implementada a partir da Lei nº 

9.131, de 24 de novembro de 1995 e da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), por 

meio do Exame Nacional de Curso (Provão), prestado pelos concluintes da graduação e 

conduzido pelo Inep. Esta forma de avaliação sofreu muitas críticas da sociedade e das IES 
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privadas e públicas, pois alegavam que levava a um estudo direcionado para o Exame, ao invés 

da formação prevista no Projeto Pedagógico do curso.  

 O Sistema Nacional de Avaliação Superior (SINAES) foi criado pela Lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004, instituindo o ENADE com os seguintes objetivos descritos cfe. o art. 3º 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural; 

IV – a comunicação com a sociedade; 

V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 
com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios; 

VII – infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional; 

IX – políticas de atendimento aos estudantes; 

X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.  Para isso, 

organiza-se em ciclos de três anos, de forma que no primeiro ano realiza-se o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e nos dois anos 
conseguintes a autoavaliação e a avaliação in loco (se necessária) (BRASIL, 

Lei nº 10.861, 2004). 

 

  O art. 2º, inciso IV, parágrafo único, especifica a utilização dos resultados da avaliação 

externa 

Art. 2º O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de 

desempenho dos estudantes, deverá assegurar: 

[...] 
IV – [...] 

Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo 

constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da 

educação superior, neles compreendidos o credenciamento e a renovação de 
credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o 
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reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação 

(BRASIL, Lei nº 10.861, 2004). 

 

 O inciso I, dispõe que deverão ser asseguradas as avaliações institucional, interna e 

externa e contemplar uma análise global e as dimensões que envolvem esta análise, como 

estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das 

instituições. Em continuidade, no artigo 11, traz a obrigatoriedade da criação da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA),  

Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de 

avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP, obedecidas as seguintes diretrizes: 

I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, 

ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação 

de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 

organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos 

segmentos; 

II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior. (BRASIL, Lei nº 10.861, 2004) 

Para Kraemer, Verdinelli, Lizote e Terres (2016) 

a política de avaliação da educação superior alicerça-se no tripé “avaliação – 

regulação – supervisão”, envolvendo momentos e ações distintas, porém 
intrinsecamente ligados, que buscam contribuir para a qualidade do ensino 

oferecido (KRAEMER, VERDINELLI, LIZOTE E TERRES, 2016, p. 2). 

 

Assim, o autores apontam que a política de avaliação externa age no sentido de regular e 

supervisionar o setor, além de avalia-lo, gerando uma política voltada para o controle externo e 

desenvolvimento de políticas que aprimoram neste sentido.  

 Libâneo (2008, p. 240), por sua vez, afirma que as práticas avaliativas brasileiras, 

seguindo uma tendência mundial, encaminham-se para a subordinação do trabalho dos docentes, 

o que pressupõe que a avaliação passa a determinar os objetivos da educação e, de acordo com 

a política governamental, direcionam o encaminhamento dos processos para um ensino 

funcional, a serviço do mercado de trabalho. Para o autor 

O objetivo da avaliação educacional do sistema seria a melhoria da qualidade, 

portanto melhorar os resultados do rendimento escolar. Daí a importância da 

avaliação externa pelo próprio governo, ao qual cabe fixar padrões de 
desempenho, facilitar insumos que influenciam no rendimento escolar, 

monitorar o desempenho escolar. Entretanto, pode-se supor que, em muitos 
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casos, não são considerados os processos que levam a qualidade do 

aprendizado, já que a ênfase recai nos resultados (LIBÂNEO, 2008, p. 240). 

 

 Sousa (2018) também alerta sobre o processo de avaliação feito pelo governo 

[...] com suas avaliações externas, somativas, competitivas, focadas apenas nos 
resultados acabam por desorientar o professor neste confuso discurso acerca 

das funções da avaliação, resultando na perda gradativa do controle do ensino. 

O professor ao ser envolvido pelas avaliações protagonizadas pelo governo, não 

percebe que aos poucos vai deixando de ser sujeito do processo educativo para 

se transformar em mais uma peça de controle do Estado. (SOUSA, 2018, p. 55) 

 

Libâneo (2008) alerta para os riscos da forma de utilização dos resultados da avaliação 

que podem gerar distorções no sistema educacional, conforme ocorre em instituições de ensino 

superior que selecionam alunos para participar das avaliações externas com vista a resultados 

melhores. O autor é contundente quando se refere às políticas educacionais, em diversos países, 

têm se ajustado aos interesses do neoliberalismo, voltando os processos educacionais à 

economia, com desenvolvimento de competências necessárias às necessidades do mercado. 

Nesse cenário de mudanças profundas em que a tendência é seguir a orientação de órgãos 

internacionais, onde prevalece a lógica de mercado em detrimento do desenvolvimento de 

competências sociais e humanísticas, deve-se também prever consequências em relação ao 

desemprego, baixa renda e qualidade de vida em detrimento da força do capital e da globalização.  

A avaliação externa corre o risco de ser entendida como uma ferramenta de mercado e 

ser utilizada com estes fins, a serviço do capital. Entretanto, em contraponto, o papel da avaliação 

externa precisa compor a avaliação institucional para a construção do projeto pedagógico do 

curso. Ao ter a intenção de avaliar, a IES avaliará a qualidade do ensino, seus processos, seu 

currículo, o perfil do egresso, as competências e habilidades e a relação com a sociedade. São 

aspectos importantes para integrar o projeto pedagógico e a construção de novos ciclos de ensino-

aprendizagem. 

Para Libâneo (2008, p. 258), a avaliação deve ser analisada numa perspectiva 

emancipatória para “assegurar cada vez mais nas instituições o caráter educativo da avaliação”. 

O referido autor esclarece que a avaliação institucional interna e externa visa avaliar a eficácia 

do sistema de ensino (LIBÂNEO, 2008, p. 238). Casassus (1998, p. 135) lembra que “embora 

[sejam ] os alunos que respondem a prova e questionários, na realidade, não são os alunos que 
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são avaliados. O que se avalia é o rendimento do sistema por meio das respostas dos alunos”. 

Dias Sobrinho (2008) também traz um alerta sobre a significação da avaliação 

A avaliação da educação superior brasileira, em razão das recentes medidas do 
INEP, está deixando de ser uma produção de significados, questionamento 

sobre a pertinência e a relevância científica e social da formação e dos 

conhecimentos, e passando a reduzir-se à medida e ao controle. Assim sendo, a 
educação (em sentido pleno) se reduz a ensino, os processos formativos se 

anulam ante os resultados quantificáveis, a valoração dá lugar a exames que 

medem desempenhos estudantis, estes servem de informação básica aos 
índices, que se transformam em classificações e rankings e representam 

numericamente a “qualidade” dos cursos e das instituições (DIAS SOBRINHO, 

2008, p. 821). 

 

Goergen (2000, p. 31) defende a avaliação externa e considera que o “conhecimento 

necessita do distanciamento, a partir do qual ele possa olhar seus objetos já decantados, fixos, 

livres e desconectados do fluxo e das incertezas do agora”. Assim, o autor afirma que é difícil 

obter um ponto de observação em relação à própria instituição, com o risco de perder o 

distanciamento crítico, mas segundo o autor, se espera da universidade ao mesmo tempo um 

posicionamento crítico, isento e distante. Goergen (2000, p. 34) explana sobre a crise de 

identidade das universidades e, neste sentido, o autor traz a avaliação com a perspectiva de que 

ela ultrapassa o ambiente acadêmico, trazendo informações para a significação da mesma. Para 

Goergen (2000, p. 34): “A universidade transita do Estado para o mercado, da razão para a 

heteronomia, sem que esta travessia seja acompanhada por uma reflexão aprofundada das 

consequências”. Esta visão do autor corrobora com o problema desta pesquisa que busca 

conhecer se as avaliações externas estão sendo consideradas no Projeto Pedagógico do Curso de 

Direito e se concorrem para contribuir para novos ciclos de formação nesse curso.  

 

Problematização e objetivos da pesquisa  

 

No curso de Direito o ensino deve pautar-se pelas Diretrizes Curriculares da área 

propostas pelo Ministério da Educação. Observadas essas diretrizes, as IES desenvolvem o 

projeto pedagógico do curso, com foco no processo de ensino e aprendizagem, com vistas ao 

perfil do egresso, além de atender a realidade local, a matriz curricular, a organização do curso, 

a infraestrutura, a forma de gestão, as políticas de governo, o relacionamento e a valorização de 
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professores e, como retorno do trabalho realizado, o processo avaliatório, onde se inclui a 

avaliação externa. 

O MEC, por meio do INEP, divulgou o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) do ensino 

de Direito para IES e, por ser a ferramenta de avaliação externa estabelecida pelo Governo, tem 

sua relevância a ser considerada. Esse documento publicado em 2018 pelo MEC/INEP, referente 

ao curso de Direito, serviu de base para o estudo sobre o ensino jurídico, as práticas e os 

resultados obtidos na avaliação externa.  

Da mesma forma, conhecer os projetos pedagógicos dos cursos de Direito para verificar 

como são considerados os resultados das avaliações nos PPC, a percepção dos coordenadores de 

curso e outras ações institucionais foram fundamentais para o processo desta investigação que 

visa contribuir para a melhoria do ensino jurídico no Brasil e que propõe como problema de 

pesquisa: Como os resultados das avaliações externas são considerados no projeto 

pedagógico do curso de Direito, na percepção dos coordenadores de curso?  

Considerando que são decorridos 16 anos da legislação em vigor e corroborando a 

afirmação de Dias Sobrinho (2008) para quem a avaliação externa é  “[...] mais que a constatação 

de um estado, é uma interrogação sobre o processo de aprendizagem e de formação, com o 

objetivo de conhecer os avanços, superar as dificuldades e atribuir um sentido ao processo 

educativo” (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 213-214), esta Dissertação pesquisa a avaliação externa 

no Projeto Pedagógico do curso de Direito.  

  Nesse sentido, foram elaborados os objetivos para responder o problema da pesquisa, 

propondo-se como objetivo geral: desvelar se e como as IES estão considerando a avaliação 

externa no projeto pedagógico do curso de Direito, na percepção dos coordenadores. E como 

objetivos específicos:  

 

1. Compreender se estão e como estão previstos os processos de avaliação externa e 

interna dos cursos de Direito no projeto pedagógico do curso. 

2. Analisar a representatividade e valoração das avaliações externas no PPC, na 

percepção dos coordenadores de curso de Direito. 

3. Destacar se existem ações, no projeto pedagógico, decorrentes do processo 

avaliatório [da avaliação externa].  
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Metodologia da pesquisa 

 

O recorte da pesquisa foi o ano de 2017, de modo a abranger as duas últimas publicações 

das Diretrizes Curriculares Nacionais, devido à recente publicação de 2018, mantendo o estudo 

na mesma atualidade da legislação 

A pesquisa, de abordagem qualitativa, traz um estudo da revisão da produção científica 

sobre a temática da Dissertação, a análise de documentos, entre os quais os Projetos Pedagógicos 

do Curso de Direito e a análise das entrevistas realizadas com dois coordenadores de Curso. A 

revisão bibliográfica foi constituída, principalmente, pelo estudo de teses e dissertações, cujas 

produções foram obtidas na plataforma do Google Acadêmico e no banco de dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no Nível Superior (CAPES). Segundo Gil (2002, 

p. 45), a revisão da literatura tem por objetivo “proporcionar maior familiaridade com o problema 

com vistas a tomá-lo mais explícito ou a construir hipóteses”, além de propiciar “o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 2002, p. 45).   

Foi realizada pesquisa documental para a qual foram consultadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os Projetos Pedagógicos de Cursos de Direito de instituições públicas 

e privadas. A consulta aos documentos foi feita no sítio do MEC e os PPC dos cursos de Direito 

foram obtidos em sítios das referidas instituições. Pádua (2006, p. 68) afirma que um documento 

se torna “base de conhecimento fixado materialmente e suscetível de ser utilizado para consulta, 

estudo ou prova”. Para Gil (2002, p. 45), a pesquisa documental, apesar de ser semelhante à 

pesquisa bibliográfica, vale-se de materiais que não foram analisados, ou que podem ser 

reanalisados com os objetivos da pesquisa.  

Os principais referenciais teóricos que embasam esta pesquisa estão voltados para: 

planejamento pedagógico do curso e seus elementos constitutivos, por Veiga (2013),  avaliação 

externa e avaliação institucional e suas considerações, funções e riscos, por Libâneo (2008), Dias 

Sobrinho (2008, 2003), Dias Sobrinho e Balzan (1995) e Luckesi (2018) e, por fim, Franco 

(2002) sobre o papel do coordenador de curso.   

Além da pesquisa bibliográfica e documental, foram realizadas entrevistas com dois 

coordenadores do curso de Direito de instituições privadas. Yin (2016, p.116) apresenta que as 

possíveis formas de coletas de dados são: a observação, a coleta e exame e a entrevista. O 

objetivo da entrevista é coletar dados a partir de relatos dos participantes e, para Yin (2016, p. 

117),  “[...]esses autorrelatos e como são articulados podem trazer revelações extremamente 

importantes sobre como os participantes podem estar pensando ou derivam seu próprio 



32 
 

 

 

entendimento sobre algum comportamento”. No dizer de Yin (2016), a pesquisa qualitativa traz 

a representação na perspectiva do participante. 

Inicialmente, para o relatório apresentado para o Exame de Qualificação, realizado em 

2020, previa-se, com base nos balizadores das DCN, analisar o PPC dos cursos de Direito que 

obtiveram nota 5 no CPC em 2018, ou seja, 14 IES e, posteriormente, entrevistar coordenadores 

de curso de Direito. Entretanto, com o impacto da pandemia de COVID-196, fomos obrigados a 

alterar os rumos da pesquisa, estabelecendo novos critérios de busca dos cursos, como 

conceituação em mais de uma faixa, regiões diferentes do país, inclusive com maior 

concentração de cursos, e a separação entre instituições públicas e privadas. Quanto ao Projeto 

Pedagógico dos cursos de Direito, houve também, dificuldades ao acesso das informações. 

Entramos em contato com as instituições, tanto por telefone quanto por e-mail, inclusive com 

reiterações, mas não obtivemos respostas dos coordenadores/instituições. A única instituição que 

respondeu, na época, foi o curso de Direito da FGV (SP), que o projeto pedagógico está 

abrangido nessa pesquisa. Assim, a pesquisa abrangeu 8(oito) projetos pedagógicos de 

instituições públicas federal, estadual e municipal e de instituições privadas com e sem fins 

lucrativos, obtidos nos sítios das referidas instituições, que haviam obtido conceitos 3(três), 

4(quatro) e 5(cinco).  O objetivo foi incluir as três(3) regiões do país, onde estão as maiores 

concentrações do curso de Direito: Sudeste, Sul e Nordeste brasileiros.  

Para as datas das entrevistas foram feitos contatos prévios com coordenadores de curso 

de Direito de instituições privadas e públicas. Registramos que, apesar das tentativas realizadas, 

não obtivemos sucesso com os coordenadores de IES públicas. Dos 5(cinco) coordenadores com 

os quais fizemos contato, 3(três) não deram retorno7. Além disso, uma IES não tem o cargo de 

coordenador, somente Vice Diretor, que também não retornou os contatos e uma IES informou 

que o coordenador havia sido recentemente empossado e estava em “processo de transição” e 

não poderia conceder a entrevista. Realizamos entrevistas com dois coordenadores de IES 

privadas diferentes dos PPC analisados, de forma a não termos pré-conceitos no momento da 

análise dos dados. Previamente às entrevistas, foi elaborado um roteiro com questões que 

                                                
6 Cabe ressaltar o momento vivido no ano de 2020, quando o mundo foi acometido pela pandemia da Covid-19, que 

trouxe impacto marcante para as instituições e para o andamento do trabalho de pesquisa. As IES interromperam 

muitas atividades, inclusive de atendimento, e as aulas presenciais tiveram que ser adaptadas ao ensino remoto. 

Assim, nos meses de abril, maio e junho de 2020, a obtenção dos PPC junto às instituições e as entrevistas com 

coordenadores de cursos de Direito não puderam ser realizadas, em vista das mudanças implementadas 

repentinamente. 
7  Muitos coordenadores ficaram sobrecarregados, o que acarretou, também, dificuldades para atender a outras 

demandas, além das institucionais. 
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envolveram os seguintes tópicos: trajetória profissional, Projeto Pedagógico e avaliação externa. 

O roteiro, constante nos adendos desta Dissertação, foi construído de modo a fomentar o diálogo 

numa atividade individualizada e trazer dados para a análise.   

Para as entrevistas foi utilizado o aplicativo Google Meet, que possibilita a gravação das 

entrevistas, conforme autorização dos participantes, com agendamento de acordo com a 

disponibilidade dos coordenadores, sujeitos da pesquisa. Para a autorização foi assinado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), constante no adendo 01 deste relatório, 

encaminhado previamente aos coordenadores, com a possibilidade de devolução como anexo de 

arquivo ou por assinatura digital, no aplicativo DocuSign, disponível na internet, e com a 

finalidade de autenticar assinaturas de forma digital.  A identificação de ambos coordenadores 

foi preservada a pedido de um deles, por entender que o objetivo da pesquisa está nos seus 

resultados e não na identificação dos atores. As entrevistas foram transcritas e constam nos 

adendos 03 e 04 deste relatório. Posteriormente, as entrevistas foram analisadas, conforme 

Bardin (2016, p.169), para quem “a análise de conteúdo constitui um bom instrumento de 

indução para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de 

inferência ou indicadores; referências no texto)” , a partir da identificação de categorias que 

emergiram dos dados e de acordo com o problema e os objetivos da pesquisa.   

 A participação dos coordenadores, ao responder as questões propostas na entrevista 

semiestruturada, possibilitou o diálogo, sendo que ouvir a experiência do sujeito foi fundamental 

para a compreensão das ações institucionais, dos desafios enfrentados pelos coordenadores e, 

principalmente, da distância que muitas vezes separa o documento da realidade educacional. 

 

Estrutura da dissertação  

 

Esta pesquisa pretende contribuir para a valorização do processo do planejamento 

pedagógico do curso de Direito em sua relação com a avaliação externa, por tratar-se de uma 

ação oficial externa que visa a melhoria da qualidade do ensino jurídico brasileiro. Para tal. foi 

assim estruturada: Introdução, onde é apresentada uma breve contextualização sobre a avaliação, a 

problematização, o objetivo geral e os objetivos específicos, a fundamentação teórico 

metodológica e a estrutura do trabalho. 

No primeiro capítulo é apresentado o percurso metodológico da pesquisa bibliográfica e 

o estudo sobre a produção acadêmica acerca da avaliação externa do ensino jurídico. 

O segundo capítulo trata importância da avaliação na educação, onde se define o que se 
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espera ao buscar uma educação de ensino superior com qualidade;  traz um breve histórico da 

avaliação superior brasileira e os dados comparativos das avaliações, feitas pelo MEC/INEP, 

referentes aos anos que o curso de Direito foi avaliado. 

O terceiro capítulo traz dos rumos da educação em Direito e apresenta a contextualização 

da pesquisa com base no histórico das Diretrizes Curriculares Nacionais sobre o curso de Direito. 

O quarto capítulo trata da análise dos Projetos Pedagógicos de cursos de Direito de oito 

instituições públicas e privadas, em relação aos quesitos constantes nos PPC com um enfoque 

no tratamento dado à avaliação. 

No quinto capítulo temos a análise das entrevistas realizadas com coordenadores do curso 

de Direito, de duas instituições privadas, a respeito do projeto pedagógico do curso e suas 

considerações sobre se e como a avaliação externa é contemplada no PPC. do curso de Direito. 

 As Considerações Finais do trabalho retomam a problematização inicial e os aspectos 

considerados fundamentais para a reflexão em torno do tema em questão, trazendo proposições 

sobre os resultados obtidos.  
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1. REVISÃO DA LITERATURA      

 

A finalidade deste capítulo é descrever o caminho percorrido pelo pesquisador para a 

compreensão do objeto da pesquisa. Como toda investigação, iniciamos buscando fontes 

científicas para tomar conhecimento da existência de outros trabalhos voltados à temática em 

pauta. Segundo Yin (2016, p.55), trata-se de “[...] relatar em maior detalhe um leque específico 

de estudos anteriores, diretamente dirigidos a seu provável tema de estudo, método e fonte de 

dados”. Nesse sentido, adentrar no percurso do conhecimento da produção científica sobre a 

temática pretendida na investigação foi importante para conhecer estudos realizados e, 

principalmente, as conclusões a que chegaram os pesquisadores. Yin (2016) esclarece que 

Ao perseguir esses contrastes com outros estudos específicos, o objetivo é 
definir um nicho para seu estudo, situando-o no conjunto de estudos 

relacionados, e não apenas mostrando em que aspectos ele vai diferir de um ou 

vários estudos específicos (YIN, 2016, p.56).  

 

A pesquisa de cunho qualitativa traz a pesquisa bibliográfica, documental e levantamento 

de dados em pesquisa de campo. Segundo Gil (2002, p. 45), trata-se de uma pesquisa de cunho 

exploratório, conforme afirma:  

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 
ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante 

flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado (GIL, 2002, p. 45). 

 

 Para Michel (2015, p. 49), a revisão da bibliografia visa a busca de informações para 

compreender o assunto, auxiliando o pesquisador no percurso a ser traçado. A revisão 

bibliográfica foi constituída, principalmente, pelo estudo de teses e dissertações. Para tal foi 

utilizada a plataforma do Google Acadêmico e o banco de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal no Nível Superior (CAPES), assim como em revistas jurídicas.  O 

recorte da pesquisa foi estabelecido a partir do ano de 2017, especificamente por abranger as 

duas últimas publicações das DCN e a última avaliação externa, de 2018, do curso de Direito. A 

seguir apresentaremos o percurso traçado e os resultados obtidos da produção científica sobre o 

tema da dissertação. 
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1.1 A produção científica no Ensino Jurídico Brasileiro: mapeando a avaliação externa 

no Projeto Pedagógico do Curso 

 

A revisão de literatura teve início com o mapeamento de revistas da área jurídica, com 

objetivo de investigar as produções científicas publicadas em periódicos da área. Utilizamos os 

descritores: ENADE; avaliação externa; avaliação institucional; planejamento pedagógico do 

curso e Direito nos sítios das seguintes revistas jurídicas e seus respectivos estratos Qualis8: 

Revista Jurídica da Presidência (Qualis A1), Revista de Direitos e Garantias Fundamentais de 

Vitória (Qualis A1), Revista de Direito Brasileira – CONPEDI (Qualis A1), Revista da 

Faculdade de Direito de Minas Gerais(Qualis A1), Revista Brasileira de Direito(Qualis A1), 

Revista Direito, Estado e Sociedade da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro(Qualis A1), Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná 

(Qualis A2), Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(Qualis B1) e Revista Sequência do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade 

Federal de Santa Catarina (Qualis B1) que não trouxeram resultados esperados, em vista do 

problema da pesquisa.   Num segundo momento foi realizada a busca de produções sobre o tema 

da pesquisa no Google Acadêmico, com os mesmos descritores: ENADE, avaliação externa, 

avaliação institucional, planejamento pedagógico do curso e Direito, porém o resultado não foi 

satisfatório.  

Descartada a coleta em artigos publicados em revistas cientificas da área de Direito e de 

Educação, no momento seguinte, passou-se a utilizar a Plataforma Sucupira/CAPES, ferramenta 

utilizada para coletar informações, realizar análises e avaliações e base de referência do Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (SNPG) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), do Ministério da Educação (MEC). Realizamos as pesquisas no Catálogo de 

Teses e Dissertações, durante o segundo semestre de 2020, utilizando os descritores: 

Planejamento Pedagógico; Direito, com retorno de 147.790 trabalhos. A seguir, passamos a 

utilizar os filtros do sítio, sempre com objetivo de obter resultados de trabalhos que pudessem 

colaborar com nossa pesquisa, voltados para Educação. Filtramos pelos anos de 2017 a 2019, as 

                                                
8 Qualis Periódicos é um conjunto de procedimentos utilizados na avaliação de periódicos científicos no Brasil, Criado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 1988. Os estratos Qualis foram consultados no 

sítio: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf 
referente ao evento de classificação de periódicos do quadriênio 2013-2016.  
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dissertações; posteriormente, nas Áreas de Conhecimento: Direito; Educação de Adultos; 

Ensino; Ensino-aprendizagem; Planejamento educacional; Área de Concentração: Direito e 

Políticas Públicas; Direito e sociedade; Direito, Estado e sociedade; Direito, Instituições e 

Desenvolvimento; Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional; Direitos Sociais e 

Políticas Públicas; Educação; Ensino; Formação Docente e Interdisciplinar; Políticas Públicas e 

Administração da Educação Brasileira. Chegamos ao total de 448 resultados. 

Foi realizado novo mapeamento da produção científica, utilizando os descritores: 

Avaliação externa; Direito, com o retorno de 327.765 trabalhos.  Filtramos pelos anos de 2017 a 

2019, somente dissertações; posteriormente, nas Áreas de Conhecimento: Direito; Educação de 

Adultos; Ensino; Ensino-aprendizagem; Estado e Governo; Planejamento educacional; Políticas 

Públicas. Área de Concentração: Direito e Políticas Públicas; Direito e sociedade; Direito, Estado 

e sociedade; Direito, Instituições e Desenvolvimento; Direito, Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Regional; Direitos Sociais e Políticas Públicas; Educação; Ensino; Formação 

Docente e Interdisciplinar; Políticas Públicas e Administração da Educação Brasileira. 

Chegamos ao total de 1.778 resultados. 

 Um novo mapeamento foi realizado, agora utilizando os descritores: ENADE; curso 

Direito, com 104.333 trabalhos. Novamente, repetidos os parâmetros listados anteriormente, 

chegamos a 1.377 trabalhos. No total das pesquisas realizadas foram listadas 3.603 dissertações. 

Lidos os títulos, identificamos 26 dissertações com títulos análogos possíveis. Passamos à leitura 

dos resumos. Passo seguinte, identificamos 7(sete) dissertações que tratavam especificamente de 

ENADE, avaliação de cursos jurídicos, controle acadêmico, formação crítica, avaliação 

institucional do ensino superior, indicadores de qualidade do ensino superior, avaliação superior 

e planejamento do curso e avaliação e qualificação docente. As Dissertações selecionadas 

compreendem: duas defendidas em 2017; três em 2018 e duas em 2019.   

 

Quadro 01 – Revisão da Literatura  

ANO INSTITUIÇÃO AUTOR  TITULO 

2017 Universidade 

Federal do 

Maranhão 

Inês A. 

Souza 

AVALIAÇÃO DE CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL: 

ESTUDO DE DOIS CASOS NO MARANHÃO. 

2017 Pontifícia 
Universidade 

Caroline D. 

B. Castilho 

ENSINO JURÍDICO E ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL: QUESTÃO DE LEGITIMIDADE DE 

CONTROLE ACADÊMICO. 
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Católica do 

Paraná 

2018 Universidade do 
Extremo Sul 

Catarinense – 

UNESC 

Morgana 

Bada Caldas 

O ENSINO JURÍDICO E OS LIMITES QUE 
DESAFIAM A FORMAÇÃO CRÍTICA: UM ESTUDO 

NO CURSO DE DIREITO DA UNESC. 

2018 Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

Paraná 

Norma 

Suely dos 

Santos 

Sanson 

INDICADORES DE QUALIDADE NA AVALIAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

2018 Universidade do 

Vale do Sapucaí 

Cleber 

Rocha Alves 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: REPERCUSSÕES 

NA QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES NO ENSINO 

SUPERIOR 

2019 Universidade 

Federal de 

Pernambuco. 
Centro de 

Educação 

Cristiano 

Dornelas de 

Andrade 

A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E O DIÁLOGO 

COM OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO. 

 

2019 Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Campinas 

Benedito 

Carlos 

Florêncio 

Silva 

EFEITOS DO ENADE NO CURSO DE GESTÃO 

EMPRESARIAL DA FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DE INDAIATUBA (FATEC): 

PERCEPÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O Quadro 01 traz o resultado das dissertações obtidas, com o recorte de 2017 a 2019.  As 

primeiras dissertações tratam dos temas da avaliação, do controle e da formação crítica de cursos 

jurídicos e as demais tratam da avaliação do ensino superior. São temas correlatos à investigação, 

motivo pelo qual foram selecionados. Após a leitura das dissertações acima, selecionamos 3(três) 

trabalhos, por estabelecer o critério de estarem voltados especificamente ao curso de Direito e o 

ensino jurídico.  

A seguir, no quadro 02 apresentamos resumos das dissertações onde apresentamos os 

trabalhos identificados sendo analisados individualmente. Em cada análise/estudo elencamos os 

principais elementos constitutivos de forma a facilitar a leitura/entendimento das dissertações, a 

saber: título da dissertação, ano da elaboração, instituição e programa de mestrado, lócus da 

pesquisa, autor, tipo de estudo, sujeitos da pesquisa, objetivo da pesquisa, objetivos específicos, 

problema de pesquisa, metodologia, instrumentos de pesquisa, referencial teórico e resultados 

obtidos em suas considerações finais. 
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Quadro 02 – Quadro resumo das dissertações.  

Título: AVALIAÇÃO DE CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL: estudo de dois casos no 
Maranhão 

 

Ano:  2017 Instituição: Universidade Federal do 
Maranhão – Programa de Mestrado em Direito 

Lócus da pesquisa: 2 
IES, 1 pública e 1 privada. 

 

Autor: Inês Alves de Souza  

 

Tipo de estudo: pesquisa qualitativa Sujeitos da pesquisa: 15(1 representante 

institucional, 4 coordenadores, 7 professores, 1 

membro da CPA e 2 alunos.) 
 

Objetivo da pesquisa: 

 

Analisar em que medida os processos e resultados avaliativos dos cursos de Direito pesquisados 
têm contribuído para melhoria da gestão e autoavaliação dos cursos e como têm influenciado 

os projetos pedagógicos e sua implementação. 

 

Objetivos específicos:  

 

a)Refletir sobre como são regulados e implementados os processos avaliativos dos cursos de 

graduação no âmbito do SINAES, considerando ainda o Discurso Regulador Geral presente 
nas Diretrizes Curriculares do Curso de Direito e Portarias do MEC; 

b)Identificar como foram gerados os resultados dos processos avaliativos dos cursos de direito 

das instituições pesquisadas considerando o discurso instrucional presente nas normativas das 

IES pesquisadas  e nos Projetos Políticos Pedagógicos dos referidos cursos; 
c)Compreender, no campo da recontextualização pedagógica, como os resultados dessas 

avaliações influenciam o funcionamento dos cursos, a gestão, o currículo, a Pedagogia e a 

própria avaliação da aprendizagem. 
 

Problema de pesquisa:  

 

Como são regulados e gerados os resultados das avaliações de cursos jurídicos no Brasil e como 
esses resultados são recontextualizados pelos atores e instituições de ensino ora pesquisadas? 

 

Metodologia: 

 

Pesquisa bibliográfica, documental e de levantamento de dados em pesquisa de campo. 

 

Instrumentos utilizados para coleta de dados: 

 

 Pesquisa bibliográfica e entrevistas. 

 

Referencial teórico: 

 

Bourdieu e Assero (1992), Bourdieu (1998a; 1998b; 2002), Bourdieu e Boltanski (2007), 

Domingos et al. (1986), Afonso (2001a; 2001b; 2001c), Silva (2007), Lima (2011), 



40 
 

 

 

Brasil/MEC (2004b), Dias Sobrinho (2004), Ristoff (2004, p. 179), Sordi e Ludke (2009), 

Bakhtin (1976, 2003, 2006), Pereira e Rodrigues (2014), Brait (2006; 2010); 

 

Resultados:  

 

- Dificuldade de acesso aos documentos institucionais. PPC(Projeto Pedagógico) não 
publicizado; 

 

- Baixa participação da comunidade acadêmica ou sociedade na elaboração e debates a respeito 

do projeto pedagógico; 
 

- Inadequação da estrutura das instituições ao instrumento estabelecido para coordenação e 

gestão do curso. Demais setores e departamentos não participam da avaliação do curso e nem 
sequer são citados, sendo as coordenações executoras dessas atividades com pequena ou 

nenhuma autonomia, inclusive sobre o corpo docente. A autonomia maior se concentra na 

figura do colegiado, pois nem mesmo o NDE goza dessa autonomia; 
 

- O descompasso entre o discurso regulador e o discurso instrucional. O PPC fortalece a atuação 

dos órgãos colegiados, institucionalizando práticas de planejamentos e gestão. O instrumento 

de avaliação coloca a coordenação como o centro do curso, responsável pelas atribuições que 
muitas vezes são dos órgãos colegiados; 

 

- Baixo acompanhamento quanto à implantação do PPC do curso, especialmente com foco na 
aprendizagem e na formação do perfil do egresso. Constata-se que o principal objetivo do PPC 

é o aluno e as habilidades e competências que poderá desenvolver ao longo da graduação, 

contudo, percebeu-se que esse foco vai-se perdendo ao longo do processo; 

  
- Fragilidades no processo de autoavaliação dos cursos. Avaliação institucional feita pela CPA 

não dispensa a autoavaliação dos cursos, com a efetiva participação de todo corpo acadêmico. 

O SINAES foi concebido sob esses dois pilares, contudo o que se observa na prática é que a 
autoavaliação dos cursos tem sido incipiente ou meramente formal; 

 

 

 

Título: ENSINO JURÍDICO E ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL: questão de 

legitimidade de controle acadêmico 

Ano:  2017 Instituição: Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná - Programa de Mestrado 
em Educação 

Lócus da pesquisa: 
documental 

Autor: Caroline Dellagiustina Barbosa Castilho  

 

Tipo de estudo: análise bibliográfica e 
documental 

Sujeitos da pesquisa:  

Objetivo da pesquisa: 

 
Averiguar da possível contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil ao ensino jurídico 

brasileiro. 

 

Objetivos específicos:  

 

Descrever a história do curso de Direito no Brasil; 

Descrever a história da criação da Ordem dos Advogados do Brasil; 
Investigar a relação da OAB com o ensino jurídico brasileiro. 

Problema de pesquisa:  
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Qual é a relação da Ordem dos Advogados do Brasil com o ensino jurídico? 

Metodologia: 

 

Pesquisa bibliográfica e documental. 

Instrumentos utilizados para coleta de dados: 

 
 Pesquisa bibliográfica e documental. 

Referencial teórico: 

 
O referencial teórico para fundamentar a pesquisa bibliográfica foi em Azevedo (1963), Bastos 

(2003), Cretella Júnior (1993), Ferraz Junior (1994), Prado Junior (1999), Rodrigues (1988), 

Venancio Filho (1980, 2005) e Wolkmer (2015). 

Para ciência do Direito, paradigma epistemológico e sobre a possível contribuição da OAB 
para o ensino jurídico: e legislação Arnaut (1996), Mamede (2014), Passold (2002), Prado 

Junior (1999) e Rodrigues(2015). 

 

Resultados:  

 

- o estudo verificou que a OAB se preocupa com a qualidade do ensino jurídico e, para tanto, 
constatou que se utiliza de ferramentas para analisar a qualidade do ensino. 

- a OAB tem três instrumentos verificadores do ensino jurídico brasileiro: o Exame de Ordem, 

o Selo OAB de qualidade e os pareceres perante o MEC para abertura, reconhecimento e 
renovação dos cursos jurídicos; 

- Igualmente preocupado, o Governo Federal  ciou a Comissão de Especialistas de Ensino de 
Direito, além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) reafirmar a 

obrigatoriedade do reconhecimento periódico dos cursos de graduação públicos ou privados; 

 

Título: O ENSINO JURÍDICO E OS LIMITES QUE DESAFIAM A FORMAÇÃO CRÍTICA: 

um estudo no curso de Direito da UNESC 

Ano:  2018 Instituição: Universidade do Extremo Sul 

Catarinense – UNESC – Mestrado em 

Educação 

Lócus da pesquisa: 1 

Universidade comunitária 

Autor: Morgana Bada Caldas  

 

Tipo de estudo: pesquisa qualitativa. Sujeitos da pesquisa: 8 docentes e egressos 

dos anos de 2012 a 2015. 

Objetivo da pesquisa: 

 

Compreender quanto aos limites que desafiam a formação profissional crítica, na percepção de 

professores e egressos do Curso de Direito da UNESC, uma vez que o Projeto Pedagógico do 
Curso – PPC – privilegia a formação de um bacharel crítico, capaz de analisar o contexto 

histórico-cultural do Direito nas relações sociais e sua globalidade fática, bem como, assumir 

posicionamentos autônomos de transformação da realidade em prol da melhoria das condições 
de vida das pessoas no ambiente em que está inserido. 

 

Objetivos específicos:  

 
-  analisar o PPC no que se refere à formação profissional crítica; 

- identificar, na percepção dos professores e egressos do Curso, o significado de formação 

profissional crítica; 
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- identificar, na visão dos professores e dos egressos, os limites à efetividade da formação 

profissional crítica prevista no PPC; 

- identificar as experiências de formação profissional crítica apontadas pelos professores e 
egressos do Curso. 

Problema de pesquisa:  

 
Quais são os limites que desafiam a formação profissional crítica do Curso de Direito, na 

percepção dos professores e dos egressos do Curso de Direito da UNESC? 

 

Metodologia: 

 

Pesquisa documental e pesquisa de campo.  

 

Instrumentos utilizados para coleta de dados: 

 

 Análise documental, entrevistas semiestruturadas e questionário. 

 

Referencial teórico: 

 

Análise de conteúdo: Bardin (1977). Referencial teórico: Freire  (2003,  2008,  2015), Bastos 

(2000), Zabalza (2004), Linhares (2010), Volpato (2010) e Rio e Sanches (2016). 
 

Resultados:  

 
- A análise do Projeto Pedagógico permitiu constatar que o Curso de Direito da UNESC está 

elaborado para uma formação profissional crítica; 

- Na análise das entrevistas há o entendimento desses sujeitos sobre formação profissional 

crítica é coerente com o PPC, pois a traduzem em uma formação que privilegia a compreensão 
profunda dos institutos jurídicos à luz de diferentes entendimentos e nas suas repercussões 

sociais, primando pelo desenvolvimento de uma consciência cidadã nos estudantes; 

 
- A formação crítica privilegia o conhecimento dos fundamentos do direito em sua 

complexidade, e possibilita aos estudantes a sua análise e reflexão; 

 
- A formação crítica também torna o estudante capaz de se posicionar sobre os fenômenos 

jurídicos e sociais; 

 

 - Essa formação permite-lhes atuar em prol da transformação e melhoria da realidade local em 
que estão inseridos; 

 

- Quanto aos limites à efetividade da formação profissional prevista no PPC, observei que o 
entrave primeiro a ser superado é o desconhecimento do Projeto por professores e alunos, 

apontado com frequência no discurso docente; 

 

-  A partir dessa limitação, outras questões derivaram, como o distanciamento entre o ensino 
praticado em sala de aula, muito objetivo (voltado aos exames da OAB e concursos públicos);  

 

- A equipe deve apropriar-se do Projeto, compreender o grau de reverberação nos alunos e 
empreender os meios pedagógicos que permitam o aumento da efetividade da proposta, longe 

de ideais revolucionários ou distantes das condições estruturais e administrativas do Curso e 

da Instituição de Ensino. 
  

Fonte: o autor 
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1.2 Síntese das dissertações 

 

Para elaboração da síntese das dissertações estudadas, agrupamos os resultados com base 

nos objetivos propostos pelos autores para entender como as IES consideram os resultados da 

avaliação externa no Projeto Pedagógico do curso de Direito e como estão previstos os processos 

de avaliação inclusos nos PPC e se decorrem novas ações baseados nos resultados. Assim, 

pudemos verificar conclusões positivas sobre a avaliação, mas também fragilidades apontadas 

pelos pesquisadores, nos seguintes quesitos: 1) Projeto Pedagógico do curso; 2) participação no 

processo de elaboração do PPC; 3) implantação do PPC e 4) sistema de avaliação de ensino.  

 

1.2.1. Projeto pedagógico do curso 

 

A dissertação de Souza (2017) traz o estudo da avaliação dos cursos de Direito, voltado 

à melhoria da gestão do curso e apresentou como um dos resultados a dificuldade de acesso ao 

PPC pelos  docentes e discentes, afirmando que o mesmo não é publicizado. A autora também 

conclui por uma baixa participação da comunidade acadêmica e da sociedade na elaboração e 

debates do PPC.  A pesquisa envolveu 15(quinze) sujeitos, sendo 1(um) representante 

institucional, 4(quatro) coordenadores, 7(sete) professores, 1(um) membro da CPA e 2(dois) 

alunos. Em relação a um dos objetivos, “Compreender, no campo da recontextualização 

pedagógica, como os resultados dessas avaliações influenciam o funcionamento dos cursos, a 

gestão, o currículo, a Pedagogia e a própria avaliação da aprendizagem “, observou-se que os 

resultados apontam um descompasso entre o discurso regulador e o discurso instrucional.  

Caldas (2018) questionou, com base na percepção dos professores, a efetividade de um 

PPC voltado à formação do egresso com uma visão crítica. Para a autora a formação crítica 

privilegia o conhecimento dos fundamentos do direito em sua complexidade, e possibilita aos 

estudantes analisar, refletir e se posicionar sobre os fenômenos jurídicos e sociais. Esta pesquisa 

tomou como sujeitos professores e egressos do Curso de Direito da UNESC, com vistas a 

identificar as experiências de formação profissional crítica por parte dos sujeitos. Entre os 

resultados da pesquisa concluiu que o curso desenvolve a formação crítica dos estudantes não 

apenas em relação ao conhecimento dos fundamentos do direito em sua complexidade, mas 

também possibilita aos estudantes análise e reflexão sobre os fenômenos jurídicos e sociais.  
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1.2.2. Participação no processo de elaboração do PPC 

 

Para Souza (2017) existem fragilidades nos processos de autoavaliação e, na prática, a 

autoavaliação que ocorre é incipiente ou meramente formal. Caldas (2018) aponta que o primeiro 

desafio a ser superado é o desconhecimento do Projeto pelos professores e alunos, o que é 

apontado com frequência no discurso docente. A partir dessa limitação, outras questões 

derivaram, como o distanciamento entre o ensino praticado em sala de aula, muito objetivo e 

voltado aos exames da OAB e concursos públicos, e a teoria. Nas conclusões a autora afirma que 

a equipe deve apropriar-se do Projeto, compreender o grau de reverberação nos alunos e 

empreender os meios pedagógicos que permitam o aumento da efetividade da proposta, longe de 

ideais revolucionários ou distantes das condições estruturais e administrativas do Curso e da 

Instituição de Ensino. Considera, ainda, que a formação crítica oferecida no curso privilegia o 

conhecimento, pelos estudantes, dos fundamentos do direito em sua complexidade.  

 

1.2.3.Implantação do PPC  

 

Souza (2017) traz como resultado o descompasso entre o discurso regulador e o 

institucional. No PPC reforça-se o Colegiado como protagonista, sendo que a avaliação coloca a 

Coordenação no centro do curso. Outro aspecto trazido por Souza (2017) refere-se ao 

acompanhamento da implantação do PPC, tendo a pesquisadora constatado que o foco foi se 

perdendo durante o processo de graduação, resultando em um baixo acompanhamento do PPC. 

 

1.2.4.Sistema de avaliação de ensino  

 

Castilho (2017) questiona se a OAB exerce poder controlador sobre o ensino jurídico 

brasileiro e conclui em seus resultados que a Ordem se preocupa com a qualidade do ensino 

jurídico e, para isto, contribui para o ensino de três formas: o Exame de Ordem, o Selo OAB de 

qualidade e os pareceres perante o MEC para abertura, reconhecimento e renovação dos cursos 

jurídicos. Castilho (2017) também traz as decisões do Governo Federal sobre o ensino jurídico, 

com a criação da Comissão de Especialistas de Ensino de Direito, além da Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional (LDBEN) para reafirmar a obrigatoriedade do reconhecimento 

periódico dos cursos de graduação públicos ou privados. 

Em seu conjunto, as Dissertações selecionadas apontam aspectos relevantes para esta 

pesquisa que podem assim ser sintetizados: 1) sobre o Projeto Pedagógico: não publicização 

do documento; desconhecimento do PPP por parte de professores e alunos; baixa participação 

da comunidade acadêmica ou sociedade na elaboração e debates a respeito do PPP; habilidades 

e competências do estudante são o principal objetivo do PPC; 2) sobre o Curso de Direito:  

distanciamento entre o ensino praticado em sala de aula e os objetivos do curso voltados aos 

exames da OAB e concursos públicos; ausência de formação profissional crítica; descompasso 

entre o discurso regulador e o discurso instrucional. 3) sobre a avaliação: ausência de autonomia 

por parte do corpo docente e demais setores e departamentos da instituição; o instrumento de 

avaliação coloca a coordenação como o centro do curso, responsável pelas atribuições que muitas 

vezes são dos órgãos colegiados; a autoavaliação dos cursos é incipiente ou meramente formal; 

quanto à OAB, esta se preocupa com a qualidade do ensino jurídico.  

As dissertações analisadas trilharam caminhos próximos ao objetivo deste trabalho, além de 

trazer a visão do controle externo por parte da OAB, o que não deixa de ser uma forma de 

avaliação dos cursos de Direito no Brasil. Entendemos que o assunto é relevante exatamente por 

encontrarmos dissertações com pautas muito próximas, além do tempo decorrido dos processos 

avaliatórios de 16 anos. Destaque-se que o foco desta pesquisa está voltado às avaliações 

externas e seus reflexos nos projetos pedagógicos dos cursos de Direito no Brasil, a partir da 

análise de projetos pedagógico e das percepções e falas de coordenadores. Estas análises serão 

apresentadas nos capítulos 4 e 5 dessa dissertação.     
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2. A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

DOS PROGRAMAS 

 

Este capítulo apresenta um breve histórico da avaliação na educação superior, analisando o 

contexto sócio-político no qual surgiram os programas de avaliação. Traz uma análise dos 

documentos oficiais sobre as políticas de avaliação institucional das universidades brasileiras. 

Inclui reflexões sobre a presença de organismos internacionais nos processos de avaliação das 

instituições de ensino superior em nosso país. Inclui a definição dos critérios de qualidade no 

ensino superior, trazendo os dados comparativos das avaliações feitas pelo MEC/INEP referentes 

ao curso de Direito no transcorrer dos anos. 

Para Barreyro (2004) as mudanças econômicas e políticas ocorridas no mundo, na década de 

80, principalmente na América Latina, nos anos 90, causaram impactos na sociedade e na 

educação, inclusive nos processos de avaliação. A autora afirma 

[...]enquanto os governos têm fomentado uma certa liberalização dos sistemas 
educacionais, embora com diferentes formas nos diferentes países, essa 

tendência é contraposta com outra de controle, de tipo curricular ou avaliadora. 

Em alguns países, a avaliação sistêmica tem se baseado na aplicação de exames 
nacionais, criados para verificar o desempenho e não com finalidades 
pedagógicas (BARREYRO, 2004, p.38). 

 
O primeiro processo de avaliação oficial do ensino superior brasileiro foi realizado em 1983, 

ao final do período militar, sob a presidência do Gal. João Batista Figueiredo, cujo mandato se 

encerrou em 1985 ao final da Ditadura Militar brasileira. No final do ano de 1983, o próprio 

presidente renunciou ao posto de coordenador da sucessão presidencial, oportunizando uma 

candidatura civil concomitantemente com a ocorrência de movimentos políticos populares pelas 

eleições diretas para presidente da república.  

 Na pasta da Educação, o Brasil detinha a primeira ministra mulher, Esther de Figueiredo 

Ferraz, que já tinha sido a primeira mulher a lecionar na Universidade de São Paulo e primeira 

Reitora mulher, na Universidade Mackenzie. No MEC9 “enfrentou um desgaste na administração 

quando servidores técnico-administrativos e docentes de universidades federais autárquicas 

entraram em greve. As principais reivindicações eram sobre a inexistência de uma igualdade 

salarial entre as universidades de regime autárquico e as de regime fundacional, a respeito do 

exercício das mesmas funções e da carga horária.  

                                                
9   Segundo relatos em https://pt.wikipedia.org/wiki/Esther_de_Figueiredo_Ferraz. Acessado em 11/07/2021. 
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Para tentar resolver a situação, o presidente Figueiredo deu, em 6 de junho, o prazo de 48 

horas para que o impasse fosse solucionado - atitude que não surtiu efeito entre os grevistas. O 

movimento encerrou-se em agosto de 1984, demonstrando, pelo tempo transcorrido, o quanto 

estavam conturbados os movimentos sociais e políticos na época. 

 

 

2.1. A avaliação no Brasil: Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) 

 
 

Neste cenário de mudanças políticas e de pressões sociais, em 1983, foi criado o 

Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU), através do Conselho Federal de 

Educação, tendo à frente o coordenador da CAPES, Edson Machado, que, à época, assim se 

expressou: 10 

A preocupação principal quando apresentei o PARU foi avaliar a 
contraposição entre a        qualidade e a expansão quantitativa do ensino, que 

estava acontecendo muito rápido. Naquela época, as instituições estavam se 

modernizando e havia ainda a questão da pós-graduação, que ganhava cada 
vez mais espaço no cenário acadêmico brasileiro. A ideia era orientar os 
investimentos do MEC para essas áreas (MACHADO, 2017, p. 1). 

 

Para Barreyro e Rothen (2008) os estudos do PARU abrangiam duas áreas: 1) Gestão das 

IES e 2) Processos de produção e disseminação do conhecimento.  Com o objetivo de analisar, 

o trabalho seria realizado em duas etapas: 1) a aplicação de instrumento padrão para coleta de 

informações e 2) estudos sobre o estado do conhecimento sobre algum assunto consierado 

relavante. Esta política educacional tinha como base a criação de uma avaliação. 

Entretanto, vivia-se, na época, um período conturbado, com muitas greves de professores 

e uma expansão, incentivada pelo próprio Governo, de instituições privadas. Em estudos sobre 

o PARU, Cunha (1997) afirma que  

O PARU não chegou a apresentar seus resultados, pois foi desativado um ano 
depois de começado, devido a disputas internas ao próprio Ministério da  

Educação, em torno de quem competia fazer a avaliação da Reforma 

Universitária (CUNHA, 1997, p. 23). 
 

Para Barreyro e Rothen (2008)  

O Grupo Gestor do PARU considerou as instituições como unidade de análise 

e destacou o papel da avaliação. A avaliação, nesse Programa, foi entendida 

como uma forma de conhecimento sobre a realidade, como uma metodologia 
de pesquisa que permitiria não só obter os dados, mas também permitia 

fazer“uma reflexão sobre a prática (BARREYRO E ROTHEN, 2008, p. 135). 

                                                
10  Disponível em https://blogeducacao.com/2017/04/20/paru-primeira-proposta-de-avaliacao-da-reforma-universitaria/. 

Acessado em 21/12/2020. 
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 Ao final, o PARU não trouxe resultados significativos e objetivos para a avaliação. A 

coordenadora técnica substituta, Isaura Belloni (1989) afirmou  

Depois de três anos de desenvolvimento, a pesquisa de maior porte já 

desenvolvida neste país acerca de educação superior está com escassa 

possibilidade de chegar a termo, para concretizar seu objetivo de servir de 
subsídio à tomada de decisão e formulação de políticas. A destituição do 

Grupo [Gestor da Pesquisa], decidida pelo próprio coordenador e por 

dirigentes da SESu, foi justificada sob o argumento de ‘pouca produtividade 
e não colaboração com as necessidades’ da SESu, e em particular do Grupo 

Executivo da Reforma da Educação Superior (GERES) cujos trabalhos 

encerraram-se em princípio de setembro de 1986 (BELLONI, 1989, p. 62). 

 

  

Kraemer, Verdinelli, Lizote e Terres (2016) afirmam que a concepção de políticas para 

educação superior e avaliação sempre foram gestadas por processos envolvendo acadêmicos, 

dentro do Ministério da Educação, sendo que a primeira delas foi o PARU, em 1983. Este 

programa tinha duas áreas como objeto de estudo: a) Gestão das Instituições de Educação 

Superior (IES), para tratar de assuntos relacionados à parte administrativa acadêmica e 

financeira; b) Produção e disseminação do conhecimento, para tratar do Ensino, da Pesquisa e 

das interações com a comunidade. Na primeira fase de pesquisa foram coletados dados em 

instrumento padrão entre todas as IES e, na segunda, dados, informações e conhecimentos em 

cada instituição. Neste sentido, para atingir seus objetivos, buscou-se 

[...]a participação acadêmica realizando “um processo de reflexão sobre sua 

própria prática” e de outros setores externos às instituições, sobretudo, na 

expressão de demandas e expectativas quanto ao papel da universidade e sua 
organização (KRAEMER, VERDINELLI, LIZOTE E TERRES, 2016, p. 4). 

 

   Foram propostas, neste movimento, as primeiras ações no sentido de avaliação 

institucional, avaliação interna e autoavaliação. Entretanto, conforme os autores afirmam 

O PARU foi desativado deixando pesquisas inconclusivas, mas os membros 
desse programa posteriormente comporiam comissões para elaborar e executar 

outras experiências de avaliação da educação superior. Dada a proposta da 

participação da comunidade, este programa foi o precursor das experiências de 
avaliação posteriores no país.[...] (KRAEMER, VERDINELLI, LIZOTE E 
TERRES, 2016, p. 5). 

 

   O movimento seguinte, datado de 1985, foi a criação da Comissão Nacional Para 

Reformulação da Educação Superior (CNRES) que, para Kraemer, Verdinelli, Lizote e Terres 

(2016) estava “ visando à reformulação da educação superior no marco da redemocratização do 
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país, com a instauração da Nova República”. Este movimento publicou um documento que, 

dentre outras orientações, afirmava que uma nova política para a educação, no Brasil, não poderia 

ser apenas uma lei e que a autonomia das universidades se tornava necessária, acompanhada por 

um processo de avaliação externo. 

   A criação do Grupo Executivo da Reforma da Educação Superior (GERES), em 1986, 

teve por objetivo de elaborar uma proposta de reforma universitária, O GERES formulou uma 

proposta que envolvia, principalmente, as universidades públicas, com foco nas instituições 

públicas. Para Kraemer, Verdinelli, Lizote e Terres (2016), trata-se de  

[...]uma nova política para a educação superior brasileira, a saber, o aumento da 

autonomia universitária e a avaliação da responsabilidade social mediante 

processos públicos com critérios estabelecidos pela própria comunidade 

acadêmica (KRAEMER, VERDINELLI, LIZOTE e TERRES, 2016, p. 

6) 

  

Os referidos autores defendem a ideia de se tratava de uma avaliação da educação pública 

que deveria cumprir “o mesmo papel que o mercado consumidor de educação tem em relação à 

educação privada, isto é, controle da qualidade do desempenho institucional” (KRAEMER, 

VERDINELLI, LIZOTE e TERRES, 2016, p. 6). 

  

 2.2. Programa de Avaliação Institucional     das Universidades Brasileiras (PAIUB)11 

 

 Segundo Luz (1994), no ano de 1993 foi criada a Comissão Nacional de Avaliação das 

Universidades Brasileiras, com participação de vários segmentos da socidade, foi instituída 

com auxílio de um Comitê Técnico Assessor, composto por especialistas da área, para analisar 

as propostas existentes. 

 Desta forma, o MEC assume a condução do processo de construção da avaliação 

institucional, em parceria com as IES. Uma vez construído o processo, ainda foi encaminhado 

para que as IES se manifestassem para, ao final do ano de 1993, chegar ao seu Documento 

Básico. 

 Para Luz (1994), o PAIUB está “fundamentado no objetivo de aprimorar a qualidade do 

ensino, da pesquisa, da extensão”,  visando a criação de uma cultura de avaliação e, conforme o 

                                                
11 PAIUB – Disponível no sítio: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=26694>. Acessado 

em 09/07/2021. 
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autor, este trabalho juntos caminhava “ao encontro da qualidade e do melhor desempenho de 

nossas Instituições junto a sociedade brasileira” (LUZ, 1994, p.6).  Em estudo sobre o PAIUB, 

Silva (2006) afirma que 

Com relação ao diagnóstico das instituições de ensino superior, no que se refere 
à avaliação, desenvolver e levar a qualidade e reflexão às instituições de ensino 

superior foi o objetivo primordial e de fundamental importância para as 

universidades brasileiras (SILVA, 2006, p. 4). 

 

 Segundo o autor, o PAIUB foi criado por associações com forte viés democrático e 

voluntário. Desta forma, tinha participação de membros internos e externos das IES e como 

objetivo as questões de qualidade das universidades, sem aspectos punitivos e, assim, afastou-se 

das políticas intervencionistas, regulatórias e mercadológicas evitando, por exemplo, o 

ranqueamento. 

Dias Sobrinho (1995) resume que o PAIUB teve dois objetivos: 1) uma visão objetiva e 

crítica sobre a Universidade e seus elementos constitutivos (ensino, pesquisa, extensão, aspectos 

físicos, etc...) 2) a participação dos envolvidos no processo, tornando-se institucional. Com a 

mudança de governo, entretanto, modifica-se a política educacional e a forma de avaliação. 

 

2.3. Exame Nacional de Cursos (ENC/Provão)12 

 

Ao conduzir o crescimento da população com acesso ao ensino superior, como política 

nacional de educação, concomitantemente oportunizou-se que este crescimento fosse realizado 

através do setor privado. No governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), de 1996, trouxe em seu art.º 45 a possibilidade de 

participação das IES privadas, em diversas formas de atuação, e as necessidades de validação e 

renovações periódicas.   

   Nesta política implementada, o Provão assume o papel do ranqueamento envolvido com 

estratégias de publicidade e marketing trazendo, como afirma Barreyro (2004, p. 41): “ [...]tinha 

um valor baseado não na verdade, mas na eficácia comunicativa dos conceitos A, B, C, D, E 

(código no qual eram apresentados os resultados) que constituíam uma mensagem muito clara. 

                                                
12  Dados do ENC estão disponíveis no sítio: http://inep.gov.br/educacao-superior/exame-nacional-de-

cursos/relatorios. Acessado em 28/08/2021. 
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De acordo com Silva (2006), a implementação do Provão, durante o Governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, abriu possibilidades para o empreendedorismo educacional  

[...]o pragmatismo econômico e político invade o espaço universitário e as 

prerrogativas de caráter mercadológico ditam as normas para uma espécie de 

conceitualização das IES. Neste aspecto, só pode permanecer funcionando 
aquela instituição cuja "qualidade" atenda aos requisitos contratados pelo 

governo junto a organismos financeiros mundiais. Podemos entender assim: as 

IES devem tornar-se empresa. É o surgimento, ou desenvolvimento, do 
empreendedorismo educacional, algo tão moderno quanto possa supor a 
política da globalização (SILVA, 2006, p. 5). 

 

O Exame Nacional de Cursos (ENC) ou “Provão”, criado em 1995, instituiu mudanças 

na avaliação para além da prova, incluindo a avaliação das condições dos cursos. A partir destas 

o Governo passou a utilizar a avaliação como instrumento de medição quantitativo de resultados 

exercendo controle e, também, uma forma de homogeneização das universidades. Assim, através 

do Provão viu-se crescer o papel de controlador do Governo perante as IES. Para isto, segundo 

Kraemer, Verdinelli, Lizote e Terres (2016), a referida prova foi tornada obrigatória, por lei, para 

que os alunos obtivessem seus diplomas de conclusão de curso, o que marcou o início de 

ranqueamento de cursos. Uma política com forte caráter de papel regulador e avaliador do 

sistema educacional.  

 

2.4. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 13 

 

O governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a nomeação do Dr. Cristovam 

Buarque para o Ministério da Educação, trouxe mudanças significativas para o sistema de 

avaliação das instituições de Ensino Superior, como a implantação do SINAES, criado com base 

nas experiências do ENC e do PAIUB. Para Barreyro (2004, p. 42) “A avaliação era 

considerada, como um dos elementos relevantes tanto para garantir a qualidade do sistema 

quanto para promover a autonomia universitária” . 

                                                
13 Disponível em  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjZ6eWMkNnxAhX2lZ

UCHWv9BrIQFjAFegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Farquivos%2Fpdf%2Fsinaes.pdf&u

sg=AOvVaw0S7f_b9aM2WvnMU_55bVi2. Acessado em 11/07/2021. 
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   Conduzido por uma Comissão Especial de Avaliação (CEA), basicamente formada por 

acadêmicos, com experiência no PAIUB,  membros do Ministério da Educação, representantes 

estudantis e especialistas no tema, o SINAES também oportunizou consultas públicas sobre o 

assunto.   

   Destaque-se que o lançamento do SINAES suscitou movimentos políticos contrários,  em 

vista de que representantes do governo anterior defendiam o ENC como uma forma objetiva 

enquanto o modelo proposto foi visto como subjetivo. De acordo com Barreyro (2004)  

A proposta da CEA foi apresentada em 2 de setembro de 2003. Assim que 

divulgado o SINAES, apareceu na mídia uma ativa defesa do Provão, iniciada 

pelo ex-ministro Paulo Renato Souza, a ex-presidente do INEP, Maria Helena 
Guimarães de Castro e a ex-conselheira e especialista em educação superior, 

Eunice Durham, todos ligados ao governo anterior. [...] As opiniões divulgadas 

pela imprensa geraram rapidamente a resposta do Ministro de Educação, 
Cristovam Buarque, que convidou os ex-dirigentes do MEC/INEP para 

constituir uma comissão" para discutir a proposta[...] (BARREYRO, 2004, 
p.44). 

 

Durante este período ocorreram diversas discussões sobre o assunto, inclusive a criação 

de uma terceira via, denominada Índice de Desenvolvimento da Educação Superior (IDES), que 

buscava conjugar as propostas existentes e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com a 

permanência do ranqueamento anterior. Entretanto, o Governo Lula emitiu Medida Provisória, 

posteriormente transformada em lei, com o SINAES, modelo vigente até os dias de hoje. 

Barreyro (2004, p. 47) considera que o SINAES é um modelo que traz “a possibilidade de ser 

ressignificado e ser utilizado com uma função pedagógica que colabore no processo de avaliação 

da totalidade do sistema”. Segundo Silva (2006), percebe-se alterações substanciais na política 

da avaliação das instituições 

[...] o SINAES chega com uma proposta de viabilização de superação política, 

consubstanciada em princípios democráticos, resgatando importantes 
elementos dentro do objeto da avaliação institucional, como por exemplo, a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O SINAES, assim como o 

PAIUB, foi concebido dentro de princípios de valorização da "autonomia" e 

identidade das IES (SILVA, 2006, p. 5). 

 Mas, para Silva (2006) 

Supor, todavia, que o Sistema Nacional de Avaliação Institucional do Ensino 

Superior alcançou, enfim, o objetivo máximo daquilo que se espera de uma 

avaliação institucional, que seja totalmente imparcial, descompromissada, 
absolutamente democrática e geradora de autonomia institucional é algo que 

ainda cumpre discutir, haja vista a persistência de algumas práticas 

compulsórias e premiadoras, resquícios de um estigma que o Provão cunhou de 
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maneira sintomática no ideário recente da sociedade brasileira como um todo 

(SILVA, 2006, p.6). 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), de abril de 2004, 

conforme Kraemer, Verdinelli, Lizote e Terres (2016) 

[...]é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes. O SINAES avalia todos os aspectos 
que giram em torno dos seguintes eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o 
corpo docente, as instalações e vários outros aspectos (BRASIL, 2004). 

  

   Kraemer, Verdinelli, Lizote e Terres (2016) concluem que o SINAES  

[...]buscou melhorar a qualidade das universidades brasileiras, usando a 
avaliação do ENADE como estratégia de agente de mudança, a fim de que as 

instituições avaliadas procurassem melhorar cada vez mais as suas condições 
de ensino (KRAEMER, VERDINELLI, LIZOTE E TERRES, 2016, p. 10). 

 

Do conjunto de análises dos pesquisadores sobre a avaliação no Ensino Superior no 

Brasil, percebe-se que os autores destacam mudanças significativas, apontando que tais políticas 

vêm invertendo e subvertendo a autonomia e a identidade das IES por meio das avaliações. Neste 

sentido, é preciso entender que os processos que envolveram as mudanças  consideraram que a 

avaliação não é apenas um processo em si, mas trata-se de uma política de governo. Nessa 

direção, Cunha, Fernandes e Forster (2003, p. 16) afirmam  que,  por meio da pesquisa, pode-se 

“tentar compreender como as universidades e seus atores estão movimentando-se frente às 

políticas que vêm sendo impostas.”  

 Ao estimular o ingresso da iniciativa privada no ensino superior, facilitou-se, também a 

perspectiva de mercado e de concorrência, o que no dizer de Cunha, Fernandes e Forster (2003, 

p. 17) “favoreceu a implantação de um contingente de IES emergentes, planejadas e constituídas 

sob a nova ordem, calcada, principalmente, no princípio da concorrência como pilar regulador”. 

Ao tratar da política de implementação das avaliações externas, na época do “Provão” em 

consonância às políticas do BM, e alinhado às orientações do governo FHC, de forma a trazer as 

IES para mais próximo do mercado, as autoras afirmam que   

Ao Estado cabia a condição de arbitrar o conhecimento útil, especialmente 
através dos mecanismos tradicionais de regulação pública, como a publicação 

da legislação e as formas de financiamento. Mesmo com uma postura, em geral, 

centralizadora, de acordo com os autores citados, o Estado tinha a função de 
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defender a liberdade acadêmica contra interferências externas, protegendo a 

universidade das investidas das profissões, das igrejas, das regiões e mesmo dos 
políticos. Não se cogitava em ter o mercado como definidor do ethos acadêmico 

(CUNHA, FERNANDES E FORSTER, 2003, p. 13). 

 

 Essas mudanças vieram alterar significativamente o objetivo da avaliação no Ensino 

Superior que, considerando, conforme expressam os referidos autores,  “os processos avaliativos 

inscreviam-se, principalmente, numa perspectiva formativa, em que predominava o discurso da 

melhoria do ensinar e do aprender, com ênfase nos processos vividos pelos protagonistas 

acadêmicos.” (CUNHA, FERNANDES E FORSTER, 2003, p. 14). 

 Na argumentação dos autores, as mudanças no processo de avaliação ocorreram em 

consonância com as orientações do Banco Mundial durante a segunda metade dos anos noventa. 

Assim, passou-se a privilegiar os processos de avaliação externa dos sistemas educacionais, com 

foco na “produtividade e universalização de padrões de qualidade”, conforme expressam Cunha, 

Fernandes e Forster (2003, p. 12). Além disso, as concepções de avaliação também modificaram 

as relações entre os envolvidos no processo educacional, posto que o foco passou a ser o binômio 

qualidade/avaliação. Para as referidas autoras, as mudanças implicaram a regulação das relações 

entre os entes federados e as instituições de Ensino Superior que passaram a ter o foco no 

mercado. “Nessa perspectiva o pressuposto organizativo da sociedade constrói-se sobre o 

princípio da concorrência, que torna os atores sociais dependentes dos padrões externos 

reguladores” (CUNHA, FERNANDES E FORSTER, 2003, p. 14). 

 As autoras alertam que as universidades têm proteção da constituição brasileira no 

sentido da sua autonomia. Consideram, entretanto, que com o avanço deste Estado-Avaliador, as 

avaliações avançam se imbricando no dia a dia da instituição, no currículo, no projeto pedagógico 

chegando a todos os envolvidos nos processos 

Os atores principais da ação acadêmica — professores, alunos e gestores — vão 

se deixando invadir pela nova ordem, sem uma reflexão mais crítica de seus 

pressupostos. O que, no início, era olhado com desconfiança e até com rechaço, 

começa a fazer parte da compreensão cotidiana sem muitos questionamentos, 
como uma inevitável condição de sobrevivência acadêmica (CUNHA, 

FERNANDES E FORSTER, 2003, p. 15). 

 

 As autoras alertam sobre os efeitos da conceituação das avaliações para as instituições 

que podem gerar ações de marketing ou, como estamos pesquisando, ações institucionais só que 

com o foco específico da reversão  
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Na atual conjuntura das políticas avaliativas, o escore alcançado, assume o 

papel balizador fundamental de qualidade. Se o conceito é positivo, passa a ser 
o grande trunfo de marketing para divulgar a IES e o Curso. Se negativo, 

catalisa esforços institucionais que procuram alterar esta posição no panorama 

nacional (CUNHA, FERNANDES E FORSTER, 2003, p. 15). 

 

  Os riscos impostos por tal política são explícitos no momento em que o ensino se submete 

ao mercado, pois transfere-se os objetivos educacionais para as necessidades deste mercado. 

Outro aspecto importante a ser considerado é que a avaliação externa está regulamentada pela 

legislação e, embora possa haver críticas, as IES acabam submetendo-se às políticas de avaliação. 

No dizer de Verhine(2015)  

[...]embora frequentemente confundidos um com outro, avaliação e regulação 

representam processos distintos que podem ser, ao mesmo tempo, 
complementares e também antagônicos, pois se por um lado uma articulação 

entre os dois processos faz-se necessária, por outro tal articulação pode gerar 

distorções não desejáveis (VERHINE, 2015, p. 604). 

 

 Cabe ressaltar, também, que os processos de autorização de cursos precisam ser 

renovados. Desta forma, a avaliação impõe-se ao ambiente universitário envolvendo seus atores 

e seu planejamento pedagógico. A liberdade é dada pela autonomia constante na Constituição 

Federal, mas, ao mesmo tempo, os processos de avaliação externa geram pressões por resultados, 

conforme disposto no art. 46 da LDBEN. O autor afirma 

Segundo o parágrafo 1º deste artigo, os resultados do processo regular de 

avaliação podem gerar sanções e punições, pois uma vez constatadas 
deficiências, deve ser aberto um prazo para saneamento que geraria nova 

reavaliação, a qual pode “resultar, conforme o caso, em desativação de cursos 

e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de 

prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento (VERHINE, 2015, p. 

606). 

 

 Destas orientações, agregado ao Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei no. 

10.172/2001, tem início o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, em 2004. Para 

Verhine (2015, p. 609) “Fica evidente que de acordo com suas bases teóricas e legais, a avaliação e a 

regulação são atividades distintas, mas necessariamente interligadas, pois a avaliação serve para alimentar 

decisões de cunho regulatório.” Para o autor, a implementação do SINAES encontrou as facilidades 

de estar substituindo um sistema anterior, o ENC; assim, já no seu primeiro ano, 2004, foi 

possível a realização da prova do ENADE. Além disto, até o ano de 2006 as IES tiveram de 
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instituir a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e relatórios de autoavaliação Entretanto, a 

logística de avaliar todos os cursos, no período de três anos, implicaria mão de obra de 

avaliadores sem igual. Então, de forma a viabilizar o SINAES, Verhine (2015) relata 

Um exemplo de tal ajuste foi o lançamento do CPC - Conceito Preliminar do 

Curso, instalado pela Portaria Normativa MEC nº. 4 de 5 de agosto de 2008. 

Para entender a lógica do CPC, é importante saber que a documentação que 
conceituou o SINAES deixou claro que todos os cursos superiores que 

compõem o sistema federal de educação teriam que, obrigatoriamente, receber 

uma visita por uma comissão de especialistas para avaliação dos cursos. Além 
disso, foi entendido que a periodicidade de tais visitas deveria acompanhar o 

ciclo trienal do ENADE, o que significava que, de três em três anos, em torno 

de 30 mil cursos (todos de instituições federais + todos de instituições privadas) 
deveriam receber uma visita avaliativa in loco. A proposta era teoricamente 

boa, mas não viável diante das condições reais existentes (VERHINE, 2015, p. 

610). 

 

 Para viabilizar o sistema definiu-se que apenas os cursos que recebem um conceito 

insatisfatório (1 ou 2) são visitados obrigatoriamente por uma comissão de avaliação que atribui 

conceitos in loco; os demais cursos, se não solicitarem uma visita, tem seu conceito confirmado 

em 30 dias. Consequentemente, os conceitos dos CPC decorrem no índice geral de cursos (IGC) 

da IES.  

 Entretanto, o processo atual de avaliação tem questionamentos. Dias Sobrinho (2008), 

apresenta críticas ao processo de avaliação externa, quando afirma que o coordenador da 

comissão, que concebeu o SINAES e as ações do MEC “interrompem a construção de um 

processo participativo e promovem o retorno a posturas, axiomas e enfoques próprios do 

paradigma técnico-burocrático” (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 820) 

 Verhine (2015) ainda complementa no sentido de que a utilização destes indicadores nos 

processos regulatórios pode trazer problemas por considerar que são indicadores frágeis e, neste 

sentido, o CPC já passou por diversas modificações de forma a buscar contabilizar as 

diversidades entre as IES avaliadas. Além disto, afirma que  

Fica evidente que um dos problemas com a utilização do CPC e IGC é que 
como indicadores que são facilmente calculados, divulgados e compreendidos, 

eles ganharam uma relevância maior do que a esperada por seus formuladores, 

tornando-se mais importantes, tanto na consciência pública quanto nas decisões 

de regulação[...] (VERHINE, 2015, p. 612). 

 O autor ainda faz um alerta no sentido da existência de tensões entre os processos de 

avaliação e regulação pois, no Brasil 
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No contexto do SINAES, tais tensões têm sido evidentes no uso indevido de 

indicadores para fins de regulação, na desvalorização dos aspectos formativos 
da avaliação e na iniciativa de integrar avaliação e regulação em uma única 

agência, prejudicando a autonomia e independência de cada processo em 

relação ao outro. Estas tensões derivam-se, em parte, do fato de que a avaliação 

da educação superior no Brasil pode ser vista como sendo uma política de 
estado, enquanto a regulação da educação superior tende a funcionar como uma 

política de governo (VERHINE, 2015, p.616) 

 

2.5. Os papéis do SINAES na educação superior brasileira 

 

Através das avaliações externas, pelo ENADE e os demais quesitos, que serão 

explicitados no item seguinte, os critérios de qualidade no ensino superior somam-se às 

avaliações internas e, também, às autoavaliações conduzidas pela CPA da Instituição. Chega-se, 

assim, aos conceitos de avaliação dos cursos que são utilizados, dentro do SINAES, como forma 

de reconhecimento ou renovação do reconhecimento.  E, desta forma, o SINAES presta contas à 

sociedade sobre a qualidade do sistema educacional brasileiro. 

 O Sistema Nacional de Avaliação cumpre papéis importantes para a educação superior. 

Através dos processos de avaliação externa, objeto de estudo dessa Dissertação, aliado à 

avaliação institucional, onde se inclui a autoavaliação, o SINAES apresenta um diagnóstico do 

papel de cada IES, isto é, obtém um conceito  e uma avaliação da IES. Através do SINAES, o 

MEC pode realizar três funções importantes perante a graduação superior: autorização de 

funcionamento de cursos, renovação do reconhecimento do curso, para sua continuidade, e 

inclusive, reconhecimento dos melhores cursos. O SINAES demonstra assim que cumpre o papel 

previsto de um Estado Avaliador, possibilitando a proliferação de cursos e o acompanhamento 

do sistema inteiro pelo Governo. Realiza-se, assim, a materialização da implementação política 

incentivada como avanço das IES privadas e o papel de gestor do Governo. Na figura, a  seguir, 

apresentamos, resumidamente, os papéis do SINAES na educação superior brasileira. 
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 Figura 01 – Papéis do SINAES na educação superior  

 

                  

Fonte: dados da pesquisa  

 

 

2.6 Contextualização do sistema de avaliação brasileiro  

 

 Ao tratar avaliação em educação, Libâneo (2018) afirma que avaliar é um constitutivo do 

ser humano. O ser humano tem a capacidade de conhecer fatos, sejam naturais, sociais ou 

culturais, além do discernimento de conhecer e se apropriar de valores, de acordo com a 

capacidade e as experiências de cada um e, por consequência, pode tomar decisões e ações. Para 

a compreensão do processo de avaliação, Luckesi (2018) trata da relação entre o ser e o valor, 

definindo que “a avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de 

decisão” (LUCKESI, 2018, p. 27).  

 Para Luckesi (2018), as definições da avaliação são intrínsecas à cultura de nossa 

sociedade e considera o conceito de avaliação no sentido epistemológico, para definir os tipos 

de avaliação com base no momento em que esta ocorre. Para o autor, o contexto é o que vai 

definir a existência de um projeto de ação, podendo-se estabelecer avaliação em cada etapa deste 

projeto, assim definidas: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. No 

entanto, defende a ideia de avaliação como “resultado final”, de modo a dar mais coerência ao 

processo. Afirma que 

O resultado final de uma ação é uma síntese dos investimentos que foram sendo 

realizados por seu gestor em decorrência de sucessivos atos avaliativos e 

sucessivas tomadas de decisão. Desse modo, ao invés de denominar avaliação 
somativa (que supostamente somaria resultados intermediários), a meu ver, 

deveria denominar-se “avaliação do resultado final”, que revelaria a qualidade 

do resultado ao qual se chegou através de determinada ação (LUCKESI, 2018, 
p. 174). 
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O autor traz, também, classificação das avaliações com base no tempo, considerado a 

avaliação processual e contínua que tem como base o fluxo do tempo das ações envolvidas. De 

acordo com o autor, a avaliação processual ocorre durante o transcorrer do processo, em 

momentos sucessivos, durante a formação. . 

Ao tratar de avaliação com base no uso de seus resultados, o autor afasta da investigação 

avaliativa a utilização dos termos adjetivos classificatórios, diagnósticos ou seletivos, em vista 

de que o ato da avaliação investigativa não comporta a utilização de seus resultados posto que 

avaliar é revelar a qualidade do que foi avaliado.  Luckesi (2018) faz referência à avaliação 

emancipatória, avaliação dialética, avaliação dialógica e avaliação mediadora, porém descarta 

essas possibilidades, em vista de se tratar de um o ato que avalia a qualidade da realidade e os 

termos citados estão vinculados aos projetos pedagógicos.  

Luckesi (2018) também nos traz a perspectiva da avaliação pelo sujeito que realiza a 

avaliação. A heteroavaliação é realizada por um sujeito considerado capacitado para a avaliar, e 

sem envolvimento no processo avaliado. Autoavaliação, como próprio conceito atribui, é feita 

pelos próprios sujeitos do processo, no caso da educação, os estudantes e a avaliação por opinião, 

quando solicita aos alunos avaliação da qualidade da instituição e dos processos envolvidos no 

ensino-aprendizagem ocorrido. Na perspectiva do referido autor, a avaliação institucional e a 

avaliação de larga escala cumprem funções específicas. Na avaliação institucional, os resultados 

podem gerar novas decisões com vistas ao resultado e desempenhos, de acordo com o projeto 

pedagógico, materializado no currículo e nas demais condições necessárias, como infraestrutura 

e professores qualificados, trazendo subsídios aos gestores para garantir sua finalidade. Já a 

avaliação em larga escala, ainda segundo Luckesi (2018), inclui a visão de todo o sistema de 

ensino, seja municipal, estadual, federal ou privado. No caso do ensino superior, toma-se por 

base o tripé ensino, pesquisa e extensão e sua relação com “a responsabilidade social da 

instituição, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações” 

(LUCKESI, 2018, p.200).  

 Saul (2010, p. 58), ao tratar da avaliação emancipatória, afirma que “Nessa perspectiva, 

o processo de conscientização é a mola mestra de uma pedagogia emancipadora”. Com a 

avaliação emancipatória, a autora propõe o desenvolvimento da emancipação e da consciência 

crítica educativa. Esta consciência crítica, analogicamente, é a mesma consciência necessária 

para o processo de avaliação externa. Para Saul (2010, p. 66), ”A crítica educativa propõe uma 

análise valorativa do programa educacional na perspectiva de cada um dos participantes 



60 
 

 

 

(avaliadores) que atuam no programa”, sendo esta mesma crítica educativa, por analogia, válida 

para os processos de avaliação externa. 

Freitas (2014) nos apresenta os alertas necessários sobre a condução da avaliação em 

larga escala e o retorno para os envolvidos. Para o autor, há que se articular os processos de 

avaliação, considerando que   

[...] a avaliação de sistema é um instrumento importante para monitoração das 

políticas públicas e seus resultados devem ser encaminhados, como subsídio, à 

escola para que, dentro de um processo de avaliação institucional, ela possa 
consumir estes dados, validá-los e encontrar formas de melhoria. A avaliação 

institucional fará a mediação e dará, então, subsídios para a avaliação de sala 

de aula, conduzida pelo professor (FREITAS, 2014, p. 65). 

 

O autor complementa, alertando que a “avaliação não é apenas técnica, mas tem também 

um lado político” e há necessidade de se criar mecanismos de mediação, pelas instituições, dos 

dados disponibilizados, considerando que estes “podem até ter legitimidade técnica, mas lhes 

faltará a legitimidade política” (FREITAS, 2014, p. 65). Freitas (2014) nos traz exatamente uma 

questão que acreditamos estar no âmago das dificuldades dos processos de avaliação externa. 

Não há avaliação sem o aspecto político, sem a intencionalidade. Do modo que foi concebido, 

sua história e mesmo o processo atual, enfrenta dificuldades por seu viés político. Neste sentido, 

podemos encontrar algumas das respostas sobre os questionamentos e objetivos de nossa 

pesquisa.    

Uma vez que estamos tratando de avaliação do ensino superior, ao tratarmos avaliação, 

passamos, necessariamente, pela definição da qualidade do ensino praticado e do ensino previsto 

no Projeto Pedagógico e nos Planos de Ensino, além das implicações decorrentes da qualidade 

da formação, entre as quais o perfil do egresso. Avaliação e qualidade estão intrinsicamente 

conectadas porque a avaliação sempre envolverá a perspectiva da qualidade envolvida. Desta 

forma, buscamos inicialmente tratar das questões que envolvem suas definições. Para Cunha 

(2006):  

A questão da qualidade de ensino tem sido, então, objeto de disputa ideológica. 
Para alguns, representa a possibilidade de um sistema que atenda as exigências 

do mundo produtivo, respeitando a estrutura de poder que articula os países 

ricos com os dependentes. Para outros, significa o desenvolvimento de uma 

cultura crítica e fundamentada, capaz de acenar com uma condição 
emancipatória. A primeira tem a competitividade como êmulo e a segunda 

aposta na solidariedade como possibilidade  (CUNHA, 2006, p.260). 
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 A citação de Cunha demonstra os dois caminhos contrários que se posicionam perante a 

avaliação externa e a avaliação institucional do ensino superior. Para Dias Sobrinho e Balzan 

(1995) 

Avaliação e qualidade não se separam. Há necessidade de se avaliar para se 
desenvolver a qualidade e há necessidade de se avaliar e inovar a própria 

avaliação. Isolar, aqui, pode significar ‘rodar em falso’, visto o risco de não se 

chegar a lugar algum é muito grande (DIAS SOBRINHO, BALZAN , 1995, p. 

12) . 
 

 

 Desta forma, os autores reafirmam que  

[...] a ideia de que qualidade, enquanto produção social, não é um atributo 
estático de um produto pronto e acabado; muito mais do que isso, a qualidade 

em educação deve ser compreendida nos processos, nas relações, com 

construção subjetiva (DIAS SOBRINHO, BALZAN, 1995, p. 12). 

 

 

 De acordo com Dias Sobrinho e Balzan (1995, p. 10), “Compreender crítica e 

integralmente esses processos pedagógicos e de socialização para a promoção da qualidade da 

Universidade é dispositivo e matéria da Avaliação Institucional”.  Dias Sobrinho e Balzan (1995) 

defendem que os conceitos de ‘qualidade total’ e de selo ISO 9000 não podem ser considerados 

como qualidade acadêmica porque 

[...] A “qualidade total” carrega um forte peso ideológico que não se coaduna 

com o pluralismo, a autonomia e o espírito crítico da Universidade. O selo ISO 
9000 é reconhecimento de desempenhos conformados a padrões controláveis e 

estabelecidos. É uma rejeição da crítica e da transformação, dois princípios 

essenciais da educação (DIAS SOBRINHO, BALZAN, 1995, p. 13). 

  

 

 Desta forma, os autores reforçam a Avaliação Institucional e sua relação com o viés 

formativo, para que se possa compreender os processos educativos e melhorá-los. Esta é a visão 

de melhoria da qualidade do ensino jurídico. Nesse sentido, Dias Sobrinho e Balzan (1995) 

alertam que é preciso posicionar-se pela defesa da educação e evitar que o mundo econômico 

avance com seus ideais.  

 A predominância das ideias econômicas liberais em todas as áreas, inclusive na educação, 

presentes desde os documentos do Banco Mundial, torna mais visível o avanço dos grandes 

grupos econômicos que avançam na área, inicialmente no ensino superior e, atualmente, no 

ensino médio. Este avanço envolve o governo, as IES e a sociedade, inclusive com impacto direto 

nas DCN que, com o passar do tempo, aproximam-se das ideias de gestão, administração e 
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controle, alterando o papel do governo na relação com a educação brasileira. Neste sentido, 

Sousa (2018) ao enfocar o ENADE afirma 

O ENADE tem se configurado não somente como parâmetro avaliativo, mas 
também como promotor de um ranqueamento entre os cursos e as 

universidades, onde a prioridade dos resultados numéricos sobrepõe-se diante 

das demandas sociais, deixando, muitas vezes, de valorizar o processo de 
ensino e aprendizagem, a produção cultural, científica, tecnológica e de 

formação cidadã, sem priorizar reflexões acerca da função social da educação 

superior na sociedade contemporânea.(SOUSA, 2018, p. 66) 

 

 A educação no Brasil vem sendo reformulada de longa data, acompanhando as políticas 

e orientações educacionais internacionais que visam  modificação do papel do Estado, com 

flexibilização e ampliando espaço para privatização. Dentro desta política, as avaliações externas 

em larga escala cumprem o papel da verificação de resultados, induzindo a uma visão muito 

próxima ao mercado com o cumprimento de metas, obtenção de notas e cumprimento de 

contratos entre o Estado e empresas privadas de educação levando, inclusive, como 

consequência, a um ensino cada vez mais tecnicista. 

 Assim, observa-se que as políticas educacionais brasileiras estão estabelecendo critérios 

de eficácia, eficiência e produtividade implementados numa estratégia de gestão, com foco nas 

demandas do mercado econômico. Consequentemente, os professores e gestores necessitam 

adaptar o currículo às referências das avaliações em questão.  A avaliação externa também 

cumpre o papel do controle do Estado, onde resultados podem influenciar em distribuição de 

recursos e bolsas de estudo, estabelecendo os parâmetros de definição da qualidade da educação. 

Nesse sentido, Cária e Oliveira (2015) afirmam que  

São os seus aspectos positivos que, nas últimas décadas, vêm contribuindo para 

que a avaliação em larga escala seja revestida dessa grande importância e ênfase 

no cenário educacional brasileiro. É como mecanismo de regulação educacional 
e estratégia de gestão que a avaliação em larga escala passou a ser determinante 

para a chamada qualidade da educação, pois, é a partir dessa lógica, que se tem 

definido o currículo, a formação dos professores, a valorização do trabalho 
docente, com a introdução, inclusive, da remuneração por bônus (CÁRIA E 

OLIVEIRA, 2015, p. 28). 

 

Neste capítulo analisamos a implementação dos processos de avaliação no Brasil e os 

contextos sócio-políticos envolvidos, alinhados a estratégias de Governo, além da influência de 

órgãos externos. Pode-se perceber, também, as implicações destas políticas nas IES e nos cursos 

de ensino superior. Verificamos, também, posicionamentos sobre estas políticas e consideramos 

importantes os questionamentos sobre o processo inverter a relação entre o ensino e a avaliação, 

além da internalização dos conceitos vigentes após o passar dos anos de sua implementação.  
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3. OS CURSOS DE DIREITO: AS DIRETRIZES CURRICULARES NA 

CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Este capítulo trata dos cursos de Direito, descrevendo a transformação na forma do ensino 

jurídico, o cenário recente da oferta de cursos e alunos matriculados, além dos dados 

comparativos das avaliações feitas pelo MEC/INEP referentes aos anos em que o curso de Direito 

foi avaliado.  Inclui um estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais, voltadas às orientações 

para a construção do Projeto Pedagógico dos Cursos de Direito.  

 

3.1 Breve histórico das mudanças recentes no ensino jurídico brasileiro 

 

Segundo Osório (2016), após a proclamação da República, começam a surgir novas 

demandas de carreiras jurídicas; no entanto, foi durante a Ditadura Militar, nos anos 60/70, que 

este entendimento foi reforçado. Conforme afirma o autor: “foi marcado pedagogicamente pela 

ideia tecnicista, no aprender a fazer, na formação de mão-de-obra qualificada para uma sociedade 

capitalizada” (OSÓRIO, 2016, p. 51). 

Para Rodrigues (2005) a mudança para um curso mais voltado à pratica jurídica ocorreu 

após 1962, com a implementação do currículo mínimo, reforçado com a Nova República, na 

década de 1980. O autor afirma que o tradicionalismo que marca o curso de Direito está 

relacionado ao tipo de aulas com base em explanações, exposições do conhecimento, 

conferências, ‘aulas magnas’, seguidas de avaliações para verificar se o aluno internalizou o 

mesmo conhecimento emanado.  

Um estudo realizado por Adaid e Mendonça (2018) sobre as tendências teóricas do ensino 

jurídico no período entre 2004 a 2014 e a formação crítica concluiu ser escassa a bibliografia 

relacionada ao ensino jurídico. Os pesquisadores identificaram cinco autores mais citados nas 

teses e dissertações que analisaram, a saber: Horácio Wanderlei Rodrigues, Luís Alberto Warat, 

José Eduardo Faria, Eduardo Carlos Bianca Bittar e Roberto Lyra Filho. Ressaltam nesse estudo 

que Warat e Rodrigues são considerados autores fundamentais para discussões sobre o ensino 

jurídico e são autores que mais publicaram sobre o assunto, embora outros autores também 

tratem do ensino jurídico.  
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 Entre os pontos trazidos por Adaid e Mendonça (2018) a respeito dos autores mais citados 

nas produções científicas estudadas, destaca-se a compreensão sobre o ensino nos cursos de 

Direito na perspectiva da ciência jurídica e da formação dos estudantes. Assim, destacam, citando 

o estudo de Rodrigues (1993), que “reduzir a ciência jurídica à atividade técnica desempenhada 

por advogados, promotores e juízes, no foro, implica converter as faculdades de Direito em 

‘escolas de legalidade’, destinadas a produzir servos do Estado ou do capital” (RODRIGUES, 

1993, p.119). Para este autor, o Direito busca formar profissionais com o seguinte perfil: 

conhecimento e uma visão multidisciplinar e sistêmica; criatividade; intuição; sensibilidade; agir 

ético e solidário; responsabilidade social; senso crítico; capacidade de mediar conflitos (de 

harmonizar diferenças); capacidade de julgar e tomar decisões; visão atualizada do mundo 

(consciência do seu tempo e do seu espaço); formação ampla (humanística, técnico-jurídica e 

prática); e capacidade de trabalhar em grupos e atuar coletivamente. (RODRIGUES, 2005, p. 

22).  

Warat (1985) propõe uma reforma no ensino jurídico, com foco na figura do docente e 

sua atuação para além do tradicionalismo jurídico. Ou seja, o professor deve adotar uma postura 

de desenvolvimento de conscientização política e crítica pois, para Warat (1985) os alunos serão 

os juristas do amanhã. 

 

3.2 Os Cursos de Direito no Brasil 

 

Uma pesquisa realizada no sítio do INEP, com dados de 2018, mostra que o Brasil conta 

com 1.010 instituições que oferecem o curso de Direito, sendo que 99 são públicas e 911 

privadas. Estas IES ofertam 1.303 cursos de Direito em três turnos, manhã/tarde/noite, sendo 

167 públicas e 1.136 privadas.  

No tocante à diferença quanto à quantidade de cursos de instituições públicas e privadas, 

cabe ressaltar tratar-se de consequência das políticas públicas brasileiras que oportunizaram a 

ampliação de instituições privadas, com e sem fins lucrativos. Este contexto denota o avanço do 

capitalismo para o capitalismo neoliberal, com o avanço do privado em espaço da educação, 

muito alinhado às orientações que tratamos no início do trabalho. Neste contexto, destaca-se a 

quantidade de cursos oferecidos pelas instituições públicas e privadas, conforme disposto no 

gráfico 01 a seguir. Balizados no histórico das realizações do ENADE, verifica-se a significativa 
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expansão de cursos de Direito no Brasil no decorrer do tempo entre as pesquisas realizadas pelo 

MEC/INEP . 

 

Gráfico 01 – Oferta de cursos de Direito no Brasil segundo o ENADE 

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos do sítio do INEP14  

 

A quantidade total de vagas oferecidas (atuais + novas) em 2018 foi de 471.643, sendo 

22.917 vagas públicas e 448.726 vagas privadas, com 1.243.855 inscritos. Destes inscritos, 

252.144 são ingressantes nas instituições públicas 18.836 e, nas instituições privadas, 233.308. 

Quanto ao total de egressos, o INEP informa que foram 126.176, sendo 13.025 e 113.151, nas 

instituições públicas e privadas, respectivamente. Além disto, segundo o sítio do INEP, 863.101 

realizaram matrícula. Os números são significativos, pois mais de 250 mil ingressaram e em 

torno de 125 mil concluíram o curso. Permanecendo números nesta formatação, em 2019 houve 

quase 900 mil e em 2020, há a tendência de termos mais de 1 milhão de pessoas, no Brasil, nas 

IES estudando Direito. Daí a importância de estudar, pensar e repensar o ensino do direito para 

a sociedade, a metodologia de ensino e as possibilidades. Neste sentido, torna-se pertinente a 

análise das DCN e seu avanço no tempo.  

 

 

 

                                                
14 (http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio, acesso em outubro/2020) 
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 Gráfico 02 – Total alunos do curso de Direito – Brasil 2018  

 

 

Fonte: elaborado pelo autor com dados do sítio do INEP 15  

 

3.3 Os conceitos dos cursos de Direito na história do SINAES 

 

O MEC apresenta, anualmente, os Indicadores da Qualidade do Ensino Superior, através 

do INEP, divulgados no sítio do Instituto. Os dados mais recentes do curso de Direito são 

referentes ao ano de 2018 e as avaliações anteriores ocorreram em 2006, 2009, 2012 e 2015. 

 O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é o principal indicador externo de avaliação dos 

cursos de graduação do Brasil. O conceito varia de 1 a 5 e, de acordo o ano de avaliação nas 

diferentes áreas de conhecimento. A formulação do conceito leva em conta os seguintes 

indicadores: 1) Conceito Enade; 2 ) IDD – indicador de diferença entre o desempenho esperado 

x desempenho observado com base no cruzamento dos resultados do ENEM e do ENADE; 3) 

Corpo docente – informações do Censo Superior sobre os percentuais de mestres e doutores e o 

regime de trabalho no curso; 4) Percepção dos discentes sobre o processo formativo (com base 

no questionário do estudante aplicado junto com o Enade.  

                                                
15 (http://portal.inep.gov.br/web/guest/início, acesso em junho/2020) 
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Este conceito, posteriormente, é confirmado e/ou alterado por comissões de avaliação do 

Inep que visitam as instituições de ensino superior verificando in loco as condições oferecidas, 

em conformidade com a legislação. O MEC estabelece duas notas para o CPC: o CPC contínuo 

e o CPC faixa, este último, divulgado como nota do curso. A média dos CPC do último triênio 

comporá, junto com outros indicadores, o IGC – Índice Geral dos Cursos da instituição. Os 

resultados do ENADE, somados às respostas do Questionário do Estudante, constituem insumos 

fundamentais para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior: Conceito Enade, 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), 

todos normatizados pela Portaria nº 40, de 2007, republicada em 2010 (INEP, 2016). Segundo o 

Inep 16  

O Conceito Preliminar de Cursos (CPC) combina, em uma única medida, 

diferentes aspectos relativos aos cursos de graduação: desempenho dos 

estudantes, valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso, corpo 
docente e percepção dos estudantes sobre as condições do ensino ofertado pela 

instituição. E o Índice Geral de Cursos (IGC), resultado da avaliação das 

instituições de educação superior é uma média ponderada, a partir da 

distribuição dos estudantes nos níveis de ensino, que envolve as notas contínuas 
do próprio CPC e os conceitos Capes dos cursos de programas de pós-

graduação stricto sensu das instituições (INEP. SÍTIO DO INEP. 2020). 

 

Uma vez entendidos os parâmetros utilizados para a conceituação, nas próximas páginas 

apresentaremos os gráficos que explicitarão a série histórica dos conceitos obtidos pelas IES, nos 

cursos de direito onde diferenciamos a apresentação em três categorias: privadas, públicas e 

conceitos totais. O objetivo é trazer a percepção ao leitor sobre evoluções e/ou estagnações de 

conceitos em cada categoria e no âmbito total. 

 

 

 

 

 

 

                                                
16  Disponível em https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/indicadores-de-qualidade-da-educacao-

superior/instituicoes-de-educacao-superior-poderao-se-manifestar-sobre-calculos-dos-indicadores-a-partir-desta-

quarta-feira-5. Acessado em 06/11/2020.  
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Gráfico 03 – conceitos CPC atribuídos aos cursos de Direito de IES públicas.  

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (sítio do INEP, outubro/2020) 

 O gráfico traz os cursos de Direito das IES públicas e o desempenho na avaliação externa 

no período de 2006 a 2018. Pode-se perceber alguns indicadores importantes; inicialmente 

verifica-se que a quantidade de cursos, praticamente, dobrou desde a primeira avaliação. 

Verifica-se, também, evolução em alguns indicadores como a redução significativa das 

instituições sem classificação e de avaliações com conceito 2 (dois).  Além disto, o gráfico 

demonstra a concentração de classificações com conceito 3 (três) e 4 (quatro), apresentando um 

ligeiro crescimento da nota 4 na última realização, apesar de que a quantidade de cursos com 

avaliação 5 (cinco) sempre se demonstrou em pequena quantidade e com involução.  

 

Gráfico 04 – conceitos CPC atribuídos aos cursos de Direito em IES privadas.  

 

       Fonte: elaborado pelo autor (sítio do INEP, outubro/2020) 
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 O gráfico 04 trata dos resultados dos cursos de Direito das IES privadas nas avaliações 

ocorridas. Percebe-se, primeiramente, o crescimento da quantidade de cursos no período, em 

torno de 30% (trinta por centro) em 12 anos. No que se refere aos conceitos, observa-se uma 

grande redução da quantidade de cursos sem classificação e a evolução e concentração do 

conceito 3 (três). A quantidade de cursos de instituições privadas é na dimensão de mais de 

6(seis) vezes de oferta em relação aos cursos das instituições públicas, mas, ao verificar as 

avaliações de 2012, 2015 e 2018 nos últimos 6 (seis) anos, verifica-se que permanece a 

classificação em estabilidade e proporcionais ao crescimento da oferta de cursos. 

 

Gráfico 05 – Conceitos totais CPC atribuídos aos cursos de Direito. 

 

 

    Fonte: elaborado pelo autor (sítio do INEP, outubro/2020) 
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de cursos com conceito 3(três), acompanhando o comportamento das instituições privadas. 

Ressalte-se, também, a pequena quantidade de cursos com a nota 5 (cinco) ao longo de todas as 

avaliações. 

 Numa análise preliminar, verifica-se que a oferta crescente de cursos, mas os percentuais 

de avaliações permanecem estáveis, principalmente nas instituições privadas, justificando esta 

pesquisa sobre a avaliação externa e o projeto pedagógico do curso. 
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3.4. Pareceres e Resoluções sobre o Curso de Direito 

 

No Portal do MEC 17  estão publicados os Pareceres e Resoluções sobre o curso de 

Direito, desde o ano de 2002 até a Resolução de 2018, que apresentaremos no quadro seguinte e 

que serão objetos do estudo desta dissertação: 

 

         Quadro 03 – Pareceres e Resoluções (MEC) 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO APROVAÇÃO 

Parecer CNE/CES nº 146 Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos e Graduação em Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Dança, Design, 
Direito, Hotelaria, Música, Secretariado Executivo, 

Teatro e Turismo. 

03/04/2002 

Parecer CNE/CES nº 67 Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais 

– DCN dos Cursos de Graduação. 

 

11/03/2003 

Parecer CNE/CES nº 55 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Direito. 
18/02/2004 

Parecer CNE/CES nº 211 Reconsideração do Parecer CNE/CES nº 55/2004, 

referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
curso de graduação em Direito. 

 

8/07/2004 

Resolução CNE/CES nº 9 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso 

de graduação em Direito, bacharelado, e dá outras 
providências. 

29/09/2004 

Parecer CNE/CES nº 236 Consulta acerca do direito dos alunos à informação 

sobre o plano de ensino e sobre a metodologia do 
processo de ensino-aprendizagem e os critérios de 

avaliação a que serão submetidos. 

7/08/2009 

Parecer CNE/CES nº 362 Solicitação para que seja verificada a possibilidade de 

se aperfeiçoar a redação do art.º 7, § 1º, da Resolução 
CNE/CES nº 9/2004, que trata dos núcleos de prática 

jurídica. 

1/09/2011 

Parecer CNE/CES nº 150 Revisão do art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Direito e dá outras 

providências. 

5/07/2013 

Resolução CNE/CES nº 3 Altera o art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, que 
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Direito. 

14/07/2017 

                                                
17  Disponível no endereço <portal.mec.gov.br/busca-geral/323-secretarias-112877938/órgãos-vinculados-82187207/12991-

diretrizes-curriculares-cursos-de-graduacao> acessado no dia 25/11/2019, às 14:48 h. 
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Resolução CNE/CES nº 5 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Direito e dá outras providências; 

17/12/2018 

Portaria nº 1.428 Dispõe sobre a oferta, por Instituições de Educação 
Superior - IES, de disciplinas na modalidade a 

distância em cursos de graduação presencial, inclusive 

para o curso de Direito. 

5/12/2018 

          Fonte:  elaborado pelo autor (sítio do MEC, abril/2020) 

 

 Antes da análise da evolução das Diretrizes, cabe uma reflexão na medida que são 11 

legislações, com Pareceres e Resoluções, no espaço de 16 anos, demonstrando uma grande 

quantidade de reformas educacionais ocorrendo mediante alterações de cenários políticos 

nacionais e internacionais. Piana (2009), em estudo sobre as mudanças ocorridas na educação, 

afirma que 

É importante considerar que as reformas educacionais no Brasil ocorreram 
mediante as crises nacionais e internacionais do sistema capitalista. Com isso a 

educação, em muitos momentos, foi relegada a segundo plano pelos dirigentes 

políticos. Dificilmente se pensou em democratizar o ensino, torná-lo acessível 

à classe menos favorecida economicamente e, sobretudo, priorizar a qualidade 
do mesmo, por questão ideológica, visto que a educação sempre esteve a 

serviço de um modelo econômico de natureza concentradora de rendas e 

socialmente excludente (PIANA, 2009, p.67).  

 

Assim como o Estado muda seu papel, voltando-se para a avaliação, as mudanças nas 

DCN acompanham o discurso neoliberal também descentralizando o currículo e as demais 

questões de formação do curso, para as IES. O Estado recua no papel preponderante da educação 

critico-emancipatória para ser orientador, estabelecendo apenas diretrizes em um viés tecnicista, 

presente na formação superior brasileira e que se reflete na grande maioria das conceituações da 

avaliação externa. 

O primeiro Parecer disponível no sítio do MEC, nª 146/2002 tem como peculiaridade 

tratar, no mesmo documento, as DCN de onze cursos superiores: Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Dança, Design Direto, Direito (grifo nosso), Hotelaria, 

Música, Secretariado Executivo, Teatro e Turismo e, desta forma, não estabelece diretrizes 

específicas para o curso de Direito, mas tem a importância de nortear, assim como os demais 

documentos.  

Os Pareceres CNE/CES nº 236/2009 e 362/2011 são voltados para esclarecimentos de 

dúvidas pontuais e orientações específicas sobre a divulgação, pelas IES, dos planos de ensino, 

metodologia do processo ensino-aprendizagem, critérios de avaliação e estabelecimento de 
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orientações sobre os Núcleos de Prática Jurídica. Em 2017, foi publicada a Resolução CNE/CES 

nº 3, de 14/07/2017, que esclarece sobre o estágio obrigatório. Assim, estas publicações não 

objetivam traçar orientações, mas somente divulgar esclarecimentos.  

 

3.5. As Diretrizes Curriculares do Curso de Direito 

 

As Diretrizes Curriculares são fixadas por atos normativos do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), por meio da sua Câmara de Educação Superior. As Diretrizes Curriculares 

nortearão os princípios formadores dos projetos pedagógicos do curso, com a finalidade de 

desenvolvimento de competências cognitivas e sociais, com importância a princípios 

pedagógicos de identidade, diversidade, autonomia e interdisciplinariedade e com objetivo de 

definição de currículo por área de conhecimento ao invés de disciplina. Assim, segundo Penin 

(2001), “as DCN fornecem orientações tanto para encaminhar a definição do tipo de formação 

desejada para os alunos, quanto fornece a estrutura básica do itinerário [...]” (PENIN, 2001, p. 

47) 

Nos quadros a seguir,  são apresentadas as Diretrizes Curriculares Nacionais desde o ano 

de 2002,  disponíveis no sítio do MEC, até os dias atuais, com o intuito de destacar os principais 

quesitos para o Projeto Pedagógico do curso, assim identificados: Organização do Curso; Perfil 

desejado do Formando; Competências e Habilidades e Conteúdos Curriculares e Projeto 

Pedagógico.  

 

3.5.1 Organização do curso 

 

 A partir do quadro a seguir temos o histórico da organização do curso nos Pareceres e 

Resoluções:  
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         Quadro 04 – Organização do Curso nos Pareceres e Resoluções 

Documento  ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

PARECER 
CNE/CES 

Nº 0146/2002 

As instituições de ensino superior, exercitando seu potencial inovador 
e criativo e da liberdade e flexibilidade que possuem na organização 

de seus currículos, devem concebê-los de acordo com os regimes 

acadêmicos que adotarem, a saber: regime seriado anual, regime 
seriado semestral, sistema de créditos, sistemas modulares ou de 

módulos acadêmicos, sistema de pré-requisitos e de créditos com 

matrículas por disciplina, prevendo expressamente a integralização 

curricular do curso como condição para a sua efetiva conclusão e 
subsequente colação de grau, com a distribuição do tempo útil 

previsto, definido em termos de carga horária, duração ou redução de 

duração do curso, de tal forma que os alunos tenham a informação do 
tempo de estudos previsto e das possibilidades de redução ou 

ampliação desse tempo, preservado sempre o princípio do padrão de 

qualidade. Acrescente-se que, recentemente, a CES/CNE aprovou o 
Parecer 100/2002 e seu anexo Projeto de Resolução, em 13/03/2002, 

contendo parâmetros relacionados com a duração dos cursos, com a 

carga horária e com percentuais para atividades práticas e estágio, 

tudo de acordo com a organização curricular de cada curso e o regime 
acadêmico adotado, excetuando-se as licenciaturas plenas e os cursos 

de formação docente, que têm disciplinamento próprio. (válido para 
11 cursos) 

PARECER 
CNE/CES 0055/2004 

A organização do curso de graduação em Direito, observadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e os Pareceres desta Câmara, 

indicará claramente os componentes curriculares, abrangendo o perfil 
do formando, as competências e habilidades, os conteúdos 

curriculares e a duração do curso, o regime de oferta, as atividades 

complementares, o sistema de avaliação, o estágio curricular 
supervisionado e o trabalho de curso ou de graduação, ambos como 

componentes opcionais da instituição, sem prejuízo de outros aspectos 
que tornem consistente o projeto pedagógico. 

PARECER 
CNE/CES 211/2004 

A organização do curso de graduação em Direito, observadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e os Pareceres desta Câmara, 

indicará claramente os componentes curriculares, abrangendo o perfil 
do formando, as competências e habilidades, os conteúdos 

curriculares e a duração do curso, o regime de oferta, as atividades 

complementares, o sistema de avaliação, o estágio supervisionado e o 

trabalho de curso, ambos como componentes obrigatórios da 
Instituição, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consiste o 
Projeto Pedagógico. 

RESOLUÇÃO 

CNE/CES 9, de 
29/09/2004 

A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto 

pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular 
supervisionado, as atividades complementares, o sistema de 

avaliação, o trabalho de curso como componente curricular 

obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a duração do 
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curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o 
referido projeto pedagógico. 

RESOLUÇÃO 

CNE/CES 5, de 
17/12/ 2018 

No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) deverão constar: I -o perfil do 

graduando; II -as competências, habilidades e os conteúdos 

curriculares básicos, exigíveis para uma adequada formação teórica, 
profissional e prática; III -a prática jurídica; IV -as atividades 

complementares; V -o sistema de avaliação; VI -o Trabalho de Curso 
(TC);VII -o regime acadêmico de oferta; e VIII -a duração do curso. 

          Fonte: elaborado pelo autor (sítio do MEC, abril/2020) 

 

No tocante à Organização do curso, observa-se um aprimoramento da descrição desse 

quesito nos documentos legais que direcionam para a estrutura do Projeto Pedagógico do Curso. 

Assim, cumpre o papel de Diretrizes, pois as definições do efetivamente desejado competem as 

IES, que devem conceber o documento de acordo com os regimes acadêmicos adotados, porém 

seguir a estrutura que deve conter o perfil do graduando, as competências e habilidades, os 

conteúdos curriculares, formação teórica e prática, atividades complementares, sistema de 

avaliação, o trabalho de conclusão, o regime de oferta de vagas e, por fim, a duração do curso. 

Todos itens que devem constar no PPC do curso. No Parecer 211, de 2004, percebe-se uma 

mudança importante na Organização do Curso: o estágio supervisionado e o trabalho conclusão 

do curso, que antes eram considerados opcionais na Instituição, passam a ser obrigatórios, pois 

são a materialização do eixo da formação da prática jurídica. Na atual Resolução 5, de 2018, 

permanece no PPC: perfil do graduando; competências, habilidade e conteúdo para formação 

teórica, profissional e prática (3 eixos da formação), a prática jurídica, atividades 

complementares, sistema de avaliação, trabalho do curso, regime acadêmico e a duração do 

curso. Houve, também, a inclusão de novas diretrizes para o PPC, sobre educação continuada, 

articulação do curso com extensão e pesquisa e o tratamento de políticas de educação ambiental, 

de direitos humanos, de educação para terceira idade, políticas de gênero, relações étnico-raciais, 

cultura afro-brasileira, africana e indígena, que são objeto de diretrizes nacionais específicas. 

Estas políticas transversais têm sua implementação em consonância ao Pacto Nacional 

Universitário de Educação em Direitos Humanos, assim definido pelo MEC18: 

O pacto é uma iniciativa realizada pelo MEC, com o apoio do Ministério dos 
Direitos Humanos, para a promoção da educação em direitos humanos na 

                                                
18 Disponível em http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/42111, acessado em 05/11/2020, às 17:30h. 
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educação superior, aberto à adesão das instituições de educação superior e de 

entidades apoiadoras. O objetivo é superar a violência, o preconceito e a 
discriminação, e promover atividades educativas de promoção e defesa dos 
direitos humanos nessas instituições (BRASIL, 2016). 

 

 No Parecer CNE/CP nº 3, de 10/03/2004, estão instituídas  as Diretrizes Curriculares para 

a inclusão das relações étnico-raciais, além da história e cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Então, o que ocorre através da Resolução nº 5 é a incorporação destas políticas educacionais.  

 

3.5.2 Perfil desejado do formando 

 

 O quadro a seguir traz uma síntese da legislação em relação ao perfil do egresso dos 

cursos. 

          Quadro 05 – Perfil desejado do Formando nos Pareceres e Resoluções 

Documento PERFIL DESEJADO DO FORMANDO 

PARECER 

CES/CNE 

0146/2002 

Quanto ao perfil desejado, o curso de Direito deverá oportunizar ao graduando 

uma sólida formação geral e humanística, com a capacidade de análise e 
articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que 

fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o trabalho 

e o desenvolvimento da cidadania. 

PARECER 

CNE/CES 

0055/2004 

O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida 

formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 
conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e 

de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem 
autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da 

prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

PARECER 
CNE/CES 

211/2004 

O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida 
formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e 

de visão crítica que fomente a capacidade a aptidão para a aprendizagem 
autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da 

prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

RESOL. 
CNE/CES 

9, de 

29/11/2004 

O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida 
formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e 
de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem 
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autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da 

prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

RESOL. 

CNE/CES 
5, de 

17/12/2018 

O curso de graduação em Direito deve assegurar, no perfil do graduando, sólida 

formação geral, humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da 
terminologia jurídica, capacidade de argumentação, interpretação e valorização 

dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais de 

composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que 
fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, 

indispensável ao exercício do Direito, prestação da justiça e ao desenvolvimento 

da cidadania. Parágrafo único: Os planos de ensino do curso devem demonstrar 

como contribuirão para a adequada formação do graduando em face do perfil 

almejado pelo curso. 

           Fonte: elaborado pelo autor (sítio do MEC, abril/2020) 

 

Em relação ao Perfil desejado do egresso, destaca-se a formação geral e humanística 

desde a primeira legislação. A DCN aponta que essa formação deve propiciar a capacidade de 

analisar fatos, com o conhecimento dos termos jurídicos e desenvolvimento de argumentação 

consistente que demonstre uma postura reflexiva e crítica das leis e da sociedade, para uma 

prestação judiciaria justa e condizente com o desenvolvimento da cidadania. Dois novos fatores 

foram acrescentados, com objetivo de adequar o curso às demandas da sociedade: 1 -inclusão de 

domínio das formas consensuais de composição de conflitos; 2 – explicitação do perfil do 

egresso. Busca-se, assim, a definição do conhecimento profissional para a formação inicial do 

estudante de Direito, adequando-a aos novos contextos de formação. 

Percebe-se, na comparação deste quesito, nas DCN, a incorporação de novas 

possibilidades para a educação, decorrentes de mudanças ocorridas no mundo atual, agregando 

aos três eixos de formação estabelecidos, pois as novas tecnologias e oportunidades no cenário 

jurídico podem ser trabalhadas pelas IES desenvolvendo o perfil do egresso. Destaque-se que a 

Resolução de 2018 propõe, na construção do Projeto Pedagógico, a adequação dos planos de 

ensino das disciplinas ao perfil do egresso. 

 

3.5.3 Competências e Habilidades 

 

Nos Pareceres e Resoluções são apresentadas competências e habilidades que os cursos 

de Direito devem possibilitar a revelação para a formação do profissional da área.  
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    Quadro 06 – Competências e Habilidades nos Pareceres e Resoluções 

Documento COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

PARECER 
CES/CNE 

0146/2002 

O curso de graduação em Direito deve possibilitar a formação do profissional 
do Direito que revele, pelo menos, as seguintes habilidades: - leitura, 

compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; - 
interpretação e aplicação do Direito; - pesquisa e utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;  

PARECER 

CNE/CES 

0055/2004 

Os cursos de graduação em Direito devem formar profissionais que revelem, 

pelo menos, as seguintes competências e habilidades: I - leitura, compreensão 

e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a 

devida utilização das normas técnico-jurídicas; II - interpretação e aplicação 
do Direito; III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da 

doutrina e de outras fontes do Direito; IV – adequada atuação técnico-

jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos V - correta utilização da 

terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; VI - utilização do raciocínio 

jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; VII - 

julgamento e tomada de decisões; e VIII - domínio de tecnologias e métodos 

para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 

PARECER  

CNE/CES 

211/2004 

Os cursos de graduação em Direito devem formar profissionais que revelem, 

pelo menos, as seguintes competências e habilidades: I - leitura, compreensão 

e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a 

devida utilização das normas técnico-jurídicas; II - interpretação e aplicação 
do Direito; III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da 

doutrina e de outras fontes do Direito; IV – adequada atuação técnico-

jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos; V - correta utilização da 

terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; VI - utilização de raciocínio 

jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; VII - 

julgamento e tomada de decisões; e VIII - domínio de tecnologias e métodos 

para permanente compreensão e aplicação do Direito 

RESOL. 
CNE/CES 

9, de 

29/11/2004 

O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional 
que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: I -leitura, 

compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; II -

interpretação e aplicação do Direito; III -pesquisa e utilização da legislação, 
da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; IV -adequada 

atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; V -
correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; VI -

utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 
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crítica; VII -julgamento e tomada de decisões; e VIII -domínio de tecnologias 

e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 

RESOL. 

CNE/CES 

5,  

de 

17/12/2018 

O curso de graduação em Direito deve possibilitar a formação profissional 

que  revele,  pelo  menos,  as  competências  cognitivas,  instrumentais  e  

interpessoais,  que capacitem o graduando a:I -interpretar  e  aplicar  as  
normas  (princípios  e  regras)  do  sistema  jurídico  nacional, observando   a   

experiência   estrangeira   e   comparada,   quando   couber,   articulando   o 

conhecimento teórico com a resolução de problemas; II -demonstrar  
competência  na  leitura,  compreensão  e  elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem 

como a devida utilização das normas técnico-jurídicas III -demonstrar 
capacidade para comunicar-se com precisão; IV -dominar  instrumentos  da  

metodologia  jurídica,  sendo  capaz  de  compreender  e aplicar conceitos, 

estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito; V -adquirir  

capacidade  para  desenvolver  técnicas  de  raciocínio  e  de  argumentação 
jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do 

Direito; VI -desenvolver  a  cultura  do  diálogo  e  o  uso  de  meios  

consensuais  de  solução  de conflitos; VII -compreender  a  hermenêutica  e  
os  métodos  interpretativos,  com  a  necessária capacidade  de  pesquisa  e  

de  utilização  da  legislação,  da  jurisprudência,  da  doutrina  e  de outras 

fontes do Direito; VIII -atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, 
administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 

procedimentos; IX -utilizar corretamente a terminologia e as categorias 

jurídicas; X -aceitar a diversidade e o pluralismo cultural; XI -compreender 

o impacto das novas tecnologias na área jurídica; XII -possuir  o  domínio  de  
tecnologias  e  métodos  para  permanente  compreensão  e aplicação do 

Direito; XIII -desenvolver a  capacidade  de  trabalhar  em  grupos  formados  

por  profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar; e XIV-apreender  
conceitos  deontológico-profissionais  e  desenvolver  perspectivas 

transversais sobre direitos humanos. 

          Fonte: elaborado pelo autor (sítio do MEC, abril/2020) 

 

Na Resolução CNE/CES nº 5, em relação às Competências e Habilidades, verifica-se um 

avanço no detalhamento das competências desejadas. Partindo de 8(oito) incisos, para 13(treze), 

ressaltamos os incisos a seguir:  1)  compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica 

(inciso XI ); 2)  possuir o domínio de  tecnologias e métodos para compreensão e aplicação das 

leis (inciso XII). O entendimento é de que o egresso precisa estar atualizado quanto ao 

conhecimento sobre as novas tecnologias, considerando a necessária incorporação de novas 

competências e habilidades trazidas pela introdução de novas tecnologias no mundo atual.   

Nessa direção, na Resolução CNE, de 2018, identificam-se dimensões da formação 

profissional centradas em competências cognitivas, instrumentais e interpessoais do egresso. 

Destaque-se a inclusão dos estudos comparados, multiculturais voltados aos sistemas jurídicos 
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internacionais, como um dos objetivos de uma formação que se deseja globalizada, mas também, 

aberta à compreensão da diversidade e aos direitos humanos. O documento propõe, também, a 

necessária articulação entre teoria e prática, que possibilite analisar, interpretar e resolver 

conflitos. Na proposta dessa formação, destaca-se a pesquisa como atividade da formação do 

estudante de direito.   

 

3.5.4. Conteúdos curriculares 

 

         Quadro 07 – Conteúdos Curriculares nos Pareceres e Resoluções  

Documento CONTEÚDOS CURRICULARES 

PARECER 
CES/CNE 

0146/2002 

Os cursos de graduação em Direito deverão contemplar, em seus projetos 
pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que atendam aos 

seguintes eixos interligados de formação: I – Conteúdos de Formação 

Fundamental, que tem por objetivo integrar o estudante no campo do Direito, 

estabelecendo ainda as relações do Direito com outras áreas do saber, 
abrangendo estudos que envolvam a Ciência Política (com Teoria Geral do 

Estado), a Economia, a Sociologia Jurídica, a Filosofia e a Psicologia 

Aplicada ao Direito e a Ética Geral e Profissional; II – Conteúdos de 
Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação do Direito, observadas as peculiaridades dos 

diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente 
e contextualizados segundo a evolução da Ciência Jurídica e sua aplicação às 

mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas 

harmônicas relações internacionais; III – Conteúdos de Formação Prática, 

que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 
desenvolvidos nos demais eixos, especialmente nas atividades relacionadas 

com o estágio curricular durante o qual a prática jurídica revele o 

desempenho do perfil profissional desejado, com a devida utilização da 

Ciência Jurídica e das normas técnico-jurídicas. 

PARECER 

CNE/CES 

0055/2004 

Os cursos de graduação em Direito deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-
relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 

histórica e contextualizada dos diferentes fenômenos relacionados com o 

direito, utilizando tecnologias inovadoras, e que atendam aos seguintes eixos 
interligados de formação: I – Eixo de Formação Fundamental, que tem por 

objetivo integrar o estudante no campo do Direito, estabelecendo as relações 

do Direito com outras áreas do saber, abrangendo, dentre outros condizentes 

com o projeto pedagógico, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre 
filosofia, sociologia, economia, ciência política, psicologia, antropologia e 

ética ;II – Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque 

dogmático, o conhecimento e a aplicação do Direito, observadas as 
peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, 

estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da 

ciência do direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas 

e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, dentre 
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outros condizentes como projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre 

introdução ao direito, direito constitucional, direito administrativo, direito 

tributário, direito penal, direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, 
direito internacional e direito processual; e III – Eixo de Formação Prática, 

que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 

desenvolvidos nos demais eixos, especialmente nas atividades relacionadas 
com o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares e 

trabalho de curso, quando exigido, na forma do regulamento emitido pela 

instituição de ensino.  

PARECER 

CNE/CES 

211/2004 

Os cursos de graduação em Direito deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-

relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 

histórica e contextualizada dos diferentes fenômenos relacionados com o 
direito, utilizando tecnologias inovadoras, e que atendam aos seguintes eixos 

interligados de formação: I – Eixo de Formação Fundamental, que tem por 

objetivo integrar o estudante no campo do Direito, estabelecendo as relações 
do Direito com outras áreas do saber, abrangendo, dentre outros condizentes 

com o projeto pedagógico, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre 

Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, 
Psicologia e Sociologia; II – Eixo de Formação Profissional, abrangendo, 

além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação do Direito, 

observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer 

natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução 
da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, 

dentre outros condizentes como projeto pedagógico, conteúdos essenciais 
sobre, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, 

Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 

Internacional e Direito Processual; e III – Eixo de Formação Prática, que 

objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos 
nos demais eixos, especialmente nas atividades relacionadas com o estágio 

curricular supervisionado, as atividades complementares e trabalho de curso, 

de caráter obrigatório, com conteúdo desenvolvido pelas IES, em função de 

seus Projetos Pedagógicos. 
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RESOL. 

CNE/CES 

9, de 

29/11/2004 

O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto 

Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que 

atendam aos seguintes eixos interligados de formação: I -Eixo de Formação 
Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo, estabelecendo 

as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, 

estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência 
Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia; II -

Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos 
do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e 

contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação 

às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas 

relações internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros 
condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, 

Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional 
e Direito Processual; e III -Eixo de Formação Prática, objetiva a integração 

entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, 

especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio Curricular 

Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 

RESOL. 

CNE/CES 
5, de 

17/12/2018 

O curso de graduação em Direito, priorizando a interdisciplinaridade e a 

articulação de saberes, deverá incluir no PPC, conteúdos e atividades que 
atendam às seguintes perspectivas formativas: I -Formação geral, que tem 

por objetivo oferecer ao graduando os elementos fundamentais do Direito, 

em diálogo com as demais expressões do conhecimento filosófico e 

humanístico, das ciências sociais e das novas tecnologias da informação, 
abrangendo estudos que, em atenção ao PPC, envolvam saberes de outras 

áreas formativas, tais como: Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, 

Filosofia, História, Psicologia e Sociologia; II – Formação técnico-jurídica, 
que abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, 

observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer 

natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a sua 

evolução e aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais 
do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, necessariamente, 

dentre outros condizentes com o PPC, conteúdos essenciais referentes às 

áreas de Teoria do Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, 
Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito 

do Trabalho, Direito Internacional, Direito Processual; Direito 

Previdenciário, Formas Consensuais de Solução de Conflitos; e III-formação 
prático-profissional, que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos 

teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas formativas, especialmente 

nas atividades relacionadas com a prática jurídica e o TC. 

         Fonte: elaborado pelo autor (sítio do MEC, abril/2020) 

 

 Ao analisar os Conteúdos Curriculares, observou-se que o curso de Direito está 

fundamentando em três eixos, visando o perfil do egresso desejado. Respeitadas as atualizações 
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temporais, o primeiro eixo trata da formação fundamental ou geral, como consta na Resolução 

CNE/CES 5, que orienta para que, no PPC, esteja previsto o diálogo com outras áreas formativas 

como Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e 

Sociologia para desenvolver seus saberes e criticidade. Este eixo propõe que o aluno tenha 

condições de analisar fatos por mais de uma visão e/ou a fundamentação social nos assuntos em 

que se envolverá durante o curso e na vida profissional. O segundo eixo trata da formação 

jurídica, considerando os ramos do Direito e seus termos e a comunicação que ocorre entre as 

diversas áreas envolvidas como Direito Administrativo. Direito Comercial, Direito 

Internacional, Direito Constitucional, etc. enfim, as áreas da sociedade quando invocam as 

questões de Direito. Cabe ressaltar a orientação para o objetivo da formação em Direito como 

área de conhecimento jurídico e não apenas instrumentalização técnica e tecnicista, além da 

forma que esta formação será tratada no PPC e no dia a dia da IES. Trata-se, assim, da formação 

específica dos conhecimentos do mundo jurídico, enquanto uma formação técnica/tecnicista não 

oportuniza a formação deste profissional, desenvolvendo visão crítica e humanista, necessárias 

para o desenvolvimento do Direito. O terceiro eixo da formação compreende os saberes 

necessários para a visão crítica e reflexiva do estudante de Direito. Conjuntamente com os 

conhecimentos das diversas áreas do Direito, o documento propõe práticas protagonistas que 

propiciem uma formação para a transformação junto à sociedade. Inclui-se, neste terceiro eixo, 

o desenvolvimento da pesquisa na formação inicial. Ao investigar um problema de pesquisa e 

buscar respostas para esse problema fundamentado em aportes teóricos, o estudante estará se 

preparando para enfrentar desafios, buscar soluções e, assim, atuar na sociedade e na solução de 

conflitos.  

 

3.5.5 Projeto Pedagógico do curso 

 

        Quadro 08 – Projeto Pedagógico do Curso nos Pareceres e Resoluções 

Documento PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO  
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PARECER 

CES/CNE 
0146/2002 

As IES deverão, na composição dos seus projetos pedagógicos, definir, com 

clareza, os elementos que lastreiam a própria concepção do curso, o seu 

currículo pleno e sua operacionalização, destacando-se os seguintes 
elementos, sem prejuízo de outros: - objetivos gerais do curso, 

contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, 

geográfica e social; - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; - 
cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; - formas 

de realização da interdisciplinaridade; - modos de integração entre teoria e 

prática; - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; - modos da 
integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; - cursos de pós-

graduação lato sensu, nas modalidades especialização, integradas e/ou 

subsequentes à graduação, e de aperfeiçoamento, de acordo com a evolução 

das ciências, das tecnologias e das efetivas demandas do desempenho 
profissional, observadas as peculiaridades de cada área do conhecimento e de 

atuação, por curso; - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento 

da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica; - 
concepção e composição das atividades de estágio, por curso; - concepção e 

composição das atividades complementares; - oferta de curso sequenciais e 
de tecnologia, quando for o caso. (VÁLIDO PARA 11 CURSOS) 

PARECER 

CNE/CES 
0055/2004 

As instituições de ensino superior deverão, na elaboração do projeto 

pedagógico do curso de graduação em Direito, definir, com clareza, os 

elementos que lastreiam a própria concepção do curso, com suas 
peculiaridades e contextualização, o seu currículo pleno e sua adequada 

operacionalização e coerente sistemática de avaliação, destacando-se os 

seguintes elementos estruturais, sem prejuízo de outros: I – concepção e 

objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social; II - condições objetivas de oferta e 

a vocação do curso, incluindo adequada e atualizada biblioteca; III - cargas 

horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; IV - formas de 
realização da interdisciplinaridade; V - modos de integração entre teoria e 

prática; VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; VII - modos 

da integração entre graduação e pós-graduação, lato sensu e stricto sensu 
quando houver; VIII – concentrações, habilitações ou ênfases e núcleo de 

especialização temática, integrada e/ou subsequente à graduação, a critério 

da instituição, de acordo com o surgimento de novos ramos jurídicos, e 

modalidades de aperfeiçoamento e atualização, de acordo com as efetivas 
demandas do desempenho profissional;  IX – atividades de pesquisa e 

extensão, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 

instrumento para a iniciação científica e a inserção profissional; X - 
regulamentação das atividades relacionadas com trabalho de curso ou 

trabalho de graduação, de acordo com a opção das instituições de ensino, sob 

diferentes modalidades; XI - concepção e composição das atividades de 

estágio curricular supervisionado, suas diferentes formas, ambiente e 
condições de realização, observado o respectivo regulamento, bem como a 

implantação, estrutura e funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica; e XII 
- concepção e modalidades das atividades complementares. 
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PARECER 

CNE/CES 
211/2004 

As instituições de ensino superior deverão, na elaboração do projeto 

pedagógico do curso de graduação em Direito, definir, com clareza, os 

elementos que lastreiam a própria concepção do curso, com suas 
peculiaridades e contextualização, o seu currículo pleno e sua adequada 

operacionalização e coerente sistemática de avaliação, destacando-se os 

seguintes elementos estruturais, sem prejuízo de outros: I – concepção e 
objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; II - condições objetivas de oferta e 

a vocação do curso, incluindo adequada e atualizada biblioteca; III - cargas 
horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; IV - formas de 

realização da interdisciplinaridade; V - modos de integração entre teoria e 

prática; VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; VII - modos 

da integração entre graduação e pós-graduação, lato sensu e stricto sensu 
quando houver; VIII – atividades de pesquisa e extensão, como necessário 

prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação 

científica; IX - regulamentação das atividades relacionadas com trabalho de 
curso de inclusão obrigatória; X - concepção e composição das atividades de 

estágio supervisionado, de caráter obrigatório; ambiente e condições de 

realização, observado o respectivo regulamento, bem como a implantação, 

estrutura e funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica; e XI - concepção e 
modalidades das atividades complementares. 

RESOL. 
CNE/CES 

9, de 
29/11/2004 

O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito, 
com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: I -

concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 

inserções institucional, política, geográfica e social; II -condições objetivas 
de oferta e a vocação do curso; III -cargas horárias das atividades didáticas e 

da integralização do curso; IV -formas de realização da interdisciplinaridade; 

V -modos de integração entre teoria e prática; VI -formas de avaliação do 
ensino e da aprendizagem; VII -modos da integração entre graduação e pós-

graduação, quando houver; VIII -incentivo à pesquisa e à extensão, como 

necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a 
iniciação científica; IX-concepção e composição das atividades de estágio 

curricular supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, 

bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica; 

X -concepção e composição das atividades complementares; e XI -inclusão 
obrigatória do Trabalho de Curso.  

RESOL. 
CNE/CES 

5, de 
17/12/2018 

O PPC abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 
I -concepção  do  seu  planejamento  estratégico,  especificando  a  missão,  a  

visão  e  os valores pretendidos pelo curso; II -concepção  e  objetivos  gerais  

do  curso,  contextualizados  com  relação  às  suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; III -condições objetivas de oferta e a vocação do 
curso; IV -cargas horárias das atividades didático-formativas e da 

integralização do curso; V -formas   de   realização   de   interdisciplinaridade,  

de  mobilidade  nacional  e internacional,  de  incentivo, inovação  e  de  outras  
estratégias  de  internacionalização, quando pertinente; VI -modos de 

integração entre teoria e prática, especificando as metodologias ativas 

utilizadas; VII -formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; VIII-

modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; IX-
incentivo, de modo discriminado, à pesquisa e à extensão, como fator 

necessário ao prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para 

a iniciação científica; X -concepção e composição das atividades de prática 
jurídica, suas diferentes formas e  condições  de  realização,  bem  como  a  
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forma  de  implantação  e  a  estrutura  do  Núcleo  de Práticas Jurídicas 

(NPJ);XI -concepção e composição das atividades complementares; e, XII -

inclusão obrigatória do TC.§ 2º Com base no princípio da educação 
continuada, as IES poderão incluir no PPC a perspectiva da articulação do 

ensino continuado entre a graduação e a pós-graduação.§  3º  As  atividades  

de  ensino  dos  cursos  de  Direito  devem  estar  articuladas  às atividades 
de extensão e de iniciação à pesquisa.§  4º  O  PPC  deve  prever  ainda  as  

formas  de  tratamento  transversal dos conteúdos exigidos em diretrizes 

nacionais específicas, tais como as políticas de educação ambiental, de 
educação em direitos humanos, de educação para a terceira idade, de 

educação em  políticas de gênero, de educação das relações  étnico-raciais  e  
histórias  e  culturas  afro-brasileira, africana e indígena, entre outras. 

           Fonte: elaborado pelo autor (sítio do MEC, abril/2020) 

 

Ao estabelecer diretrizes, o Governo busca propor e estimular políticas institucionais 

curriculares ao invés de estabelecer um conjunto de regras burocráticas de regulação. Essa é uma 

questão central, dada a relação das instituições de educação superior públicas e privadas com o 

sistema de regulação e avaliação da educação superior, onde o MEC e o CNE são protagonistas. 

A Orientação às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores aborda os seguintes 

quesitos: 1) organização do curso de graduação; 2) perfil do egresso; 3) competências e 

habilidades; 4) conteúdos curriculares; e) avaliação das atividades; 5) corpo docente; 6) 

disposições finais e transitórias.  

Neste sentido, desde o Parecer CNE/CES 0055/2004, o MEC passou a divulgar as DCN 

específicas para o curso de Direito e estabeleceu os elementos estruturais, as competências e 

habilidades e os eixos da formação do curso de Direito; Formação Fundamental; Formação 

Profissional e Formação Prática.  A formação Fundamental busca situar o aluno no campo do 

Direito e suas fundamentações e teorias e, ao mesmo tempo, visa a interdisciplinariedade com as 

áreas da Economia, Sociologia Jurídica, Filosofia, Psicologia aplicada ao Direito e Ética. São 

áreas nas quais o discente se envolverá para a formação básica do profissional do Direito. Na 

formação Profissional, o aluno aprende sobre a Ciência Jurídica e sua aplicação às mudanças 

sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais. Nesta formação 

passa a compreender a contextualização do Direito perante a sociedade e o mundo. Por fim, a 

formação prática, visando integrar a prática e os conteúdos teóricos das formações anteriores. O 

momento de exercer a prática jurídica em atividades como o estágio, para desenvolvimento do 

perfil profissional desejado, com conhecimento dos campos de atuação do direito e de sua 

ciência. O conjunto da formação Fundamental, Profissional e Prática forma o conteúdo curricular 

necessário em consonância as DCN e o Projeto Pedagógico. Cabe ressaltar que os documentos 
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acima elencados propõem que as IES tenham a sua concepção de curso, em vista de que o Projeto 

Pedagógico não é um amontoado de disciplinas com carga horária específica. 

A Resolução CNE/CES nº 9, de 29/09/2004, no PPC, item II, exclui os termos ‘incluindo 

adequada e atualizada biblioteca; e no item VIII, inclusão dos termos: “incentivo à pesquisa e à 

extensão, em consonância à Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDBEN 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

[...] 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

[...] 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL. Lei 9.394, 1996). 

 

Ao não priorizar a biblioteca na infraestrutura institucional – exigência para a criação dos 

cursos, que deveriam ter uma ”adequada e atualizada biblioteca” - corre-se o risco de excluir os 

estudantes que não têm acesso à internet e à produção científica em todo o mundo, o que também 

traria prejuízo ao desenvolvimento da pesquisa.  

A Resolução CNE/CES nº 005/2018 introduz a visão de planejamento estratégico com a 

especificação da Missão, a Visão e os Valores pretendidos pelo curso. São aspectos do 

planejamento estratégico utilizado comumente nas teorias da Administração. Percebe-se, aqui, 

esta relação entre a Administração e a Educação dialogando sobre gestão. A Resolução também 

institui que no PPC devem constar as condições objetivas de oferta e a vocação do curso, além 

da interdisciplinariedade, mobilidade nacional e internacional, bolsas de incentivo e inovação. 

Outra modificação diz respeito à extinção do estágio obrigatório,  denominando, a partir deste 

momento, como prática jurídica. Dessa forma, temos uma alteração de concepção e composição 

das atividades de estágio curricular supervisionado, para composição das atividades de prática 

jurídica e suas diferentes formas e condições de realização, o que traz mudanças para novas 

formas de atuação e aprendizagem. 

Em consonância com as tendências da formação inicial nas demais áreas, a Resolução de 

2018 propõe o estudo transversal dos conteúdos conforme expresso nas diretrizes nacionais 

específicas, entre os quais, as políticas de educação ambiental, os direitos humanos, a terceira 

idade, as políticas de gênero, as relações étnico-raciais, com destaque para a história a e culturas  
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afro-brasileira, africana e indígena. Insere-se, assim, o estudante de Direito na complexidade das 

questões sociais e políticas do tempo presente, o que possibilita a ampliação dos processos 

formativos na perspectiva de práticas sociais contextualizadas.    

Ao fim deste breve estudo sobre os Pareceres e Resoluções, percebemos o tratamento 

dado aos quesitos no Projeto Pedagógico do curso de Direito ao longo das décadas, e a 

atualização dos conteúdos curriculares em vista de processos formativos que envolvem aspectos 

políticos, culturais e sociais. Fundamentado no contexto de uma sociedade dominada pela 

informação, a tecnologia - recurso em perene expansão e mudança. Verificou-se, também, que 

as DCN foram alteradas com frequência e, por consequência, impactam em alterações nos 

planejamentos de curso, visando adequação às diretrizes.  

Assim, até o momento, verificou-se a legislação e as produções sobre o tema, 

possibilitando analisar os PPC obtidos e como são considerados, pelos envolvidos no seu 

desenvolvimento, a avaliação externa na sua elaboração. 
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4.  PPC DOS CURSOS DE DIREITO: CONCEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

PEDAGÓGICA  

 

Este capítulo traz um estudo sobre 8 (oito) projetos pedagógicos, sendo 3(três) de 

instituições públicas: federal, estadual e municipal e 5 (cinco) de instituições privadas com e sem 

fins lucrativos, obtidos nos sítios das referidas instituições, que haviam obtido conceitos 3(três), 

4(quatro) e 5(cinco) abrangendo as 3(três) regiões do país, onde estão as maiores concentrações 

do curso de Direito: Sudeste, Sul e Nordeste brasileiros, respectivamente As categorias foram 

definidas com base nos referenciais teóricos, nos questitos constantes nos PPC e com um enfoque 

no tratamento dado à avaliação, objeto do estudo desta dissertação. 

 

4.1 Diretrizes Curriculares para o PPC e os processos de construção 

 

 A LDBEN traz, em seus artigos 13 e 14 a participação obrigatória dos docentes na 

construção do PPC e as normas de gestão nesta elaboração 

 

Art. 13 - Os docentes incumbir-se-ão de: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 
III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 
V – ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI – colaboração com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

 

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
en- sino público da educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (LDBEN 9394/96, art. 12º a 14º). 

 

 

O Parecer CNE/CES 67/2003, homologado em 02/06/2003, tem por objetivo estabelecer 

um referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação. Este parecer 

faz um comparativo com os currículos mínimos adotados anteriormente, demonstrando afastar-
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se da metodologia anterior, com avanços e vantagens da adoção das DCN. Neste sentido o 

Relatório afirma: 

Enquanto os Currículos Mínimos inibiam a inovação e a criatividade das 
instituições, que não detinham liberdade para reformulações naquilo que estava, 

por Resolução do CFE, estabelecido nacionalmente como componente 

curricular, até com detalhamento de conteúdos obrigatórios, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais ensejam a flexibilização curricular e a liberdade de as 

instituições elaborarem seus projetos pedagógicos para cada curso segundo uma 

adequação às demandas sociais e do meio e aos avanços científicos e 
tecnológicos, conferindo-lhes uma maior autonomia na definição dos currículos 

plenos dos seus cursos (BRASIL. Parecer CNE/CES 67/2003, item 2, p.5). 

 

  

 Na página 7, o referido Relatório também apresenta informações importantes sobre 

objetivos das DCN em relação à formação dos PPC: 

Nesse quadro, era mesmo necessária uma espécie de “desregulamentação”, de 
flexibilização e de uma contextualização dos projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação, para que as IES atendessem, mais rapidamente, e sem as amarras 

anteriores, à sua dimensão política, isto é, pudessem essas Instituições assumir 
a responsabilidade de se constituírem respostas às efetivas necessidades sociais 

- demanda social ou necessidade social -, expressões estas que soam com a 

mesma significação da sua correspondente “exigência do meio” contida no art. 

53, inciso IV, da atual LDBEN 9.394/96. 
 

Sendo as instituições de ensino superior caixa de ressonância das expectativas 

sociais, ali ecoava a demanda reprimida no mercado de trabalho, no avanço 
tecnológico e científico, ficando, não raro, impossibilitadas de implementar 

qualquer projeto com que ousassem inovarem matéria curricular, salvo se, nos 

termos do então art. 104 da LDBEN 4.024/61 e no art. 18 da5.540/68, tivessem 

o destemor, nem sempre reconhecido, de propor cursos experimentais com 
currículos estruturados como experiência pedagógica, porque não se 

enquadravam nos currículos mínimos vigentes, sabendo-se que, como se disse, 

mesmo assim estavam eles condicionados à prévia aprovação pelo Conselho 
Federal de Educação, sob pena de infringência à lei (BRASIL. Parecer 

CNE/CES 67/2003, p.7). 

 

 O entendimento desta mudança se materializará na elaboração do projeto pedagógico do 

curso. Para Veiga (2013, p. 12) o projeto é “[...]planejamos o que temos intenção de fazer, de 

realizar. Lançamo-nos para diante, com base no que temos, buscando o possível. É antever um 

futuro diferente do presente.” E a autora define que o PPC é 

O projeto político-pedagógico é mais do que uma formalidade instituída: é uma 
reflexão sobre a educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, a 

produção e a socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o professor e a 

prática pedagógica que se realiza na universidade. O projeto político-

pedagógico é uma aproximação maior entre o que se institui e o que se 
transforma em instituinte. Assim, a articulação do instituído com o instituinte 

possibilita a ampliação dos saberes (VEIGA, 2004, p. 25). 
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Em continuidade, Veiga (2004) aponta a finalidade do PPC 

[...] instrumento de ação política [que] deve estar sintonizado com uma nova 

visão de mundo, expressa no paradigma emergente de ciência e de educação, a 

fim de garantir uma formação global e crítica para os envolvidos nesse 
processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, a formação 

profissional e o pleno desenvolvimento pessoal (VEIGA, 2004, p. 16). 

 

 Para a construção do PPC Veiga (2003) a participação dos envolvidos torna-se 

fundamental 

Para que a construção do projeto político seja possível, não é preciso convencer 

os professores, a equipe escolar e os funcionários a trabalhar mais ou mobilizá-

los de forma espontânea, mas propiciar situações que lhes permitam aprender e 
pensar e a realizar o fazer pedagógico de forma coerente (VEIGA, 2003. p.13). 

 

Quanto à avaliação, ponto principal do nosso objetivo, Veiga (2013) afirma que “[...] 

acompanhar e avaliar o projeto-político-pedagógico é avaliar os resultados da própria 

organização do trabalho pedagógico” (VEIGA, 2013, p.32). Para a autora existem dois pontos 

centrais: o primeiro diz respeito à avaliação que “traz subsídios ao projeto político-pedagógico”; 

o segundo, a avaliação dá uma “direção às ações dos educadores e dos educandos” (VEIGA, 

2013, p. 32). Além disto, a autora estabelece que a avaliação apresenta três momentos: a 

descrição e a problematização da realidade escolar; a compreensão crítica desta realidade e a 

proposição de alternativas, momento de criação coletiva (VEIGA, 2013, p.32). A autora afirma 

que “A construção do projeto político-pedagógico requer continuidade das ações, 

descentralização, democratização do processo de tomada de decisões e instalação de um processo 

coletivo de avaliação de cunho emancipatório” (VEIGA, 2013, p. 33).   

Com estes elementos podemos verificar o papel da avaliação na busca da qualidade do 

ensino e dos objetivos do processo ensino e aprendizagem.  

Na elaboração do PPC o primeiro elemento, segundo Veiga (2013, p. 23) é a finalidade 

pois para a autora “é importante ressaltar que os educadores precisam ter clareza das finalidades 

[...]”, junto com esta finalidade traz, também, a sua identidade social e política pois é o papel que 

exercerá perante a sociedade. 

A estrutura organizacional, segundo a autora, divide-se em estruturas administrativas e 

pedagógicas. A primeira trata de recursos humanos, físicos e financeiros, como por exemplo, o 

edifício , os equipamentos, o mobiliário, os espaços, como sala de aula, biblioteca, pátio, até 

cores, limpeza, e saneamento básico. As estruturas pedagógicas, para Veiga (2013) referem-se  

“ às interações políticas, às questões de ensino-aprendizagem e às de currículo.” Nestas estruturas 

estão incluídos todos os setores que envolvem o desenvolvimento do trabalho pedagógico.   



91 
 

 

 

Com estas análises, para Veiga (2013) os envolvidos na construção do PPC vão 

vislumbrando as possibilidades e desvelando a realidade, considerando o contexto onde estão 

inseridos dentro de sua realidade social e política já citada. 

Outro elemento explicitado pela autora é o currículo. Veiga (2013) explica que o 

currículo 

[...] é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização 

dos meios para que esta construção se efetive ....portanto, produção, 

transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de 
construção coletiva do conhecimento...Neste sentido, o currículo refere-se à 

organização do conhecimento escolar (VEIGA, 2013, p. 26). 

 

 A autora também alerta que o currículo passará, sempre, por alguma ideologia e que este 

currículo expressará sempre uma cultura, seja de classes dominantes, seja de classes populares, 

para Veiga (2013, p. 27) “o currículo não pode ser separado do contexto social, uma vez que ele 

é historicamente situado e culturalmente determinado.” 

 Durante esta definição do PPC, a autora lembra que os integrantes devem se preocupar 

que o currículo seja integrado, para que cada conteúdo tenha sua significação em sí e no contexto 

do todo e que, todo o currículo acaba por exercer controle  onde “toda a gama de visões do 

mundo, as normas e os valores dominantes são passados aos alunos (VEIGA, 2013, p. 28).  

 Outro elemento constante do PPC, segundo Veiga (2013) é o tempo escolar. O tempo é 

um fator importante no desenvolvimento do trabalho pedagógico e precisa ser considerado no 

seu planejamento. Neste quesito, segundo a autora. Está organização da segmentação dos tempos 

letivos e em relação ao currículo. Além disto é preciso de tempo de avaliação e de 

acompanhamento, inclusive do próprio PPC. 

 A autora define que o processo de decisão é um elemento que precisa estar claro pois traz 

a organização formal, as relações de hierarquia e de poder e as formas de decisão como 

mecanismos institucionais. 

 As relações de trabalho estão necessariamente inseridas no PPC pois, para Veiga (2013, 

p. 31) “Há uma correlação de forças e é nesse embate que se originam os conflitos, as tesões, as rupturas, 

propiciando a construção de novas formas de relações de trabalho, com espaços abertos à reflexão 

coletiva[...]” Assim, as dinâmicas se desenvolvem e contribuem na elaboração do PPC também. 

 Por último, a autora apresenta a avaliação como elemento constitutivo do PPC pois, para Veiga 

92013) exerce dois papéis importantes: 1) é um ato dinâmico e fornece subsídios ao PPC e 2) apresenta 

uma direção para as ações a serem desenvolvidas e implementadas pelos envolvidos. 

A seguir, na figura 2, apresentamos os elementos constitutivos do PPC, com base nos 

referencias apresentados por Veiga (2013). 
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Figura 02 – Elementos constitutivos no projeto pedagógico do curso 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Sem prejuízo dos elementos que compõem o PPC, a análise neste trabalho estará voltada 

para os elementos: objetivo do curso, perfil do egresso, currículo e avaliação, identificando, 

também, ações implementadas decorrentes das avaliações, atendendo aos objetivos da pesquisa 

e o problema apresentado. 

 

4.2. Análise do PPC dos cursos de Direito 

 

O objetivo desta pesquisa é o estudo do PPC, independente dos diferentes portes das 

instituições selecionadas, considerando, inclusive, a realidade local. A análise aqui, pretende 

verificar os principais elementos formadores dos PPC, indispensáveis para sua constituição e 

funcionamento e, especificamente o enfoque dado ao processo de avaliação externa. Este 

processo, é realizado, através do SINAES, com aplicação da mesma prova do ENADE para todos 

os alunos e a verificação dos mesmos quesitos em todas as instituições. Além disto, o Relatório 

Síntese de Área do Direito do ENADE 2018 informa a existência dos tipos de instituições que 

foram avaliadas sendo 389 Universidades, 516 Faculdades, 198 Centros Universitários. 

Finalidade/Identidade 
Social e política

Estrutura 
Organizacional

Relações de trabalho

Currículo
Avaliação: Qualidade 

do ensino

Processo de decisão

Tempo escolar
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                      Gráfico 06 – Tipos de IES de Direito avaliadas no ENADE 2018 

 

 

                   Fonte; elaborado pelo autor 

Nesse sentido buscamos analisar os PPC dos Curso de Direito das instituições que 

selecionamos e estão elencadas no quadro 09, a seguir. Verifica-se que as participações dos tipos 

de instituições são bem representativas, o que corrobora para a análise das variadas tipologias. 

Estes dois quesitos: representatividade e submissão à mesma prova e quesitos permitem que 

façamos a análise conjunta dos PPC, conforme expresso nos objetivos da dissertação, 

especificamente: objetivos do curso, perfil do egresso, currículo e avaliação.  

A seguir apresentamos um quadro contendo as informações dos PPC 19   a serem 

analisados: categoria institucional, a instituição, o conceito do curso e a região do país. Desse 

conjunto, duas instituições estão localizadas na região sul, duas no sudeste e uma no nordeste. 

Três são instituições públicas e cinco são privadas. 

 

Quadro 09 – Resumo dos Projetos Pedagógicos dos Cursos  

CATEGORIA INSTITUIÇÃO CPC REGIÃO ANO DA 

PUBLICAÇÃO 

Pública Federal Universidade Federal do Estado Rio de 
Janeiro  - UNIRIO20 

4 Sudeste 2017 

Pública Estadual Universidade de Pernambuco21 

 

5 Nordeste 2017 

                                                
19 Os PPC foram identificados e consultados/baixados dos próprios sítios das IES elencadas.  
20 Disponível em http://www.unirio.br.prograd.PPCDIREITO2017 (PDF)  
21 Disponível em http://www.upe.br.>DIREITO_ARCOVERDE_2017 (PDF) 

35%

47%

18%

Tipos de IES de Direito avaliadas -
ENADE 2018

Universidades

Faculdades

Centros Universitários
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Pública Municipal Faculdade de Direito de São Bernardo 

do Campo22 

3 Sudeste 2016 

Privada sem fins 
lucrativos 

Escola de Direito de São Paulo - 
Fundação Getúlio Vargas São Paulo23 

5 Sudeste 2017 

Privada sem fins 

lucrativos 

Universidade do Vale do Itajaí24 

 

4 Sul Não informado  

Privada sem fins 
lucrativos 

Centro Universitário Salesiano de São 
Paulo, Campus Lorena25 

4 Sudeste 2018 

Privada sem fins 

lucrativos 

Universidade de Cruz Alta26 3 Sul 2019 

Privada com fins 
lucrativos 

Instituto Belo Horizonte de Ensino 
Superior27 

3 Sudeste 2019 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os quadros a seguir seguem a mesma ordem de categoria do quadro 09, apenas para 

facilitar a leitura e a compreensão pelo leitor, entretanto, antes da análise cabe ressaltar que 

consta, à direita, no quadro 09, o ano da divulgação de cada PPC. Ao confrontarmos como quadro 

03 – Pareceres e Resoluções (MEC) cabe ressaltar que apenas os PPC da Universidade de Cruz 

Alta e do Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior foram divulgados posteriormente a toda a 

legislação. Complementarmente, 06 (seis) PPC são anteriores a última Resolução CNE/CES nº 

5, de 17/12/2018 e à Portaria 1.428, de 05/12/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Disponível em https://www.direitosbc.br>Graduação 
23 Disponível em https://direitosp.fgv.br>arquivos>ppc_2017-2019 (PDF) 
24 Disponível em https://www.univali.br>projeto-pedagogico>Paginas 
25 Disponível em https://unisal.br>2018/04>PPC-Direito-Lorena (PDF) 
26 Disponível em https://home.unicruz.edu.br>PPC-Direito-2019 (PDF) 
27 Disponível em https://www.ibhes.edu.br>arquivos>ppc_direito (PDF) 
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Quadro 10 – Objetivos dos cursos 

Instituição OBJETIVO DO CURSO 

Universidade 

Federal do Estado 

do Rio de Janeiro 

Objetivos Gerais: 

Dentro da proposta explicitada, optamos por: 

• organizar o currículo do curso a partir de uma perspectiva interdisciplinar; 

• adotar uma metodologia que desenvolva o raciocínio tópico problemático; 
• implementar estratégias de ensino que desenvolvam as habilidades necessárias 

ao exercício da profissão. 

• articular o conhecimento fundado nos princípios, na doutrina, no ordenamento 
jurídico vigente e na jurisprudência com os saberes originados na prática, 

• fomentar a investigação e a pesquisa no campo do Direito; 

• criar oportunidades para a prática do exercício da profissão, quer em situações 
simuladas, quer em atividades de estágio e extensão. 

Objetivos Específicos: 

A partir dos objetivos gerais, esperamos que, ao final do curso o aluno possa: 

• desenvolver um raciocínio tópico-problemático que lhe permita diagnosticar a 
realidade local e propor soluções criativas para os conflitos existentes; 

• compreender a ciência do direito como um sistema integrado e que sua aplicação 

está relacionada à compreensão do fenômeno jurídico e as circunstâncias que o 
determinam; 

• empregar de forma correta a linguagem, especificamente, a argumentação e a 

persuasão; 

• analisar a realidade fática de forma crítica objetivando a adequada aplicação do 
Direito. 

Universidade de 

Pernambuco 
[...]o objetivo geral do curso de Direito é o de formar um profissional com 

uma base conceitual-prática sedimentada nas áreas afins do Direito, 

associado a uma preocupação com programas de ensino, extensão e 

pesquisa e de integração com a comunidade,[...] 
 

Escola de Direito 

da FGV 
A FGV DIREITO SP é uma instituição de ensino superior que exerce 

atividades de ensino, pesquisa, divulgação e assessoria no campo do 

Direito. A instituição tem os seguintes objetivos gerais: 

 Estimular a criação intelectual e o desenvolvimento do espírito 

científico, a fim de contribuir para a formação de um projeto nacional; 

 Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento no campo do 

Direito e em áreas correlatas, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, colaborando para sua formação contínua; 

 Promover e praticar o estudo do Direito, articulando-o com a agenda 

das questões institucionais do País; 

 Conduzir o ensino do Direito integrando-o a outros campos de saber e 

em sintonia com novas demandas do mercado de trabalho, para 

propiciar aos formandos inserção em novos segmentos profissionais; 

 Realizar e incentivar estudos, investigação científica e pesquisas em 

Direito, articulando-os a campos de saber correlatos, especialmente no 

que se refere ao tema do desenvolvimento; 

 Promover a divulgação de conhecimentos em Direito por meio de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

 Atuar em parceria com instituições privadas ou a entidades públicas; 
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 Manter intercâmbio com instituições de ensino e pesquisa nacionais ou 

estrangeiras; 

 Estimular o conhecimento e o debate da atualidade em uma visão 

global, dando ênfase a questões nacionais e regionais; 

 Prestar serviços especializados à comunidade, a fim de manter 

relações de reciprocidade, como fonte de atualização de seu 

magistério e de suas pesquisas. 
Universidade do 

Vale do Itajaí 
Formar bacharéis em Direito com perfil técnico-jurídico generalista, 

humanista e ético para o exercício das atividades da área jurídica, 

comprometidos com o ideal de justiça, com o processo de transformação 

da ordem sociopolítica, respeitando os preceitos do Estado Democrático 

de Direito. 

Universidade de 

Cruz Alta 
Objetivo geral: 

Desenvolver a formação de profissionais qualificados para o exercício da 

Ciência do Direito, conscientizando sobre a importância da participação 

no âmbito da sociedade brasileira, bem como no das relações 

internacionais, especialmente com o MERCOSUL, enquanto sujeitos 

capazes de atender as demandas da cidadania no desenvolvimento social, 

econômico, político e cultural. 

Objetivos Específicos: 

Enfatizam-se, dentre os objetivos específicos do curso, em consonância 

com a resolução CNE/CES nº 5/2018, em especial com seu artigo 4º, os 

seguintes: 

- Proporcionar referencial teórico e experiência concreta para a 

implementação dos parâmetros de qualidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão; 

- Compreender atividades técnico-jurídicas, em sintonia com a realidade 

social, fundadas em princípios de justiça e de solidariedade; 

- Desenvolver a consciência do exercício da cidadania como condição dos 

avanços sociais, econômicos, políticos e culturais na sustentabilidade das 

relações sociais do Estado Democrático; 

- Qualificar o exercício da atuação técnico-jurídica, em diferentes 

instâncias administrativas ou judiciais; 

- Interpretar a aplicação do Direito identificando a devida utilização de 

processos, atos e procedimentos; e 

- Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito. 
Faculdade de 

Direito de São 
Bernardo do 

Campo 

Formar bacharéis com conhecimentos humanísticos, técnico-jurídicos e 

práticos, indispensáveis a uma compreensão ética e interdisciplinar do 

fenômeno jurídico e das relações sociais nas quais o Direito se manifesta; 

Formar profissionais para atuar na formulação e na implementação de 

políticas públicas, inclusive em instituições governamentais que 

demandem conhecimento dos processos sociais, do funcionamento da 

estrutura estatal e de como essa estrutura pode interagir dinamicamente 

com a sociedade na execução de projetos que visem o interesse público; 

Desenvolver ensino jurídico inovador e atualizado tanto no conteúdo 

quanto no método, pelo qual seja estimulado o debate público dos 

problemas e dos desafios que se manifestam nas situações vinculadas à 

diminuição da violência, à realização dos direitos humanos e à busca de 
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modos pacíficos, restaurativos e preventivos de solução de conflitos, para 

além do âmbito judiciário; 

Realizar e divulgar pesquisas e investigações científicas, tanto de caráter 

especulativo quanto em nível prático e empírico, sobre o Direito nacional 

e transnacional contemporâneo, tendo em vista especialmente os temas e 

os problemas vinculados à efetivação da dignidade da pessoa humana e aos 

valores constitucionais da Ordem Social; 

Prestar, com excelência e de modo crescente, serviços vinculados à 

realização da justiça em toda a comunidade, considerando que esses 

serviços garantem uma importante relação de reciprocidade, por meio da 

qual o ensino, a pesquisa e a aplicação do Direito se atualizam e se 

desenvolvem, ao mesmo tempo em que a vida social se aprimora e se 

humaniza. 

 
 

Centro 

Universitário 
Salesiano de São 

Paulo, campus 

Lorena 

O curso de Direito de Lorena tem como missão contribuir para a formação 

integral de cidadãos, através da produção e difusão de conhecimento e da 

cultura, num contexto de pluralidade. Já a missão específica do curso é 

formar o bacharel, de modo que lhe seja possível exercer, habilmente e de 

forma diferenciada, quaisquer atividades que pretenda desenvolver com a 

ciência jurídica (seja na advocacia, magistratura, na docência, na 

investigação científica e/ou demais carreiras), com fundamentos na ética e 

na responsabilidade social. 

 
 

Instituto Belo 

Horizonte de 

Ensino Superior 

Objetivo Geral: 

Favorecer a formação de um profissional crítico e reflexivo, que possua 

um conhecimento amplo da área do Direito associada ao contexto sócio-

histórico-cultural e educacional do país. Um profissional que se caracteriza 

pela promoção e desenvolvimento de atitudes éticas, bem como da 

autonomia intelectual, criatividade e criticidade referente ao conhecimento 

e atuação profissional e, ainda que possuam sólidos conhecimentos 

teóricos, fortalecidos pela efetiva prática profissional, com postura 

reflexiva e visão crítica, qualificados para o exercício das carreiras 

jurídicas. 

Objetivos Específicos: 

 Constituem objetivos específicos do Curso de Direito do IBHES: 

 Proporcionar uma sólida formação geral, humanística e axiológica 

com o domínio dos fundamentos de compreensão e utilização do 

Direito em suas variadas manifestações e aplicações; 

 Possibilitar ao aluno desenvolver a postura reflexiva e a visão 

crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem 

autônoma e dinâmica; 

 Desenvolver no aluno, juntamente com o conhecimento teórico, 

habilidades práticas que permitam a conjugação eficaz e o domínio 

das teorias e técnicas forenses e não forenses com a solução das 

questões complexas surgidas no cotidiano do exercício da 

profissão; 
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 Incentivar o estudo dos fenômenos de massa, a evolução da 

sociedade brasileira e seus anseios, de forma a poder aplicar o 

Direito de forma efetiva e adequada à realidade social; 

 Incentivar o estudo da Ciência Jurídica nas diversas formas que se 

apresenta na realidade em que se revela, com ênfase nas questões 

que permeiam a questão social regional; 

 Permitir a compreensão, sob o ângulo jurídico, do universo dos 

problemas e questões sociais que atingem a comunidade regional, 

em especial aquelas de ordem ambiental e de desenvolvimento 

sustentável, qualificando o aluno para o exercício da atividade 

profissional pertinente e, ainda, prepará-lo para adotar uma postura 

de julgamento crítico; 

 Capacitar os alunos para as demandas da realidade onde a 

Instituição está inserida; 

 Incentivar a atuação do aluno junto à comunidade regional, como 

forma de não apenas prover o atendimento às necessidades da 

comunidade, mas também de tomar consciência da importância do 

Direito como instrumento de transformação social, de construção 

da cidadania e do desenvolvimento sustentável; 

 Estimular a pesquisa e a extensão, visando à produção e a 

divulgação do conhecimento jurídico adequado à realidade social, 

assim como a adequação da formação oferecida às demandas da 

sociedade. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As concepções de objetivos dos cursos e o envolvimento das realidades locais visam 

formar profissionais com conhecimentos na área jurídica, entretanto, cada curso, respeitando esta 

realidade local, apresenta seus objetivos no PPC.  

Dentre os objetivos apresentados nos projetos pedagógicos, observa-se que a UNIRIO 

estabelece objetivos gerais e específicos. Nos objetivos gerais propõe a formação jurídica, com 

base na investigação e pesquisa e a interdisciplinariedade. Nos objetivos específicos avança para 

que, ao final do curso, haja compreensão da linguagem e da ciência jurídica, com o 

desenvolvimento do raciocínio de forma a adequada aplicação do Direito em sua atuação. A 

Universidade de Pernambuco, por sua vez, propõe um objetivo geral centrado no ensino, 

extensão e pesquisa em vista de uma  formação no contexto do universo jurídico que integre o 

profissional à sociedade. 

A FGV DIREITO apresenta objetivos gerais que pormenorizam a formação jurídica que 

objetiva, como estimular criação e o desenvolvimento, preparar para diferentes área dos Direito 

e integrar com outras áreas. Para a Universidade de Itajaí, o objetivo está na formação do perfil 

técnico-jurídico generalista, humanista e ético, sinalizando um objetivo mais generalizado. 
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A Universidade de Cruz Alta também estabelece objetivos geral e específicos, alinhando-

se à resolução CNE/CES nº 5/2018, especificamente quanto ao artigo 4º. Já  a Faculdade de São 

Bernardo propõe uma formação voltada aos conhecimentos humanísticos, técnico-jurídicos e 

práticos para que possam atuar em áreas públicas e privadas voltado para à comunidade e o 

desenvolvimento do Direito. 

O Centro Salesiano estabelece que formará cidadãos formando bacharéis que atuarão nas 

diversas páreas jurídicas e, por fim, o Instituto Belo Horizonte também estabelece objetivos geral 

e específicos incentivando o desenvolvimento do ensino jurídico e o profissional para atuação 

na área jurídica.  

Do recorte acima, observa-se que, além da formação técnico jurídico e a base conceitual 

jurídica, por serem inerentes ao curso de Direito, os projetos pedagógicos também objetivam a 

formação humanística, crítica, incentivam o desenvolvimento do raciocínio lógico, a 

proximidade com a programas de ensino, extensão e pesquisa e de integração com a comunidade 

e com outros campos do saber e, de acordo com suas realidades locais. Então pode-se perceber 

o alinhamento dos objetivos dos cursos, na medida em que apresentam esta pluralidade de 

objetivos, mantendo como foco principal a formação do bacharel em Direito. 

Tem-se, assim, um conjunto de aspectos que irão decorrer em  questões de 

desenvolvimento de habilidades, competências, línguas, tecnologia, mercados nacional e 

internacional, formação genérica, humanística, a visão de futuro, questões sociais, preocupações 

com o setor público, adaptação à inovações, formação integral do cidadão e preparação para 

carreiras jurídicas, incluindo a atuação como advogado, juiz. Neste sentido, pode-se perceber as 

peculiaridades de cada curso, inclusive, pelo tipo (pública ou privada), porte e história de cada 

instituição pois temos diferentes experiências da instituições na área de formação.  

A seguir, passamos para a análise do perfil do egresso de cada IES a fim de verificar sua 

adequação aos objetivo traçados nas DCN e o respeito e adaptação às necessidades e realidade 

local. Nestes quadros verifica-se essa diversidade e pluralidade respeitado o objetivo da 

formação do bacharel da carreira jurídica. 
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Quadro 11 – Perfil do egresso  

Instituição PERFIL DO EGRESSO 

Universidade Federal 
do Estado do Rio de 

Janeiro 

A UNIRIO (ECJ-UNIRIO) compromete-se com a sociedade, no 

sentido de que seus egressos sejam tanto uma resposta às 

necessidades dessa sociedade, quanto à competência requerida em 

termos de habilitação profissional. 

A formação profissional dirigida para a competência e para o 

exercício da cidadania significa que a Instituição ao desenvolver 

seus processos de capacitação de pessoal procurará atender ao novo 

perfil que se delineia para o profissional das próximas décadas, que 

pode ser assim sintetizado: 

 Base cultural (pluralidade, tolerância, diversidade e 

multiculturalidade); 

 Interesse pelos assuntos gerais; 

 Visão de tendências políticas, sociais e de mercado; 

 Compromisso ético nas atitudes como cidadão e no 

exercício profissional; 

 Educação continuada e busca permanente aprimoramento 

acadêmico e profissional. 

 
 

Universidade de 

Pernambuco 
Prevê a atuação na advocacia, magistratura, Ministério Público, 

magistério, pesquisa de cunho científico ou outras opções que se 

apresentam. 
 

Escola de Direito da 

FGV 
A formação perpassa não só as áreas tradicionais do Direito mas 

dialoga também com a Economia, Finanças, Tecnologia, 

Administração, Relações Internacionais e outras áreas afins. O 

bacharel egresso da FGV DIREITO SP deverá estar orientado 

preferentemente para a advocacia, para a formulação de políticas 

públicas e para a vida acadêmica. Contudo, distintos perfis de 

egressos também são contemplados, posto que a FGV DIREITO SP 

estabelece grande carga horária de disciplinas obrigatórias e 

eletivas, atividades complementares, trabalho de curso e práticas 

reais e simuladas que possibilitam uma formação em outros perfis. 

A FGV DIREITO SP busca formar bacharéis com perfil 

empreendedor e com capacidade de responder às demandas sociais 

e de um mercado cada vez mais dinâmico e internacionalizado; 

profissionais habilitados a responder à missão a que se propõe a 

Fundação Getúlio Vargas, ou seja, capazes de contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico do País, para a melhora dos 

padrões ético-nacionais, para uma governança responsável e 

compartilhada e para a inserção do País no cenário internacional. 
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Universidade do Vale 

do Itajaí 
O egresso do Curso de Direito deverá ter formação técnico-jurídica 

generalista, humanista e ética, estando apto a analisar o fenômeno 

jurídico e a identificar, prevenir e buscar soluções para os 

problemas jurídicos do seu tempo, de maneira crítica, responsável 

e criativa, compromissado com a cidadania, a justiça e o futuro da 

sociedade brasileira. 
 

Universidade de Cruz 

Alta 
O profissional do Direito formado pela UNICRUZ apresenta 

atributos de conduta pessoal, competências e habilidades a partir 

de uma educação teórica e prática de excelência, estando 

capacitado a trabalhar nos diversos campos relacionados à área 

jurídica e a elaborar uma crítica construtiva do sistema jurídico 

brasileiro. 

 
Faculdade de Direito de 

São Bernardo do 

Campo 

Se propõe a formar um bacharel em Direito que desenvolva as 

seguintes habilidades e competências: 

• raciocínio lógico e domínio argumentativo para leitura, análise e 

interpretação        d e textos e documentos; 

• percepção crítica do fenômeno jurídico em suas diferentes formas 

de expressão histórico-cultural, com especial atenção para as 

transformações sociais; 

• sentido ético, responsabilidade social e compreensão humanística 

da estrutura, da função e da finalidade dos elementos que compõem 

os sistemas jurídicos atuais; 

• entendimento interdisciplinar dos conteúdos e dos instrumentos à 

disposição na legislação, na jurisprudência, na doutrina e em outras 

fontes do Direito, para sua aplicação à realidade social; 

• capacidade de pesquisar, com metodologia, autonomia e 

criatividade, problemas e soluções adequadas à complexidade social 

contemporânea; 

• capacidade de tomar decisões e de propor alternativas jurídicas 

para problemas políticos, econômicos e sociais contemporâneos, 

desenvolvendo especialmente mais e melhores formas de redução 

da violência e de prevenção e solução de conflitos individuais e 

coletivos; 

• visão atualizada de mundo e, em particular, consciência dos 

problemas de seu tempo e de seu espaço, bem como consciência da 

necessidade de constante atualização como profissional e 

acadêmico; 

• interpretar e aplicar princípios e regras do sistema jurídico 

nacional, observando a experiência estrangeira e comparada, 

articulando o conhecimento teórico e o estudo de caso; 

• demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de 

textos, atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual 

ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-

jurídicas; 

• adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de 

argumentação jurídicos, com objetivo de propor soluções e decidir 

questões no âmbito do Direito; 
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• desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de 

solução de conflitos; 

• compreender os métodos interpretativos e da Hermenêutica, com 

a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

• ter competências para atuar em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, 

atos e procedimentos; 

• utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas, além 

do desenvolvimento das habilidades em idiomas estrangeiros, da 

aceitação da diversidade e do pluralismo cultural; 

• possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente 

compreensão e aplicação do Direito; 

• desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por 

profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar; e 

• apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver 

perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 
Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo, 

campus Lorena 

O egresso deverá apresentar boa capacidade de expressão (clareza, 

fluência, vocabulário rico); raciocínio lógico e crítico; capacidade 

de resolver problemas jurídicos e técnicas de negociação; saber 

conviver e trabalhar em grupo, além de inter-relacionar 

pensamentos, ideias e conceitos. Caracterizam os egressos do curso 

de Direito, Unisal, Lorena: formação profissional de excelente nível 

técnico-jurídico, capacidade para pesquisa; habilidades de 

compreensão, interpretação, argumentação e espírito crítico 

desenvolvidos. 

 
Instituto Belo Horizonte 

de Ensino Superior 
O egresso do Curso de Direito do IBHES é um profissional com 

sólidos conhecimentos teóricos, fortalecidos pela efetiva prática 

profissional, com postura reflexiva e visão crítica e, após o 

processo formativo, sintetizará atributos de conduta pessoal e de 

habilidades que lhe atribuirão a capacidade de atuar com 

desenvoltura nos diversos desafios da carreira profissional.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Ao analisar o perfil do egresso das 8(oito) IES, observa-se que atendem a perfis 

diferenciados, de acordo com as DCN, respeitando suas realidades locais. Ao definir o perfil do 

egresso, a IES desenha os caminhos da formação do profissional, posto que é a partir do perfil 

do egresso que decorre a definição do currículo, das instalações, do perfil dos professores, enfim, 

todo o curso será desenvolvido em seu PPC com o objetivo de atingir o perfil proposto. Nestes 

perfis encontramos: enfoque no compromisso social; possibilidades de atuação no universo 

jurídico (advogado, magistratura, magistério, etc), economia, finanças, tecnologia, 

administração, relações internacionais, desenvolvimento econômico do país, formação 
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humanística, formação ética, cidadania, raciocínio jurídico e a proximidade entre teoria e prática. 

Cabe ressaltar que, apenas duas instituições, UNICRUZ e Faculdade de Direito de SBC, citam 

competências e habilidades no sentido disposto nas diretrizes. Entretanto, as IES demonstram, 

neste quesito, exatamente seus objetivos de formação dos cursos. A partir destas definições são 

desenvolvidos os currículos, que apresentamos, a seguir. 

 Quadro 12 – Currículos dos cursos 

 Instituição CURRÍCULO 

Universidade Federal do 

Estado do Rio de 
Janeiro 

Quatro eixos temáticos: orientadores da formação profissional do 

discente, a saber: Direito e Administração Pública, Desenvolvimento 

urbano e meio-ambiente, Direito das relações econômicas e 

integração regional e Direitos Humanos, cidadania e 

interdisciplinaridade, que convergem com as linhas de pesquisa do 

Mestrado, em Estado, Constituição e Políticas Públicas e Direito, 

Políticas Públicas e Sustentabilidade e com as próprias áreas de 

estudo dos cursos de Administração Pública e Ciência Política, cujas 

disciplinas são inclusive optativas da estrutura curricular do Curso de 

Direito. 

 
 

Universidade de 

Pernambuco 
 

Os três eixos de formação: fundamental, profissional e prática, além 

das atividades complementares. A fundamentação e concepção 

metodológica do curso estão voltadas à formação ético-humanista, 

técnico-científico e com objetivo de estimular a criatividade, o 

pensamento científico e reflexivo definem a organização curricular 

do curso. Assim, dispõe: 

[...]o desenvolvimento do espírito científico exige que disciplinas 

dogmáticas como Direito Empresarial, Direito Civil e Direito Penal 

estejam sempre permeáveis às novas concepções jurídicas que regem 

as necessidades e aspirações do mundo atual. Logo, docentes e 

discentes são instados a pensar os novos códigos e não apenas 

raciocinar com as codificações já existentes. Rejeita-se, assim, um 

modelo didático-pedagógico baseado na pura reprodução das fontes 

jurídicas, mormente das normas insertas nos textos legais. Observe-

se, por oportuno, que o código comentado é apenas um momento, 

não o principal [...] 
 

Escola de Direito da 

FGV 
Três ciclos de desenvolvimento: O Pensamento Jurídico, Grandes 

Áreas do Direito e Estudos Avançados. Neste último ciclo incluídas 

as possibilidades de disciplinas eletivas e possibilidades de 

intercâmbios. Permanece a obrigatoriedade do Trabalho de Curso, 

alinhado às linhas de Pesquisa da FGV. 
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Universidade do Vale 

do Itajaí 
O currículo tem a preocupação da geração do conhecimento e estar 

conectado com a pesquisa, inovação, internacionalização e a 

extensão assim, apresenta a seguinte estrutura: Núcleo Integrado de 

Disciplinas; Núcleo de Eletivas Interescolas, Estágio, TCC, Projeto 

Comunitário de Extensão Universitária, International Program, 

Atividades Complementares e Intercâmbio. Os três eixos de 

formação: Fundamental, Profissional e Prática. Além disto, a fim de 

manter-se alinhada às DCN, define a atuação junto aos temas de 

Relações Étnico-Raciais para ensino das culturas Afro-brasileira, 

Africana e Indígena, Direitos Humanos, Educação Ambiental, 

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Acessibilidade. O PPC 

estabelece, também, a obrigatoriedade do Estágio Supervisionado e 

o TCC. 
 

Universidade de Cruz 

Alta 
Curso de Direito busca abordar, de modo interdisciplinar, todos os 

conteúdos programáticos; construir saberes de forma analítica, 

dialógica e dialética; apresentar e elaborar em conjunto com os 

acadêmicos estudos críticos acerca dos diversos conhecimentos 

jurídicos; instituir uma matriz curricular que contemple uma base 

fundamental (como aporte teórico), uma base técnico-científica e 

uma base prático-operacional. 

 
Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo 
A matriz está organizada em ciclos de formação, posicionando as 

disciplinas estrategicamente a fim de garantir real 

interdisciplinaridade, bem como uma integração coerente e 

permanente entre teoria e prática. 

 
 

Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo, 

campus Lorena 

Em suas três dimensões indissolúveis: a) as disciplinas ministradas 

pelos professores que formam um grupo de excelência; b) a 

concepção prática do curso – estágios supervisionados e atividades 

simuladas; c) a pesquisa – sobretudo através do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 
 

Instituto Belo Horizonte 

de Ensino Superior 
O Curso de Direito do IBHES estrutura-se em 04 (quatro) grandes 

eixos temáticos, a saber: Eixo Temático I: Cidadania e 

Responsabilidade Social; Eixo Temático II: Direito e Regulação; 

Eixo Temático III: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Eixo 

Temático IV: Setor Privado e Responsabilização. 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nas DCN estão definidos os três eixos de formação do curso de Direito propostos nas 

Diretrizes Curriculares: fundamental, profissional e prática. Apenas três PPC citaram os três 

eixos.  Percebe-se, entretanto, que a formação segue a diretriz de eixos de formação, que 
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apresentam variações de curso para curso. Cabe ressaltar que nos PPC da UNIRIO e da FGV 

explicita-se a preocupação da graduação convergindo com linhas de pesquisa da instituição.  No 

caso da FGV, explicita-se que o curso busca formação ético-humanista e técnico científico, 

abrangendo as necessidades de formação atuais e futuras. Este currículo estabelecido nos PPC, 

como citado anteriormente, propiciará a formação do egresso que, posteriormente será avaliada 

entre o planejado e o realizado.   

Quadro 13 – Avaliação institucional/avaliação externa 

Instituição AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/AVALIAÇÃO EXTERNA 

Universidade Federal 

do Estado do Rio de 
Janeiro 

Os instrumentos utilizados na autoavaliação institucional foram 

elaborados pelos membros da comunidade, de forma participativa, 

considerando-se os objetivos propostos. A metodologia de análise e 

interpretação dos dados enfatizava os aspectos quantitativos e 

qualitativos, e os resultados constituíam-se em temas de discussão 

entre os envolvidos no processo avaliativo, visando contribuir para 

a atualização dos projetos pedagógicos e promover inovações no 

processo de ensino. 
 

Universidade de 
Pernambuco 

A avaliação constante no PPC é a avaliação de aprendizagem 

definindo as notas para aprovação e a frequência mínima, em 

conformidade à LDBEN.  

Escola de Direito da 

FGV 
Os resultados de todas avaliações externas são debatidos 

coletivamente e analisados pela Comissão Própria de Avaliação para 

o estabelecimento de metas de aprimoramento do curso e 

institucionais. 

A avaliação institucional tem as seguintes diretrizes: 

 Integrar-se ao Projeto de Desenvolvimento Institucional; 

 Orientar-se pelo rigor metodológico; 

 Adequar-se às necessidades de reflexão e administração da 

instituição; 

 Desenvolver a habilidade dos participantes em lidar com 

conflitos e soluções de problemas; 

 Possibilitar o aperfeiçoamento de uma metodologia de 

administração de conhecimento e de formação de pessoas na área 

de direito; 

 Estabelecer uma cultura avaliativa que produza subsídios 

para a prática educativa efetiva; 

 Construir parâmetros para a realização de avaliações 

externas – nacionais e internacionais - que possam subsidiar 

adequadamente o desenvolvimento da FGV DIREITO SP, 

contando com assessorias nacionais e internacionais desde a fase 

de elaboração do Projeto. 

Para o desenvolvimento da avaliação interna adota a metodologia 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) e a autoavaliação é radical no 
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enfrentamento dos conflitos, no desvelamento dos problemas, 

evidenciando em cada momento sua pertença à proposta 

educacional da instituição. Procura sinalizar, sempre, possíveis 

desvios da missão, mantendo um delineamento metodológico 

flexível, mas sem deixar de ser rigoroso. Caminha e se amplia à 

medida que o grupo de professores, pesquisadores, alunos, 

funcionários e gestores constroem uma cultura avaliativa que os 

subsidia a lidar com os conflitos próprios da administração de um 

empreendimento educacional. 

Além disto, considera que: 

O processo avaliativo serve à instituição e a seu desenvolvimento, 

ao mesmo tempo em que constrói uma metodologia de 

administração educacional de cursos de Direito sustentada pelos 

subsídios da avaliação. 

A avaliação institucional constitui um recurso que orienta a 

trajetória da instituição com informações confiáveis e valiosas e que, 

apropriada pelos educadores, gestores e alunos, leva a tomada 

continua de decisões para o aperfeiçoamento progressivo da ação 

educativa, favorecendo o alcance dos objetivos e o cumprimento de 

sua missão. 
Universidade do Vale 

do Itajaí 
O Programa de Avaliação Institucional da UNIVALI encontra-se 

consolidado e prevê a realização sistemática do processo de 

avaliação interna, em todos os semestres letivos. Esse processo de 

Avaliação Institucional – AI ocorre de forma independente da 

autoavaliação, prevista pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

– SINAES.  
 

Universidade de Cruz 

Alta 
O Programa de Avaliação Institucional – PAI tem o propósito de 

congregar todas as ações e os vários setores que respondem pela 

avaliação institucional externa e interna. O PAI congrega a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA e a Comissão de Avaliação 

Institucional – CAI. Este programa (PAI) tem como objetivos: 

- desenvolver a avaliação institucional como um processo contínuo, 

participativo e inclusivo de representantes da comunidade 

acadêmica; 

- oferecer subsídios para que a atualização e a (re) construção do 

Planejamento Institucional, dos Planos Estratégicos dos Centros e 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos sejam norteado pela avaliação 

institucional; 

- possibilitar a discussão e a análise dos resultados da avaliação 

institucional que tenham como objetivos qualificar os processos de 

gestão, ensino, pesquisa e extensão; e, 

- efetivar os processos de articulação da avaliação institucional da 

UNICRUZ, a partir das normativas do SINAES, entre a CPA, a 

Reitoria e a Fundação Universidade de Cruz Alta. 
Faculdade de Direito de 

São Bernardo do 

Campo 

Não há mecanismos de avaliação ou autoavaliação institucional. 

Porém, é importante estabelecer o debate para que haja, 

periodicamente, um mapeamento institucional que deverá contribuir 

para verificação do cumprimento de sua missão, estratégias e ações 
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para o ensino, à pesquisa e à extensão, tal qual houve por ocasião da 

pesquisa aplicada ao corpo discente da Faculdade para a elaboração 

deste projeto pedagógico.  

 
 

Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo, 
campus Lorena 

A avaliação institucional é um processo de reflexão coletiva e não 

apenas a verificação de um resultado pontual. Pensamos a avaliação 

como um processo destinado a promover o contínuo crescimento. É 

próprio da avaliação, promover no coletivo a permanente reflexão 

sobre os processos e seus resultados, em função de objetivos a serem 

superados. Avaliar supõe em algum momento e de alguma forma, 

medir. Mas medir, certamente, não é avaliar. Portanto, a avaliação é 

uma categoria intrínseca do processo ensino-aprendizagem, por um 

lado, e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por outro. 

Ela só tem sentido dentro da própria organização do trabalho 

pedagógico do professor e da instituição. Há, portanto, que se 

reafirmar a confiança no professor e na instituição. A avaliação deve 

ser feita pelo e para o professor/aluno e seu coletivo imediato – a 

instituição. As mudanças necessárias devem ser processadas no 

âmbito do Plano de Desenvolvimento Institucional, discutido e 

implementado coletivamente, sendo amparado pela instituição. 
 

Instituto Belo Horizonte 
de Ensino Superior 

A avaliação do Curso Superior de Direito será feita regularmente, 

através do estudo do desempenho do Curso e dos aspectos relativos 

ao atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do 

próprio mercado de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as 

determinações legais vigentes, será realizada em dois níveis: o 

Interno e o Externo. Nesse nível, a avaliação externa considerará o 

desempenho do Curso em relação ao mercado de trabalho, ao grau 

de satisfação do egresso e aos critérios estabelecidos pelo Ministério 

da Educação (resultados do ENADE e da Avaliação das Condições 

de Ensino), e também na avaliação através do Exame de Ordem que 

confere a carteira de registro profissional. 

A IES, comprometida com a qualidade do ensino, diagnosticou 

alguns pontos a serem lapidados, a fim de que o desempenho de seus 

alunos tenha, ano a ano, um efeito cada vez mais positivo, tais como: 

a criação do NDE, tendo como embrião o Grupo de Trabalho 

constituído para elaborar a autoavaliação, juntamente com a CPA, 

com a missão de conduzir a implementação das propostas 

formuladas e avaliar periodicamente a sua eficácia; a reestruturação 

do corpo docente; a conscientização, por meio de palestras, da 

importância dos resultados do ENADE para o corpo discente, 

principalmente no que se refere ao mercado de trabalho. 
 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ao estudarmos os quadros acima, podemos destacar alguns aspectos, entre os quais a 

replicação de parte das diretrizes, apenas reiterando o disposto na legislação. Outro aspecto diz 

respeito à diversidade em relação aos objetivos de formação, ao de perfil do egresso e à matriz 
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curricular gerando, por exemplo, no curso da FGV, os primeiros dois anos de dedicação integral 

de tempo escolar. Percebe-se, assim, a sinalização de diferentes formas de participação e 

formação do planejamento do curso. 

Quanto à avaliação, verificamos, no quadro acima, a diversidade de posicionamentos 

quanto à valorização da avaliação externa e/ou da avaliação institucional: temos a Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo que afirma, em seu PPC, não ter um processo avaliatório 

enquanto que o da Universidade de Pernambuco trata o tema da avaliação como avaliação de 

aprendizagem. Neste quesito, cabe apontarmos que se trata de uma IES que, no ano de 2021, 

completou 30 de existência28, sem ter a citação da avaliação externa no PPC do curso de Direito.  

 Nas IES privadas todas apresentaram a avaliação, sendo que duas apresentam 

explicitamente alinhamento ao SINAES, dentro de seu processo avaliatório e as demais 

explicitam processo de avaliação institucional. Inobstante a legislação definir a obrigatoriedade 

das avaliações externa, institucional, autoavaliação e avaliação de aprendizagem as instituições 

sinalizam de diferentes formas o tema em seus PPC que pode refletir nos objetivos e na missão 

de cada instituição. Ao definir objetivos, perfil do egresso, currículo e planejamento do curso, é 

necessário municiar-se de informações de retorno, uma avaliação sobre o efetivamente realizado 

e construído. Um curso de Direito tem duração de longo período de estudo e preparação e 

envolve um trabalho coletivo na definição de seus objetivos, perfil do egresso, componentes 

curriculares, professores, enfim, caminhos a serem trilhados visando a formação do profissional.  

 Nos posicionamentos das IES, expressos nos PPC publicados no site institucional, 

podemos perceber um posicionamento de responsabilidade do NDE na construção do PPC. A 

verificar o exposto nos PPC observamos: “O NDE é o principal atuante na concepção e 

acompanhamento do PPC”, “O PPC disponível no sítio não contém a data de sua publicação, 

afirmando que é da responsabilidade do NDE”, “O NDE é responsável pela formulação e 

manutenção do PPC” e “O PPC foi desenvolvido pelo NDE do curso baseado no PDI e nas DCN 

vigentes e articulado com PPI e os PPC dos demais cursos”.  

Neste sentido, cabe aqui citarmos o Parecer CONAES N° 4, de 17 de junho de 2010, 

sobre o Núcleo Docente Estruturante – NDE e a Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010, 

constantes nos Anexos 01 e 02, que tratam da constituição e do papel importante do NDE, 

inclusive quanto ao PPC. O Parecer e a Resolução indicam que o NDE zela pelo PPC e, muito 

                                                
28 Conforme o sítio da instituição: http://www.upe.br/noticias/upe-abre-vota%C3%A7%C3%A3o-para-escolha-de-

logomarca-comemorativa-dos-seus-30-anos-de-funda%C3%A7%C3%A3o.html 
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mais que uma exigência legal, deve atuar para qualificar os trabalhos de desenvolvimento e 

implementação do PPC. Assim, segundo o Parecer CONAES nº 4, de 17/06/2010, o NDE é 

citado, especificamente para o curso de Direito informando que o NDE é  

[...] caracterizado por ser “responsável pela formulação do projeto pedagógico 
do curso - PPC, sua implementação e desenvolvimento, composto por 

professores: a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; b) 

contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente dedicação 

plena ao curso; e c) com experiência docente” (BRASIL, Parecer CONAES 

nº 4, 2010) 

 

Como visto nos PPC citados, os cursos correm o risco de ‘terceirizar’ sua confecção, 

distanciando-o da realidade e da prática, mas, com o apoio do NDE, tratar e envolver os atores 

para que o PPC materialize-se durante o andamento do curso. Além disto, como citado no 

referido Parecer, cabe o Coordenador do curso a condução do processo de elaboração e 

implementação do PPC. 

 Desta forma, verifica-se que ao mesmo tempo que os cursos buscam alinhar-se às DCN 

respeitando suas diferenciações de formação em seus objetivos, com eixos de formação, 

estabelecimento de perfil de egresso, currículos específicos e PPC, estas diferenciações também 

abrangem o processo avaliatório e, consequentemente, chegando a conceitos diferenciados nos 

processos.  

 Entretanto, cabe aqui ressaltar quanto ao nosso objetivo específico, da identificação de 

ações decorrentes das avaliações. Apresentamos a seguir as ações identificadas, decorrentes de 

processos avaliatórios, descritas nos PPC. Universidade do Vale do Itajaí, onde está explícito 

que 

 [...]os resultados desse processo auxiliam e orientam as ações e análises 

realizadas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. As estratégias 

decorrentes desse processo têm abrangência institucional, mas resultam em 
ações específicas para o curso. Em face dos resultados da avaliação foram 

implementadas, entre outras benfeitorias: climatização dos ambientes de 

estudo, como salas de aula, laboratórios e bibliotecas; manutenção e atualização 

dos equipamentos e laboratórios de informática; formação continuada de 

docentes e atualização de acervo bibliográfico.  

 

No Centro Universitário Salesiano – campus Lorena – o PPC consta 

Os resultados das avaliações serão analisados de maneira minuciosa 

pelos Grupos de Qualidade (GQ) das unidades e dos cursos. A partir das 

análises realizadas pelos Grupos de Qualidade considerando todas as 

avaliações ocorridas ao longo do ano, o grupo elabora um plano de 
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melhorias para a unidade e os cursos a serem desenvolvidos no ano 

seguinte. O plano de melhorias deve ser apresentado ao conselho da 

unidade ou ao colegiado de curso que deliberarão a operacionalização e 

acompanhamento das ações aprovadas. 

 

E o Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior, com base nas avaliações recebidas, incluiu em 

seu PPC 

A IES, comprometida com a qualidade do ensino, diagnosticou alguns pontos 

a serem lapidados, a fim de que o desempenho de seus alunos tenha, ano a ano, 

um efeito cada vez mais positivo, tais como: a criação do NDE, tendo como 

embrião o Grupo de Trabalho constituído para elaborar a autoavaliação, 
juntamente com a CPA, com a missão de conduzir a implementação das 

propostas formuladas e avaliar periodicamente a sua eficácia; a reestruturação 

do corpo docente; a conscientização, por meio de palestras, da importância dos 
resultados do ENADE para o corpo discente, principalmente no que se refere 

ao mercado de trabalho. 

 

 Os demais PPC não explicitaram ações específicas decorrentes da avaliação mas, vemos, 

aqui, um dos objetivos desta pesquisa sendo contemplado, no sentido de que as avaliações são 

valoradas e ações são realizadas de acordo com os resultados apresentados. 

Após analisar as DCN e os PPC, propusemo-nos a ouvir os principais envolvidos com o 

PPC do curso, com o objetivo de conhecer suas percepções sobre a avaliação externa e os 

reflexos no planejamento do curso. Assim, no próximo capítulo faremos a análise das entevistas 

com coordenadores realizadas.  
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5. TENSÕES E DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO E OS 

REFLEXOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA NA PERCEPÇÃO DOS COORDENADORES 

DE CURSO 

 

Este capítulo traz uma breve contextualização do papel do Coordenador de curso, a 

análise das entrevistas realizadas com os coordenadores de curso de Direito de duas instituições 

de ensino superior privadas, com foco nos desafios por eles enfrentados como gestores e 

principais responsáveis pela construção do Projeto Pedagógico do Curso. 

As entrevistas com dois coordenadores de instituições privadas, realizadas em outubro e 

novembro de 2020, foram posteriormente transcritas e, com base nos dados, foi feita a leitura 

“flutuante” dos registros das falas, em vista de ser uma técnica que pode tornar “mais precisa a 

leitura, em função de hipóteses emergentes”, conforme especifica Bardin (2016): 

Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma transformação 

– efetuada segundo regras precisas- dos dados brutos do texto, transformação 

esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 
representação do conteúdo ou da sua expressão; suscetível de esclarecer o 
analista acerca das características do texto [...] (BARDIN, 2016, p. 133). 

 

No sentido de buscar as representações de conteúdo a que se refere Bardin (2016), 

expressas pelos entrevistados, foram extraídas as unidades de análise e, posteriormente, as 

categorias em comum identificadas no conjunto das falas. Bardin (2016) define que “classificar 

elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com outros. 

O que vai permitir o seu agrupamento é a parte comum existente entre eles” (BARDIN. 2016, p. 

148). Dessa forma, durante a análise das falas dos sujeitos/coordenadores buscou-se 

compreender questões voltadas ao problema de pesquisa e aos objetivos e chegou-se à definição 

de 4 (quatro) dimensões, a saber: 1) Os sujeitos da pesquisa: de professor a coordenador; 2) O 

papel do coordenador na gestão do curso; 3) A construção do PPC como um trabalho coletivo e 

4) avaliação externa e seus impactos no currículo e na formação. Esse conjunto de dimensões, a 

seguir apresentadas, foram estruturadas com base na fundamentação teórica, pelas respostas dos 

sujeitos/coordenadores e pela subjetividade do autor desta pesquisa.  
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5.1. 1ª dimensão de análise: Os sujeitos da pesquisa: de professor a coordenador  

Ouvir os sujeitos da pesquisa implica conhecer sua formação e sua trajetória profissional. 

Assim, o primeiro momento da entrevista foi dedicado à expressão do sujeito sobre sua formação 

e trajetória profissional que culminou na sua escolha como coordenador de curso. 

Para o exercício do cargo, Franco (2002) considera os seguintes requisitos: título de 

Mestre ou Doutor, para que possa ter o reconhecimento e a liderança formal dentro da IES; o 

contrato de trabalho que permita maior dedicação ao curso; seja professor do curso que coordena, 

de modo a não se afastar do ambiente de sala de aula e dos alunos; e que detenha competência 

gerencial para administrar o curso. Concomitante a esses requisitos, Franco (2002) também 

estabelece que o Coordenador precisa ter condições de trabalho para executar a função, apoio e 

estrutura institucional bem dimensionados.   

Os coordenadores do curso de Direito, sujeitos da pesquisa, realizaram suas graduações 

na época em que o processo avaliatório era o anterior (ENC), mas, também, ambos se tornaram 

coordenadores de curso na vigência do processo atual de avaliação (SINAES), o que apesar da 

experiência como aluno em outro processo, suas coordenações e gestões se deram e se 

desenvolveram sob a ótica e o regramento do processo avaliatório atual. Ambos possuem pós 

graduação stricto sensu, um dos requisitos do profissional para atuar como coordenador. Por 

terem feito a escolha pela carreira no magistério, ingressaram, em seguida da conclusão da 

graduação, na formação stricto sensu. O Coordenador A apresentou-se assim 

Eu me formei em Direito numa Federal, em 1999/2. Minha formatura foi em 
fevereiro de 2000 e já, antes de me formar, em 1997, eu comecei a pesquisar. 

Fui bolsista de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado. Em paralelo a isto, eu também coloquei em prática uma inclinação que 
eu já tinha para docência, que eu identifiquei ainda no segundo ano de 

faculdade. Em 1998, eu comecei a ser monitor de uma disciplina eletiva na 

Faculdade de Direito. Era monitor de História do Pensamento 
Jurídico.(Coordenador A) 

 

   Já o Coordenador B teve a seguinte formação 

A minha formação é um misto da área do Direito e da área da Filosofia. Meu 

doutorado é em Filosofia e eu fiz uma tese de Filosofia do Direito por mais 
especificamente em direitos humanos. Era doutorado sanduíche. Fui para 

Inglaterra e estudei na Escola de Direito, na Universidade de Londres. 
(Coordenador B) 
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Ter a experiência em docência também é um dos requisitos para o cargo de coordenador 

pois vivenciou a prática docente, o que auxilia a desenvolver a visão do coordenador de curso. 

As experiências em docência do Coordenador A mostraram que o mesmo estava decidido pela 

carreira de professor, buscando oportunidades para atuar como professor 

Em 98 comecei minha atividade docente. Eu estagiava, dava aula nesta 
disciplina eletiva, em paralelo eu estagiava em um escritório e depois eu 

estagiei no Tribunal Regional Federal. Com estas experiências, eu tive a 

convicção que o meu rumo era acadêmico, era pesquisa, era docência 
especialmente.  

 [...] participei do processo seletivo para professor substituto na Federal. Fui 

aprovado e comecei a dar aula.[...] Dei aula de Filosofia do Direito para os 
calouros. Eu dava aula para os calouros, no último semestre, de Filosofia do 

Direito e dava aula para os ingressantes. O primeiro semestre de Introdução 

a Filosofia do Direito, uma cadeira do primeiro semestre. Eu dei aula por um 
ano e meio, que era o prazo do contrato, e, paralelo a isto, eu comecei a dar 

aula em outras instituições. Dei aula num curso de Administração, de 

Instituições de Direito Público e Privado, em um município limítrofe, comecei 

a dar aula nesta Instituição aqui. Me tornei professor aqui em agosto de 2001. 
Também dei aula em outra Instituição privada, em outra cidade limítrofe desta 
capital, e aí fui dando aula em várias instituições. 

Em 2006, recebi o convite daqui para ficar em dedicação exclusiva. E aí 
abandonei todas as outras instituições. (Coordenador A) 

 

   Da mesma forma, o Coordenador B, demonstrou já deter experiência de longo prazo 

Eu leciono disciplinas como Ciência Política, Filosofia do Direito e Direitos 
Humanos. Basicamente são estas as disciplinas que leciono. 

Eu sou professor...eu vou fechar 13 anos aqui em março. Leciono desde sempre 

no curso de Direito onde sou, também, coordenador e também leciono no curso 
de Relações Internacionais. (Coordenador B) 

 

   Apesar de existirem alguns requisitos para exercer o cargo de coordenador, como por 

exemplo,  a titulação e a experiência de docente apresentam formas de gestão diferenciadas, 

enquanto um se aproxima mais das formas estruturadas de gestão da instituição, chamando à 

participação os órgãos internos, o outro coordenador se volta mais para o contato direto com os 

envolvidos no curso, como alunos e professores, mas, ambos, com grande volume de trabalho 

sobrecarregando suas tarefas.  
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5.2 2ª dimensão de análise: O papel do coordenador na gestão do curso 

 

Os coordenadores/sujeitos da pesquisa são indivíduos que trazem experiências pessoais 

e que impactam o contexto que estão inseridos, pois carregados por estas experiências e 

imbricados pela condução dos processos sob sua gestão e responsabilidade, buscam se adequar 

às Diretrizes, com vistas à avaliação externa, inseridas nas políticas públicas e institucionais do 

curso de Direito.  O Coordenador A fala 

Eu sou o responsável pelo curso, tomo as decisões executivas, do cotidiano, 

mas as decisões estratégias e gestão eu as compartilho em reuniões semanais 

com a Comissão Coordenadora29 do curso, que é formada por mim e pelos 
6(seis) Coordenadores de Núcleo. São 6(seis) Núcleos que temos na Escola. 

Em paralelo, também, eu compartilho as decisões da estruturação do currículo 

com o NDE. Naturalmente, temos um NDE. Então temos estes dois órgãos que 

auxiliam na gestão. Eu fico como uma espécie de ‘chefe’, mas esta não é a 
melhor palavra [...] Coordenador! Coordenando com auxílio da Comissão 

Coordenadora e com o auxílio do NDE, nesta parte do currículo e didática. 
(Coordenador A) 

 

O Coordenador A se vê como uma espécie de “chefe”, o qual se envolve, pessoalmente, 

em cada decisão, desde as questões executivas, as demandas de acompanhamento de professores, 

alunos e de funcionamento do curso até o acompanhamento do PPC. Essa forma de atuação acaba 

por abarcar uma grande quantidade de tarefas e pode impactar no desenvolvimento de aspectos 

para o planejamento.  

Então, geralmente, envolvem um espectro que abarca toda a questão de 

acompanhamento do PPC, de como está sendo executado, todas as questões 

didáticas que estão relacionadas a ele. Tem a parte de gestão de professores, 
a parte de acompanhamento de estudantes e a parte relacionada a estrutura do 

curso, de equipamentos.  A gente procura dar conta disto tudo. (Coordenador 

A) 

  

   Percebe-se por meio da fala do Coordenador B um olhar diferente em relação ao 

Coordenador A 

Eu virei coordenador, já faz 10 anos que sou coordenador.  

O coordenador ocupa uma posição em que ele deve satisfações ao aluno, 

porque o aluno sabe onde está a sala do coordenador, então ele vai lá, bate na 

porta e reclama diretamente para o coordenador, mas, ao mesmo tempo, tu 

                                                
29 Definição da Comissão Coordenadora está no Adendo 03 - Transcrição da entrevista com Coordenador A, onde, 

segundo as palavras do entrevistado a Comissão Coordenadora é: “A figura dos Coordenadores de Departamento 

foi substituída pelos Coordenadores de Núcleo, para tirar aquela visão de departamentalização. Então, núcleo de 

disciplinas. E, a partir de então, eu passei a fazer uma gestão colegiada onde sou uma espécie de chefe da Comissão 

Coordenadora”. 
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estás, o tempo todo atendendo professores e as demandas dos docentes e, 

também, está o tempo todo em diálogo com os funcionários e pautas da 
Administração da Universidade, como o Reitor, por exemplo. Estamos sempre 
em três frentes: a Universidade, o corpo docente e o corpo discente. 

O coordenador, às vezes,  está ali, no meio destes caminhos e ele precisa 
contemplar essas três demandas e, muitas vezes, estas demandas são 

conflitantes. Ele precisa, obviamente, contemplar estas três demandas. Muitas 

vezes são conflituosas, o que o aluno quer, muitas vezes não é o que a 
Administração quer ou o que os professores querem. (Coordenador B) 

 

Esta atuação refere-se a estar sempre pronto para atender as demandas, sejam elas da 

Universidade, dos professores ou dos alunos. Uma gestão que, pelas palavras do Coordenador 

B, tem em seu dia a dia voltado à resolução de problemas, muitas vezes com interesses opostos. 

Ao agir desta forma, o coordenador que interage com os demais sujeitos, trazendo para seu 

conhecimento o dia a dia das questões do curso. Neste momento é necessário prestar atenção ao 

espaço instituído ao coordenador e atribuições do cargo para sua atuação. Rocha, Melo e Luz 

(2009) definem que o espaço de trabalho do coordenador é delimitado pelo regramento existente 

e por um conjunto de normas e regulamentos definidos pelo MEC, que integram a gestão das 

IES. As IES precisam estabelecer claramente este espaço funcional com regras e procedimentos 

e definir a autonomia decisória do coordenador 

Dessa forma, verifica-se que, para a escolha e ocupação do cargo de coordenador, torna-

se necessário a preparação para tal. Percebe-se, pela fala dos sujeitos, que os coordenadores estão 

cientes do seu lugar no espaço e tempo dentro das instituições e na coordenação do curso de 

Direito. Verifica-se, também, que já internalizaram as atribuições do cargo e sua funcionalidade 

e a prática do dia a dia. Rocha, Melo e Luz (2009) fazem referência à importância do espaço 

funcional para a atuação dos coordenadores e que suas atribuições extrapolam a dimensão 

pedagógica do curso pois detém responsabilidades acadêmicas, gerenciais e administrativas.  

 Com isto, o trabalho dos coordenadores pode se tornar, muitas vezes, sobrecarregado, 

implicando a sua atuação junto à vários setores dentro da instituição a qual atua, inclusive no 

planejamento e na avaliação, objetos do estudo desta pesquisa. Em Marquesin, Penteado e 

Baptista (2008) vê-se que não há um modelo exclusivo de coordenação de curso. Assim, a 

carreira dos gestores/coordenadores faz parte desta bagagem, por meio de suas experiências, que 

efetivam para a contribuição no cargo e para o curso de Direito.  

   Desta forma, questiona-se o sentido dado à gestão do curso e o papel do coordenador, 

considerando que, seja qual for a proposta do PPC, essa necessita ser analisada num processo 

amplo, incluindo os atores envolvidos e o entendimento do papel do gestor quanto sua própria 
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gestão e sua função verdadeira precisa ser efetivada e validada de fato e para conhecimento de 

todos. 

 
5.3. 3ª dimensão de análise: A construção do PPC como um trabalho coletivo 

 
Dentre as responsabilidades do coordenador está a construção do PPC e para isto são 

utilizados como embasamento as DCN, mas não só nelas, pois, por serem diretrizes, oportunizam 

a adequação à realidade e necessidade local da sociedade. Verifica-se que as posturas dos 

coordenadores se assemelham ao discurso anterior de forma de gestão também na construção 

dos PPC. O Coordenador A discorre sobre o assunto assim 

Com a nova DCN se instaurou, definitivamente, o processo de reforma 

curricular que foi capitaneado pela Comissão Coordenadora junto com o 

NDE, contando com aporte de alguns profissionais, professores em assuntos 

específicos. Então, foram praticamente dois anos pensando no novo currículo. 
Foram idas e vindas. Foram dois anos não num trabalho linear e progressivo 

rumo à perfeição. Foram dois anos em que a gente oscilou bastante. Mudou de 

visão, a começar porque foi muito difícil definir o perfil do egresso, que é a 
peça chave do processo pedagógico e foi muito debate. No fim a gente definiu. 
Então, a gente chegou a um perfil bom, muito bom e que consegue atender o 
posicionamento estratégico da própria Instituição.(Coordenador A) 

 

   Nesta fala do Coordenador A, é perceptível a questão da relação do PPC do curso com as 

DCN pois o papel das diretrizes é exatamente de traçar uma diretriz e que o planejamento seja 

adequado à realidade local da instituição, com respeito à esta realidade e a política institucional. 

Para isto, durante o processo, o Coordenador afirma ter trabalhado durante, aproximadamente, 

dois anos na definição do perfil do egresso, pois envolveu os participantes e preocupou-se em 

atender o posicionamento estratégico da instituição. Assim, precisou de prazo para conciliar os 

interesses dos envolvidos e os interesses da instituição. Neste sentido, a definição do perfil 

estabelece vários quesitos do curso, como, por exemplo, o currículo, a grade de professores e a 

sustentabilidade do curso. Assim, o trabalho de construção do PPC tornou-se um trabalho 

coletivo desde sua concepção. O Coordenador A explica o processo 

[...]a gente procurou fazer um processo muito aberto também. A gente tomava 
algumas decisões ouvindo os colegas, por meio das reuniões de Núcleo30. A 

gente colhia informações nas reuniões de Núcleo, dadas pelos colegas, e trazia, 

depois, para a equipe que estava trabalhando diretamente no processo 

pedagógico. A equipe, então, constituía lá aquele pedaço, por exemplo, 
montava um perfil do egresso e isso levava, depois, para os colegas para eles 

                                                
30 Reuniões periódicas do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
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terem uma visão. Em linhas gerais, em regra, era assim que funcionava 
(Coordenador A) 

 

Para este Coordenador, há uma valorização das estruturas para, posteriormente, o 

envolvimento dos professores. Há a forma coletiva de participação, porém, sempre dentro de um 

roteiro pré determinado pela estrutura da instituição e pelos normativos. A experiência do 

Coordenador B está relatada da seguinte forma 

 
Quando virei coordenador, em 2010, o currículo 5, nós chamávamos de 

currículo 5, estava sendo implementado. O novo currículo é o currículo 6 e a 

primeira turma começou a estudar no currículo 6 em 2019/1. No primeiro 
semestre do ano passado, que é o atual. Só que está sendo implementado 

gradualmente enquanto que o currículo antigo está sendo extinto 

gradualmente, de modo que ninguém entra se não for no currículo 6, que é o 
novo, mas, quem já é aluno, alunos adiantados, vão terminar no currículo 5. 

Hoje o cenário é: os quatro primeiros semestres já estão implementados no 

currículo novo. Ainda faltam 3 anos para implementarmos todo o novo 
currículo. 

Foi em 2018, a participação...é uma participação em que em primeiro lugar, 

os coordenadores começam a discutir com a Universidade. É uma demanda 
que vem da Unidade da Graduação e com a Reitoria junto: Vamos fazer um 

novo currículo, vamos trazer alguns elementos novos para o novo currículo. 

Nestes elementos novos estão algumas habilidades que no antigo não estavam 

e é a oportunidade para o curso, o curso que eu digo é o Colegiado de 
professores31 . A Universidade chama os coordenadores e diz isto, é uma 

oportunidade também para vocês atualizarem ementas de disciplinas que estão 

desatualizadas, por exemplo simples, é o Código de Processo Civil32, de 2015, 
pelo antigo currículo nós estávamos com ele atrasado e com o novo currículo 
atualizamos. (Coordenador B) 

 

Aqui verifica-se que o Coordenador segue os trâmites necessários da instituição, mas a 

identidade do curso, em sua visão, está intrinsicamente ligada ao corpo docente do curso, quando 

estabelece que a oportunidade para o curso é, na sua visão, a oportunidade para os professores. 

 Esta visão da participação dos envolvidos é corroborada por Marquesin, Penteado e 

Baptista (2008), sentido de que os demais envolvidos no processo de aprendizagem precisam 

participar para que todos tenham a compreensão do projeto educativo e do ensino que pretendem 

oferecer. Há necessidade da participação dos professores pois este projeto vai definir o currículo 

do curso e o perfil do egresso a ser almejado.  

                                                
31 A definição de Colegiado de professores está no Adendo 04 – Transcrição da entrevista com o Coordenador B, 

onde afirma: “Temos uma reunião do Colegiado, por semestre, no mínimo, aí com todos os professores.”. Então, o 

Colegiado de professores trata-se de reuniões com todos os professores do curso que ocorrem, pelo menos, uma vez 

por semestre. 
32 Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que instaurou o novo Código de Processo Civil brasileiro, vigente até a 

publicação desta dissertação. 
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   Ambos declaram a preocupação com as DCN e as mudanças frequentes e recentes 

ocorridas. O discurso dos coordenadores também denota que a preocupação de manutenção de 

um curso atualizado é, praticamente, permanente. Mal terminado um ciclo, um novo já vai ser 

iniciado. Na fala do Coordenador A   

Eu participei das últimas 3(três) reformas curriculares aqui. O atual PPC 
começou sua implantação em 2015/1, terminou agora de ser implantado. E 

ontem, fui informado extraoficialmente que foi aprovado na Câmara de 

Graduação e Pós Graduação33 da Universidade um novo projeto pedagógico, 

que começa a ser implantado ano que vem, em virtude das novas DCN 
(Coordenador A) 

 

   Vejamos que o Coordenador B demonstra algumas preocupações no sentido do curso não 

perder o objetivo e não avançar além do mesmo número de créditos, então propõe alterações 

curriculares. Manter o curso atualizado é um anseio presente em seu discurso, como 

exemplificado a seguir  

São pequenos ajustes que a gente fez, ninguém saiu inventando a roda. É um 
currículo de Direito, o aluno vai sair Bacharel em Direito com um currículo 

melhor. Tem o mesmo número de créditos mas reorganizamos algumas 

disciplinas, alguns conhecimentos dentro de algumas disciplinas que a gente 
passou um pouco a limpo. Aí um pouco da nossa experiência vai nos guiando, 

então, só para ter uma ideia, no currículo antigo nós tínhamos disciplinas de 

dois créditos e 30 horas/aula, no novo currículo, todas as disciplinas tem 

quatro créditos e 60 horas/aula. . A gente via que no currículo antigo, aquelas 
de dois créditos elas geravam uma agenda quebrada para o aluno. Ele tinha 

que estudar num horário muito ruim e que não duravam o semestre todo. Era 

um horário quebrado, que não funcionava, que reclamava da agenda, que tinha 
que vir toda quarta e só tinha aula até o intervalo. Tinha o custo do tempo, da 

movimentação, vir e voltar. A gente foi sensível e fizemos todas com quatro 
créditos, 60 h/a, que ocupa um turno. 

Isto organiza a agenda do aluno. Foram alguns ajustes neste sentido que a 

gente foi implementando em, praticamente, uma década, em pontos que a gente 

viu que não eram certos, no currículo passado, e que eram ajustes mínimos e 

                                                
33 Ao pesquisar no sítio da Universidade encontra-se Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada (Prograd) 

com suas atribuições e objetivos definidos: A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada (Prograd) coordena 

e supervisiona as ações de extensão, o ensino nos cursos de graduação e de educação continuada, no que se refere a 

atividades docentes e discentes, e a currículos. Os objetivos da Prograd são: promover e incentivar o 
aperfeiçoamento e a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem; primar pelo bom atendimento ao corpo 

docente e discente, com vistas à integração da comunidade acadêmica; promover a atualização didático-pedagógica 

continuada dos docentes; analisar e avaliar as propostas de currículos de graduação; propiciar a atualização 

sistemática da infraestrutura de apoio aos cursos de graduação; propor e acompanhar estratégias de avaliação dos 

processos acadêmicos e de formação de profissionais qualificados para o ensino, a pesquisa, a extensão e o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Para realizar essas múltiplas tarefas, a Prograd acompanha a vida 

acadêmica dos estudantes que ingressam, desde o Vestibular até a formatura. Para a qualificação profissional, a 

Prograd vale-se do seu Programa de Inovação na Educação Superior, assegurando constante qualificação do corpo 

docente e discente da Universidade, o que pode ser comprovado pelas Avaliações sistemáticas e pelos resultados do 

Enade e da Capes. 
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no anseio de facilitar ao aluno na relação com a universidade. (Coordenador 
B) 

 

   O que se observa aqui é o alinhamento das instituições às políticas públicas e as políticas 

institucionais na elaboração do PPC. O sujeito para a condução e realização deste processo é o 

coordenador de curso. Franco (2002) nos traz que o papel de liderança para a construção do PPC, 

articulando com professores e alunos é do coordenador do curso e, ambos, coordenadores 

assumem este papel para que o planejamento e a execução do curso estejam alinhados às políticas 

educacionais, observando as orientações das DCN para adequação do curso com sua realidade 

local e sua política institucional. Veiga (2013) afirma que a clareza dos objetivos a serem 

atingidos e a identidade social perante estas políticas públicas e institucionais e pode-se verificar 

que é, praticamente, constante no trabalho destes coordenadores a busca permanente por esta 

adequação envolvendo professores e envolvendo o currículo do curso.  

   Assim, como as DCN sofreram várias alterações, os coordenadores convivem com 

frequentes processos de adequação do curso de Direito, visando sua adaptação e alinhamento. 

Com isto, geram-se as preocupações com as avaliações do curso, pois variações, em tão curto 

espaço de tempo, podem prejudicar a maturidade do curso e de seu currículo, consequentemente 

em sua avaliação.   

 

5.4. 4ª dimensão de análise: Avaliação externa e seus impactos no currículo e na formação 

    

A quarta dimensão de análise, que traz o ponto central da pesquisa, trata do processo de 

avaliação e seu impacto no PPC.  Nas entrevistas, os coordenadores não se prenderam apenas às 

avaliações de larga escala/externa, também falaram sobre o processo de avaliação institucional, 

envolvendo CPA e NDE. O Coordenador A assim se pronunciou 

 O instrumento principal são as avaliações. A gente trabalha. Tem vários 

instrumentos avaliativos que a gente usa. Alguns previstos pelo SINAES, mas 
a Instituição tem o jeito próprio de faze-los. 

É um trabalho conjunto com a CPA. A CPA que coordena e a gente aplica nas 

Unidades...E todas estas informações da avaliação dos alunos, da avaliação 
dos professores são, depois, trabalhadas pela Comissão Coordenadora e pelo 
NDE, ainda no semestre.  

Estas informações também vem para nós, a gente, de novo, faz um tratamento 
em cima destas informações e tira conclusões. Isto acontece todos os semestres. 

Isto é um dado importantíssimo. Além disto, a gente tem a avaliação dos 

formandos[...]Também, aí a gente tem informações relevantes. Tem a 
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avaliação com os professores. Eles avaliam estrutura física, como está o 

ambiente de trabalho...isto, também, é um dado importante e, depois, as 
avaliações aquelas externas, que é o ENADE, principalmente, e coletas de 

insumos que fazem parte dos SINAES, junto com o ENADE. Isto aqui é, 

fundamentalmente, o que a gente tem como principal elemento. (Coordenador 
A) 

 

  Este coordenador trabalha utilizando três tipos de avaliação, como uma forma de uma 

complementar a outra. Primeiro a avaliação dos alunos, depois a dos professores e, 

posteriormente, a avaliação externa. Franco (2002) afirma que este coordenador tem a 

responsabilidade sobre a regularidade das avaliações do curso, mantendo, assim, o processo 

avaliatório sob sua gestão.  E, novamente, em conjunto com os órgãos internos (CPA e NDE) 

analisa as informações. Mas, o que precisamos perceber, aqui, é que tanto a instituição, através 

destes órgãos, quanto o coordenador, dão valor às avaliações obtidas. São elementos 

fundamentais ‘de insumos’ como dito em suas palavras. Então, de posse destas informações 

trabalha a avaliação visando o aprimoramento do curso.  

   Os coordenadores referiram-se à importância e à influência do SINAES no planejamento 

institucional e na avaliação institucional. Vemos, assim, na fala do coordenador A 

Uma gestão estratégica, de alguma maneira, ela foi uma demanda decorrente 
do próprio SINAES.  

E, por consequência, a gente vem trabalhando na construção de parâmetros e 
indicadores objetivos de acompanhamento estas avaliações externas. 

Mas, ao lado disto, como já antecipei, nós temos procurado “grudar” muito ao 

Exame de Ordem o ENADE. Porque o ENADE tem uma função estratégica 

inafastável em termos institucionais, em temos de curso de Direito. É um 
parâmetro que faz parte dos SINAES e foi muito difícil. (Coordenador A) 

 

   Ao buscar estabelecer parâmetros de avaliação e indicadores para as avaliações externas, 

o Coordenador apresenta esta preocupação com estes resultados e o quanto precisa e deve 

importar tais resultados no planejamento e na gestão do curso. Luckesi (2018) trata que esta é 

uma avaliação do resultado final, por isto soma-se a importância de termos parâmetros para tratar 

destes resultados. O Coordenador A acrescenta 

A gente ainda está batalhando para criar uma cultura mais forte entre 

professores e estudantes acerca do ENADE. Os professores está super bem! A 

sua grande maioria tem consciência e estão mobilizados acerca do ENADE, 
mas para o estudante ainda não é algo tão claro. (Coordenador A) 
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   Com este discurso o coordenador demonstra que tem trabalhado para a conscientização 

e a preocupação com o ENADE e que tem conseguido avanço junto ao corpo docente do curso, 

entretanto este trabalho ainda precisa de continuidade no que tange aos estudantes 

Então, a gente procura sempre trabalhar o ENADE de forma permanente. O 
ENADE não é algo que acontece em termos de cada três anos. Não! O ENADE 

é uma preocupação constante, assim como é o Exame de Ordem. É algo que 

serve de referência. Que serve para avaliar e para deixar o curso melhor para 
os estudantes que virão. Talvez até para eles mesmos e, também, é uma forma 
de valorizar o próprio diploma. (Coordenador A) 

 

   O Coordenador B também valoriza a importância do ENADE em sua fala 

No ENADE se reproduz muito, isto até comparado com outras universidades. 

É uma das maneiras que temos de medir. Outro elemento que a gente sempre 
menciona é, inclusive comparamos com as universidades públicas, se 

pegarmos o aluno que está entrando na universidade pública, o ingressante, 

ele entra num determinado nível e ele sai num nível muito semelhante ao que 
ele entrou. Ele já é um bom aluno e ele continua sendo um bom aluno. 

[...] entra neste planejamento! Sem sobra de dúvida! As respostas do ENADE, 
como nosso aluno respondeu.... O último currículo levamos em consideração 

isto, inclusive, vinhamos enfrentando mais dificuldades na prova da OAB e aí 
fizemos a mudança teoria e prática, que eu tinha te dito. .(Coordenador B) 

 

   Em decorrência desta importância, ações são adotadas institucionalmente e o ENADE 

passa a ser considerado como importante no decorrer do curso. Busca o envolvimento dos 

departamentos da instituição, realiza ações de conscientização para alunos e professores e, 

inclusive, objetiva que o currículo do curso passa a se espelhar no ENADE.  

Os coordenadores passam a orientar com base na visão que detém sobre o processo de 

avaliação. Ao agir em conformidade à sua visão do processo ele passa a compartilhar sua visão 

e impactar a dos professores pois age reformulando disciplinas e dando feedback para os 

professores. . Franco (2002) afirma que o coordenador trabalha como um elemento chave, desta 

forma ele passa a compartilhar sua visão e impactar a dos professores. Desta forma, a avaliação 

ingressa, fortemente, no planejamento e na forma de interagir com os docentes, gerando uma 

nova realidade para o curso. O Coordenador A, ao ingressar na pauta, discorre sobre o assunto 

Quais são as orientações, que nós vamos dar, para que o professor melhore a 

sua sala de aula, e da mesma forma para estudante, né? Nós vamos repensar o 

currículo. Olha, a gente está vendo, aqui nas avaliações, a OAB, O ENADE, o 
feedback das avaliações, que os alunos estão com uma deficiência em Direito 

do Trabalho. Então, lá no NDE, a gente vai repensar as cadeiras de Direito do 

Trabalho, falar com os professores, e por consequência a gente acaba 
oferecendo algo mais qualificado na formação dos estudantes. Nesse sentido,  
eu acho que, são muito, as avaliações são muito úteis! (Coordenador A) 
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   Aqui, demonstra, mais uma vez, que o diagnóstico do coordenador era que o processo 

avaliatório do ENADE não era preocupação de professores e de alunos, o que, também, impacta 

no resultado das provas. Uma vez que professores e alunos não entendem os objetivos e o retorno 

da prova do ENADE, certamente o preparo e os resultados são impactados pela sua postura de 

indiferença ao assunto.  

[...]Dos instrumentos avaliativos. A gente procura ‘colar’ OAB ao ENADE. A 

gente consegue puxar um pouco do apelo que a OAB tem para os estudantes e 
professores para o ENADE também. Os estudantes não estão nem aí e os 

professores não entendiam. A gente conseguiu ‘colar’ um pouco as duas coisas 

e, em cima disto, trazer um pouco o PPC, porque o ENADE é uma avaliação 

que traz muito fortemente a questão de PPC. É mais ou menos assim que 
funciona. É bem sucedido, eu, sinceramente, diria que em parte. 

 

Neste sentido, procura-se fazer o diagnóstico desses entendimentos. Saber a significação 

da prova para os envolvidos. Dias Sobrinho (2008) alertou sobre o significado do processo 

implementado pelo INEP pois afasta-se da construção do conhecimento para adaptação e 

controle de desempenho. Pode ocorrer a inversão de valores entre planejamento, ensino-

aprendizagem e avaliação. Saber o como lidar com estas informações e avaliações é o grande 

desafio do coordenador de curso em relação à avaliação e é o que encontramos nesta fala anterior.  

 Na outra instituição, o Coordenador B sintetiza que o ENADE impacta diretamente no currículo 

da IES 

A prova do ENADE. O nosso currículo está muito mais espelhado na prova do 

ENADE do que na prova da OAB.A provada OAB , estou dando um pouco 

minha opinião, ela não engloba conhecimentos que o ENADE vai englobar. Eu 

diria que a prova da OAB é uma prova dogmática, o aluno precisa, muitas 
vezes, decorar! E por isto ela é difícil. Agora, a prova do ENADE é melhor 

elaborada e ela leva em conta competências e habilidades, que nós nos 

preocupamos em formar, com nosso aluno, mas que não é toda universidade 
que se preocupa. Eu, particularmente, acho que o ENADE nos ajuda a criar 
parâmetros mais precisos do que a prova da OAB!( Coordenador B) 

 

Competências e habilidades34 passam, assim, a nortear o planejamento do curso, em vista 

ao alinhamento com as diretrizes educacionais identificando, mais uma vez, a importância do 

ENADE para o PPC e parametrizando em relação à prova da OAB.   

                                                
34  Competências e habilidades estão estabelecidas como diretrizes dentro das DCN, particularmente, a atual 

Resolução nº 5, de 17/12/2018, descritas na página 78 desta dissertação. 
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Neste momento, o Coordenador B apresenta o processo e, concomitantemente, ação 

decorrente do seu processo de avaliação, que denomina como processo de escuta 

E aí, eu disse que há um longo processo de escuta, que a gente vai fazendo em 
várias etapas. A Coordenação ao se deparar com a avaliação, divide com o 

NDE, e todos os professores vão ser comunicados, individualmente, das suas 
respectivas avaliações. (Coordenador B) 

 

Os coordenadores apresentam, também, estratégias e/ou ações decorrentes das 

avaliações, conforme abaixo. O Coordenador A estabelece estratégias com base nas avaliações 

Em grande medida, eu te falava do plano de ação, de trabalho, do coordenador. 
Em grande medida, os indicadores para verificar os planos de ação, quando 

estão ligados a parte acadêmica, estão atrelados a resultados de avaliações. 

E, por consequência, o resultado de avaliações vão ser a base, para que eu 

pense, junto com a Comissão Coordenadora, os planos de ação para o ano 
seguinte. Então, vai um alimentando o outro! Eu proponho algo para melhorar 

as avaliações, eu vejo o resultado das avaliações que não está bem e o que está 

bem, e aí eu faço uma proposta para ajuste, e assim vai. (Coordenador A)
  

   Com ações de envolvimento a instituição do Coordenador B procura tomar ações para a 

formação dos professores que chamam de formação docente.  

Estes cursos ocorrem, olha, para não te mentir, agora, antes de entrar aqui 

contigo, recebi um dos convites, esta semana tem duas colegas da Educação 
dando palestras de capacitação para os professores[...] Só para teres uma 

ideia que existe uma série de programas de formação docente ocorrendo toda 
semana, a cada quinze dias.... 

Não chamamos pedagógica, é uma formação docente, mas é exatamente isto. 
(Coordenador B) 

 

 Com base neste depoimento verifica-se que nem todas as ações são voltadas apenas para 

currículo e perfil do egresso. Há a preocupação com a formação docente, um dos elementos 

constitutivos do PPC, apresentados por Veiga (2013). Ao preocupar-se com a formação docente 

avança na busca do ensino e da aprendizagem pois mantém os professores capacitados 

oportunizando para todos a formação. 

   Percebe-se, nas palavras dos entrevistados, a maturidade de quem optou pela carreira 

acadêmica e detém o cargo de coordenador de curso há bom tempo, desenvolvendo as 

competências e habilidades35 necessárias para adaptar e desenvolver o curso de Direito de acordo 

com as DCN, as políticas públicas e as políticas institucionais. Denota-se, também, que estão 

                                                
35  Competências e habilidades estão estabelecidas como diretrizes dentro das DCN, particularmente, a atual 

Resolução nº 5, de 17/12/2018, descritas na página 78 desta dissertação. 
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cientes deste papel e da consciência de seu lugar na instituição e no curso, com visão das políticas 

públicas e institucionais que envolvem o curso.    

Entretanto, os coordenadores transmitem, em suas falas, que têm pouco espaço para atuar 

fora destes conjuntos de normas e orientações, praticamente ocorrendo a submissão dos PPC às 

orientações emanadas, e aí, neste sentido, a preocupação com a avaliação externa. Verifica-se, 

neste sentido, que ambas as instituições, por meio de seus coordenadores, entendem e atuam com 

a preocupação de desempenho nas avaliações externas, inclusive com a materialização de 

exemplos das estratégias utilizadas na preparação para as avaliações externas.  

Com isto, gera-se esta preocupação para os coordenadores e gera-se, também, esta 

inclusão nas estratégias e ações apresentadas pelos coordenadores. Os coordenadores 

preocupam-se com a formação e o planejamento do curso, mas não conseguem e nem podem 

planejar e agir desconsiderando o conceito destas avaliações, muito em linha com as questões 

apresentadas por Luckesi (2018) e Dias Sobrinho (2008), que percebemos que se materializam 

conscientes de que necessitam o alinhamento às DCN e com bons resultados avaliatórios.  

Como o coordenador A vê as avaliações 

Eu acho que são instrumentos muito úteis de gestão! No momento que elas 

fornecem indicadores concretos, quantitativos, que servem de balizadores para 

as decisões que a gente toma no dia a dia e as decisões estratégicas. Por isto, 

indiretamente eles acabam sendo instrumentos, também relevantíssimos, para 
formação dos professores e dos estudantes. Em cima desses critérios de gestão, 

nós vamos tomar decisões sobre o que nós vamos oferecer ao nosso professor 
de aperfeiçoamento. (Coordenador A) 

 

Neste momento da entrevista, o próprio Coordenador A entra no assunto da preocupação 

da avaliação ser o objetivo do curso. Ao falar do ranqueamento, traz a preocupação de como as 

instituições e cursos se comportam perante a conceituação. 

O  problema delas é a maneira como elas são usadas, no seu resultado, em 
termos de sociedade.  É o primeiro lugar no ENADE! Todo mundo é primeiro 

lugar no ENADE! O primeiro lugar no MEC! O primeiro lugar em alguma 

coisa! Ficam catando em que que eu sou o primeiro lugar? Sou primeiro lugar 

nisto! Pronto! Vou vender o meu curso nisto! Efeito colateral! (Coordenador 
A) 

 

   Acreditamos que este é o grande desafio que se coloca para os coordenadores de curso. 

Até que ponto são consideradas as avaliações no planejamento e na gestão do curso. Libâneo 

(2008) nos traz o alerta sobre a forma de utilização da avaliação que podem gerar distorções nos 

processos de ensino em função das influências do neoliberalismo na educação.  
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Verificou-se, também, que as funções de cada coordenador são próximas, mas com 

tratamentos diferentes, pois dependem das experiências vividas dentro de cada realidade em que 

atuam e que este papel de coordenador, como apresentado no relato das entrevistas ainda é um 

viés que pode ser discutido, em pesquisas futuras, devido as inúmeras responsabilidades que 

desempenham dentro da instituição, trazendo uma fragilidade no fazer pedagógico do 

coordenador no curso de Direito.  

 Ao encerrarmos o capítulo 5 (cinco), pudemos verificar as cinco dimensões de análise 

que afloraram nas falas dos coordenadores, desde a forma que ingressaram nos cursos de Direito, 

suas aspirações, objetivos e carreiras percorridas, que formaram suas identidades e os trouxeram 

até o cargo de coordenador. Na segunda dimensão, imbricados por suas experiências pessoais 

demonstram a forma que realizam o trabalho de coordenador e a gestão do curso, com suas 

responsabilidades, formas de relacionamento e sua visão de como gerir para o funcionamento do 

curso. 

 Na terceira dimensão identificada, sobre a construção do PPC, começamos a analisar, 

com a prática dos coordenadores, como é realizado este trabalho, como envolvem os atores nos 

processos e como entendem a importância do PPC na definição do que é o curso de Direito sob 

sua gestão. Aqui pode-se perceber, as dimensões anteriores e as questões pedagógicas que, 

naturalmente, aflorescem no planejamento pedagógico do curso como, também, a visão destes 

coordenadores, que não trazem uma formação pedagógico mas, sim, da área jurídica, de como 

tratam estas questões e como organizam, na medida de seus conhecimento. Desta forma, vão 

surgindo, em suas falas, as questões que apontam para a quarta dimensão analisada, sobre a 

avaliação externa onde se percebe uma internalização da identidade entre o PPC e a avaliação 

externa. Assim, para os coordenadores, as avaliações são balizadores e ferramentas utilizadas no 

planejamento das ações. Com base em todo este percurso, no próximo capítulo, apresentaremos 

as considerações finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso definido para esta dissertação foi ancorado em seus objetivos, geral e 

específicos, que trata da avaliação externa e sua relação com o Projeto Pedagógico dos Cursos 

de Direito e a percepção de coordenadores do curso de Direito. A dissertação apresenta alguns 

aspectos do processo de implementação de avaliações pelo Brasil,  a partir de um movimento 

realizado pelo Banco Mundial, para os países em desenvolvimento. Ao buscar implementar 

mudanças nos sistemas educacionais, também direcionou para a mudança do papel do Governo 

na gestão da educação e a inclusão de processos de avaliação externa no ambiente educacional. 

O presente processo avaliatório brasileiro já detém 16 anos de sua implementação e é a forma 

oficial do governo, através do MEC e do Inep, para mensuração da qualidade do ensino brasileiro 

e prestar contas à sociedade brasileira.  

Na sequência, apresentamos a importância do ensino jurídico brasileiro, onde, 

aproximadamente, 1 milhão de pessoas estão cursando e se graduando no referido curso, em 

todo o país. Desta forma, da avaliação do curso e da sua relevância para a sociedade, surgiram 

os objetivos e o problema de pesquisa sobre como a avaliação externa é considerada no PPC do 

curso de Direito. 

 A primeira etapa da investigação voltou-se para a pesquisa bibliográfica e para o estudo 

da produção acadêmica acerca da avaliação externa e avaliação institucional do ensino jurídico. 

Desta forma, pode-se verificar a importância dada pelos referenciais teóricos sobre o assunto e 

se os processos instaurados na avaliação externa, avaliação institucional e projeto pedagógico, 

assim como sua aceitação e sedimentação no meio acadêmico. Esta etapa encontrou, na literatura, 

resultados e considerações finais que apontaram, principalmente: desconhecimento do Projeto 

por professores e alunos, apontado com frequência no discurso docente, derivando para um 

ensino praticado objetivo e voltado aos exames da OAB; ausência de autonomia do corpo 

docente e demais setores e departamentos da instituição pois o instrumento de avaliação coloca 

a Coordenação como o centro do curso; a autoavaliação dos cursos é incipiente ou meramente 

formal; quanto à OAB, esta se preocupa com a qualidade do ensino jurídico. 

 Passo seguinte, tornou-se necessário estudarmos o processo de avaliação brasileiro, com 

uma breve história, os contextos políticos econômicos e os posicionamentos dos autores sobre o 

assunto. Encontramos posicionamentos para ambos os lados, autores favoráveis e outros 

preocupados com o processo atual, o SINAES, onde, argumentaram para a percepção e reflexão 
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sobre o sistema vigente. Neste mesmo capítulo, apresentamos o histórico das avaliações dos 

cursos de Direito, sua evolução ou estagnação dos conceitos, na linha do tempo de cursos de 

instituições públicas e privadas. 

Em seguida, partimos para analisar as Diretrizes Curriculares que, como o nome diz, são 

diretrizes para a construção do PPC. Desta forma, para sua melhor compreensão, realizamos uma 

análise histórica das Resoluções e Pareceres do MEC (constantes em seu sítio) sobre os aspectos 

preponderantes e norteadores do planejamento e suas diversas mudanças durante o período 

analisado. 

 A seguir, com base em referenciais teóricos apresentados, foi feita uma amostragem de 

oito PPC dos cursos de Direito e a análise dos elementos constantes, com um enfoque, na forma 

como abrangem o tema da avaliação. As primeiras considerações são das formas e valorações 

diferenciadas, que as IES dão ao processo de avaliação externa.  

 Na continuidade, a pesquisa realizou entrevistas com dois Coordenadores de curso de 

Direito, de IES privadas, responsáveis pela construção e acompanhamento dos PPC nas IES, que 

trouxeram a percepção dos envolvidos nos processos avaliatórios. 

 Neste momento, cabe tratar de um questionamento que ficou latente no percurso do 

trabalho, pois os conceitos obtidos pelas IES privadas não têm demonstrado evolução positiva e 

na linha do tempo das conceituações do ENADE. A tendência tem sido de estagnação enquanto 

que nas instituições públicas pode-se perceber esta melhoria na conceituação quatro. Ao mesmo 

tempo, as entrevistas realizadas com coordenadores das IES demonstram a valorização e o 

engajamento para com as avaliações externas, principalmente o ENADE (em relação à OAB).  

Surge, então, um forte questionamento decorrente da pesquisa: Se há a preocupação e se 

ocorrem ações específicas, como demonstrado na análise dos dados das entrevistas, porque não 

se percebe, também, a melhoria no gráfico das avaliações ocorridas?  

Acreditamos que este questionamento não poderia deixar de constar nestas considerações 

finais pois, aparentemente a própria fala dos coordenadores está imersa nas políticas públicas e 

institucionais. Os coordenadores falam com propriedade de quem se preparou para a carreira 

acadêmica e encontram-se preparados para a execução do cargo de coordenador. Entretanto, 

alertamos que ambos formaram a graduação no período do ENC e a pós graduação e na sua 

preparação para o cargo de coordenador dentro da filosofia do SINAES. Assim,  com tanto tempo 

já da existência do SINAES e tendo desenvolvido sua preparação dentro dele, podem ter 
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internalizado a metodologia e filosofia atuais, inclusive as avaliações externas, como o melhor 

caminho, como demonstram com grande valorização em seus discursos e sua percepção. 

A metodologia atual leva, naturalmente, à preocupação com a avaliação e traz para o 

planejamento do curso esta preocupação. Não que não deve haver preocupação com avaliação e 

se municiar de suas informações para construção de um novo curso. Na percepção deste 

coordenadores, entendem como importante a avaliação externa, principalmente o ENADE, na 

construção de um ensino superior bem conceituado em avaliações que decorre na própria 

valorização do diploma obtido, perante  a sociedade. O alerta está no sentido que, ao se preocupar 

com a avaliação prejudique a formação do egresso em  detrimento de ranqueamento, como 

buscamos explicitar nesta dissertação.  

A percepção dos coordenadores ocorre no sentido de que o ENADE traz esta visão mais 

tecnicista, pautada nas competências e habilidades que foram inseridas nas Resoluções, enquanto 

consideram a prova da OAB com uma visão mais tradicional do Direito. A dificuldade se 

apresenta no diálogo entre Resoluções, PPC , a formação pedagógica dos envolvidos e a visão 

da avaliação externa como um produto a ser buscado, um conceito a ser obtido. Com isto, os 

cursos não conseguem ampliar as avaliações, pois há a dificuldade de fazer este diálogo entre os 

elementos e atores. Estes elementos são distintos, com objetivos diferentes; além disto, para os 

coordenadores é necessário que haja uma formação pedagógica para melhor entendimento desta 

totalidade. Neste sentido, os coordenadores entendem os processos avaliatórios como 

importantes e procuram utilizar como ferramentas para os trabalhos de coordenação e de 

planejamento, gerando esta identificação entre planejamento e avaliação, que não se materializa 

em melhores avaliações externas. Mas, com uma formação pedagógica, o coordenador poderia 

mediar o processo entre os professores e a instituição, de forma pedagógica, desenvolver um 

trabalho coletivo, sem perda da cultura institucional e das perspectivas do projeto pedagógico, 

gerando melhores conceitos para o curso e, acima disso, melhor formação de profissionais para 

atuar de forma crítica na sociedade, centrando na formação do perfil do egresso, e a avaliação, 

cumprindo seu papel de avaliação após o processo de formação, deste perfil do egresso entregue 

à sociedade. 

Acreditamos ter atingido nossos objetivos de desvelar se e como as IES consideram a 

avaliação externa no projeto pedagógico do curso de Direito, na percepção de coordenadores de 

curso. Com isto, atendemos os objetivos específicos de compreender se estão e como estão 

previstos os processos de avaliação externa e interna dos cursos de Direito no projeto pedagógico 
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do curso; analisar a representatividade e valoração das avaliações externas no PPC, na percepção 

dos coordenadores de curso de Direito; e, destacar as ações, no projeto pedagógico, decorrentes 

do processo avaliatório externo. 

Com base no apresentado entendemos cabe o questionamento sobre o processo atual e, 

ao questioná-lo, percebe-se que, pela forma de sua implementação pelo Governo, só poderia 

levar ao ranqueamento e as dificuldades de avanços, pois os coordenadores precisam adaptar o 

PPC às constantes atualizações das DCN, as políticas públicas educacionais, às políticas 

institucionais que as conceituações obtidas em CPC e IGC das instituições. 

 Neste sentido, adentrando aos aspectos voltados à avaliação inferimos que, mesmo que 

transcorrido 16 anos da implementação do modelo de avaliação, o mesmo ainda não foi 

completamente compreendido pelos participantes e não foi corretamente implementado pelo 

Governo. A imagem do ranqueamento das IES está muito presente na sociedade brasileira, 

inclusive no curso de Direito. Este desvirtuamento dos objetivos está latente tanto na sociedade 

quanto nas ações dos coordenadores, que acabam traçando estratégias voltadas à melhoria dos 

cursos, em vista de terem internalizado a importância e a valoração do ENADE. Nestas ações, 

obrigatoriamente, buscam o envolvimento dos demais, que são os professores e os alunos. 

Encontramos diferenças e contradições no tratamento dado às avaliações nos PPC 

analisados, considerando que há cursos que nem se referem à avaliação, o que nos leva a pensar 

como atingiriam os objetivos de formação do egresso enquanto que outros projetos pedagógicos 

trazem capítulo específico sobre a avaliação.  

Assim, inferimos que o sistema não traz os resultados que se espera, pois os envolvidos 

muitas vezes não têm o entendimento completo da contribuição da avaliação. Além disto, o 

governo utiliza o sistema como forma de controle e não para aprimoramento da educação.  

No que tange aos coordenadores, inferimos que internalizaram as políticas públicas e 

trabalham alinhados às mesmas, inclusive por terem sido formados e vivenciado o sistema atual. 

Para estes coordenadores, os professores começaram a entender que o SINAES pode contribuir 

para a formação, entretanto encontram questionamentos de professores sobre o processo de 

avaliação Além disto, não há estratégia específica para que os alunos entendam o papel do 

SINAES.  

O processo avaliatório não pode ser instrumento de manipulação de qualquer governo e 

nem de ranqueamento por conceito, trazendo apenas a visão utilitarista do mercado para a 

Universidade. O processo de avaliação deve estar além do mero utilitarismo de mercado e cabe 
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às IES propor processos de formação voltados  para vida e para a sociedade. Nesse sentido, 

preocupar-se com avaliação do curso, utilizando como ferramenta de aprendizagem e 

desenvolvimento, trazendo este distanciamento da visão de ranqueamento do mercado, pode 

trazer benefícios a todos os envolvidos melhorando os conceitos obtidos pelo curso. Trata-se de 

uma questão de ponto de vista e de escolhas. 

Desta forma, acreditamos que, para que seus resultados tenham a valoração necessária 

pelos envolvidos, no processo de construção do PPC, um dos aspectos a serem considerados no 

processo atual é a legitimidade da avaliação. Um processo avaliatório é necessário e importante 

para a construção dos rumos e para a verificação do andamento do planejado; entretanto, é 

necessário que seja um processo que seja percebido como contribuição para melhoria do curso e 

da instituição e que seja reconhecido em sua legitimidade pela sociedade. O processo avaliatório 

oficial precisa se desvencilhar de cunhos políticos e mercadológicos.  

 Desta forma, baseado nestas análises, vislumbramos que este é o desafio que se apresenta 

para o futuro: ainda serão necessárias ações, por parte do Governo e das IES, dos Coordenadores 

e demais envolvidos para que todos tenham a percepção e a conscientização da importância da 

avaliação externa e que a mesma esteja contemplada satisfatoriamente nos PPC dos cursos de 

Direito. A revisão do processo atual, ou um novo processo desenvolvido em conjunto com todos 

os envolvidos, com foco no aprimoramento da aprendizagem. Desta forma irá realizar, 

plenamente, seu papel de construção de metodologias e de um curso com mais qualidade e 

voltado para o futuro. 

 Esta reflexão trazida nessa dissertação torna-se muito importante quando pensamos nas 

mudanças que a pandemia da Covid-19 trouxe para a educação e as metodologias de ensino, 

inclusive no curso de Direito. Neste especial, o PPC, norteado pelas avaliações, sofrerá, ainda, 

muitas transformações, pois a prática deste novo sistema certamente trará impactos nas novas 

avaliações, o que pode ser objeto de novos estudos mais adiante.  
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ADENDOS 

Adendo 01 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Ambos coordenadores assinaram os termos que estão preservados por pedidos de 

confidencialidade.) 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

COORDENADOR DE CURSO 

 

 

Eu, Fernando Leite Carvalho, estudante regularmente matriculado no Programa de Pós-

Graduação – nível de Mestrado em Educação (PPGE) - stricto sensu -  da Universidade Católica 

de Santos (Unisantos), na linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente, desenvolvo 

a pesquisa intitulada O ensino jurídico: o projeto pedagógico e a avaliação nos processos 

formativos, sob a orientação da Professora Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto, que será 

desenvolvida com coordenadores de curso de Direito, com o objetivo de compreender a 

problemática da avaliação externa em relação ao planejamento pedagógico do curso. Para essa 

investigação, optamos por uma abordagem qualitativa por meio de entrevistas individuais, 

privilegiando o conhecimento e a prática no assunto. A participação dos sujeitos é voluntária e 

as entrevistas ocorrerão no segundo semestre de 2020, com datas previamente acordadas com os 

sujeitos, através de software de comunicação à distância. Será preservado o anonimato, de acordo 

com a vontade manifestada pelo sujeito, assegurando a privacidade, sendo que poderão se retirar 

desse processo a qualquer momento que julgarem oportuno e gravações em áudio e vídeo ficarão 

disponíveis no repositório de pesquisas da Unisantos. Esclarecemos que não haverá  

remuneração aos participantes e tão pouco qualquer risco em relação à pesquisa. Desde já 

agradecemos pela colaboração e participação na pesquisa e nos colocamos à disposição para 

esclarecimentos.  

 

Este documento será assinado pelo pesquisador e pelo entrevistado. 

Santos, 14/10/2020 
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Consentimento 

Eu, Prof. Dr. Coordenador do curso de Direito  

 

Recebi informações sobre os objetivos da pesquisa e sobre minha participação. Em vista das 

condições apresentadas acima, concordo em participar da pesquisa. 

 

Local:                                             Data: ____________________  

 

Assinatura do pesquisador: _________________________________________ 

 

Assinatura do participante: _________________________________________ 

R.G do participante:_________________ 

 

Dados dos pesquisadores: 

Mestrando 

Fernando Leite Carvalho 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: fernando.carvalho@unisantos.br 

 

Orientadora 

Professora Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto  

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: irene.gilberto@unisantos.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unisantos 

Telefone: 3205-5555 ramal 1254 

E-mail: comet@unisantos.br 
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Adendo 02 - Roteiro da entrevista semiestruturada para Coordenador de curso de Direito  

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA COORDENADOR CURSO DIREITO 

 

CARREIRA 

1. Fale sobre sua trajetória na profissão e na docência jurídica. Como foi o processo de 

escolha da coordenação que foi escolhido? 

2. Como é ser coordenador de um curso de Direito? Quais suas principais atribuições? 

PPC 

3. A percepção sobre o PPC mudou da visão de professor para visão de coordenador? 

4. De que ano é o atual PPC do curso e como foi o processo de elaboração? 

5. Quais pontos destaca como dificuldades e desafios para sua construção? 

6. Como você compreende a construção do PPC de sua Instituição e sua relação com as 

DCN? 

7. Como compreende a relação entre a teoria prevista no PPC e a prática docente? 

8. Como você avalia a relação entre as práticas docentes constantes no PPC e o perfil do 

egresso? 

9. Como avalia a formação do egresso em relação ao perfil do egresso desejado? 

10. O PPC do curso de Direito prevê formação metodológica dos professores? Como 

ocorre? 

11. O PPC prevê formação dos discentes voltada para pesquisa? Como ocorre? 

12. O Projeto Pedagógico do Curso de Direito prevê uma etapa de avaliação do curso? 

Como ocorre? 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

13. A IES detém uma Comissão Própria de Avaliação (CPA)? Se positivo, como é a 

dinâmica de trabalho? 

14. Existe um Núcleo docente Estruturante (NDE)? Se positivo, como é a dinâmica de 

trabalho? 

15. O PPC considera a avaliação externa? Em que momento? De que forma? 

16. Existem ações preparatórias para os alunos para o ENADE?  

17. Como o senhor trabalha o resultado da avaliação externa com os professores e os 

estudantes? 

18. O Senhor considera que a avaliação externa contribui na formação discente visando o 

perfil do egresso? Como? 

19. Suas considerações sobre a etapa de avaliação do PPC. 
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Adendo 03 - Transcrição da entrevista com Coordenador A  

ENTREVISTA COORDENADOR A 

E: Vamos começar, então? 

C: Pode ser, só depois tenho que ver contigo como envio o TCLE. A gente conversa aqui todos 

os detalhes depois... 

E: Ok! Tá bom! Vamos combinar, sim! Quero começar agradecendo a entrevista. Estou muito 

feliz que o Senhor aceitou o convite! Como prefere ser chamado: Professor? Doutor? Pelo nome? 

C: Como você quiser. Pode ser pelo nome, não tem problema. 

E:A preservação dos dados. O que prefere? A preservação pelo anonimato ou consta o nome? 

Como você prefere? 

C:  Tem alguma...o que seria melhor para sua pesquisa?  

E: Para mim pé indiferente...fique à vontade! 

C: Eu prefiro ficar anônimo, acho que é mais legal pois as pessoas se centram mais nos dados e 

não na pessoa. 

E: Ok! Combinado! Preservaremos dados pessoais e da Instituição. Pode ficar tranquilo! 

C: Eu já participei como avaliador de dois trabalhos de doutorado na Educação e achei  

interessante o anonimato porque realmente a gente foca no conteúdo. Quando tinha nome, você 

já começava a fazer associações com outros conhecimentos que você já tinha anteriormente. 

Enfim, é isto aí! 

E: Tá combinado! Anonimato! Eventuais dados de carreira pegaremos no currículo Lattes, ok? 

Mas atentando para preservar o anonimato. 

C: Ok! Está certo! 

E: Eu mandei, previamente, um roteiro de perguntas. Não sei se chegou a dar uma olhada..... 

C: Eu dei uma olhada rápida, quando você mandou. Eu estou tentando abrir agora para retomar. 

E: Tudo bem, farei as perguntas agora.. Também não é engessado. É uma entrevista 

semiestruturada. Gostaria que falasse um pouco da sua trajetória  profissional fora e na docência 

jurídica. 

C: Eu me formei em Direito numa Federal, em 1999/2. Minha formatura foi em fevereiro de 

2000 e já, antes de me formar, em 1997, eu comecei a pesquisar. Fui bolsista de iniciação 
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científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Em paralelo a isto, eu também coloquei 

em prática uma inclinação que eu já tinha para docência, que eu identifiquei ainda no segundo 

ano de faculdade. Em 1998, eu comecei a ser monitor de uma disciplina eletiva na Faculdade de 

Direito. Era monitor de História do Pensamento Jurídico. Em 98 comecei minha atividade 

docente. Eu estagiava, dava aula nesta disciplina eletiva, em paralelo eu estagiava em um 

escritório e depois eu estagiei no Tribunal Regional Federal. Com estas experiências, eu tive a 

convicção que o meu rumo era acadêmico, era pesquisa, era docência especialmente. E como 

consequência disto, eu fiz seleção para o Mestrado em 1999, antes de formar, fui aprovado. 

Então, eu me formei sabendo já que ia fazer no futuro. O que iria fazer na sequência. A formatura 

em fevereiro, em março já começaram as aulas no Mestrado, na Federal também. Na área de 

Teoria, do Direito e do Estado. A minha dissertação foi nesta área. Eu fui bolsista do CNPQ e, 

na sequência, eu participei do processo seletivo para professor substituto na Federal. Fui 

aprovado e comecei a dar aula. Engraçado pois dei aula para os meu calouro. Dei aula de 

Filosofia do Direito para os calouros. Eu dava aula para os calouros, no último semestre, de 

Filosofia do Direito e dava aula par os ingressantes. O primeiro semestre de Introdução a 

Filosofia do Direito, uma cadeira do primeiro semestre. Eu dei aula por um ano e meio, que era 

o prazo do contrato, e, paralelo a isto, eu comecei a dar aula em outras instituições. Dei aula num 

curso de Administração, de Instituições de Direito Público e Privado, em um município limítrofe, 

comecei a dar aula nesta Instituição aqui. Me tornei professor aqui em agosto de 2001. Também 

dei aula em outra Instituição privada, em outra cidade limítrofe desta capital, e aí fui dando aula 

em várias instituições, terminando o mestrado. Em 2002, terminei o mestrado e continuei dando 

aulas. Em 2006, recebi o convite daqui para ficar em dedicação exclusiva. E aí abandonei todas 

as outras instituições. Ah, mais importante, antes disto, entre 2002 e 2006, eu ajudei no processo 

de autorização de um curso de Direito. eu montei o processo pedagógico do curso de Direito de 

outra Instituição. Foi aprovado, e atuei como coordenador do curso durante um ano. Ajudei a 

implantar, foi mais de um ano. Saí dali por este convite daqui. Aí, em 2006 dedicação exclusiva, 

em 2007 recebi o convite para ser o coordenador do departamento de propedêutica jurídica aqui. 

Em 2006, quando virei dedicação exclusiva, entrei no Doutorado, na Federal. Fiz um 

planejamento: terminei os créditos em um ano e fico mais dois anos para escrever a tese. Eu 

estava com tudo estruturado para começar a pesquisa, recebi o convite para ser coordenador do 

Departamento. Aí conversei com o orientador, ele falou “toca ficha, assume a coordenação!”. Aí 

eu assumi. Não sei se foi a melhor opção pois meu Doutorado foi bem turbulento. Estava 

nascendo meu segundo filho.... 

E: Você dormia, professor? 
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C: Não! Eram 4, 5 horas por noite. Era uma coisa louca. Aí assumi a coordenação do 

departamento. Em 2011, assumi como Vice Diretor da faculdade. Fui chamado e fiquei como 

Vice Diretor, até que houve uma reestruturação administrativa da Universidade. Mudaram o 

modelo de gestão. Deixaram de existir as figuras do Diretor e Vice Diretor. Passaram a existir o 

Decano e do Coordenador de curso. Aí deixei de ser Vice Diretor e virei Coordenador do curso 

de graduação. Foram alguns ajuste, que houve desde então, sou, desde lá. 

E: É somente um coordenador do curso de graduação? 

C: Durante dois anos eu partilhei a coordenação com outro professor. O problema é que, para o 

MEC, não existe esta figura de ter dois coordenadores. É apenas um CPF que entra. Então, 

institucionalmente levou a uma série de problemas, o que nos levou a ficar com um coordenador 

só e trabalhar um pouco mais em termos de governo colegiado. A figura dos Coordenadores de 

Departamento foi substituída pelos Coordenadores de Núcleo, para tirar aquela visão de 

departamentalização. Então, núcleo de disciplinas. E, a partir de então, eu passei a fazer uma 

gestão colegiada onde sou uma espécie de chefe da Comissão Coordenadora. Eu sou o 

responsável pelo curso, tomo as decisões executivas, do cotidiano, mas as decisões estratégias e 

gestão eu as compartilho em reuniões semanais com a comissão Coordenadora do curso, que é 

formada por mim e pelos 6(seis) Coordenadores de Núcleo. São 6(seis) Núcleos que temos na 

Escola. Em paralelo, também, eu compartilho as decisões da estruturação do currículo com o 

NDE. Naturalmente, temos um NDE. Então temos estes dois órgãos que auxiliam na gestão. Eu 

fico como uma espécie de ‘chefe’, mas esta não é a melhor palavra, o responsável.... 

E: É o Coordenador? 

C: Sim, Coordenador! Coordenado com auxílio da Comissão Coordenadora e com o auxílio do 

NDE, nesta parte do currículo e didática. 

E: Só para esclarecer, a partir de que ano ficou somente um coordenador? Lembra? Está a 

quantos anos sozinho na função? 

C: É que houve um período que fiquei sozinho, depois voltou. No início começamos com dois, 

aí saiu, fiquei sozinho, só que sozinho sem estrutura de gestão. Aí eu falei que assim não dava. 

Eu preciso de alguém para me dar apoio. Aí o outro professor voltou, ele ficou, mais um semestre 

ou um ano, aí a gente decidiu que não. Vamos fazer de outra forma, aí veio este modelo que 

expliquei. Já está assim há dois anos. Começou 2018/2 ou 2019/1, quase certeza que foi 2019/1. 

Foi sim! Foi 2019 todo e, agora, 2020, numa situação excepcional. 

E: Quais as principais atribuição do Coordenador, então? 
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C: A gente tem um plano de competências, a Instituição tem um plano de competências para 

cada função de gestão. Mas eu sou, fundamentalmente, responsável pela execução diária, pelo 

acompanhamento diário do curso. Eu faço a gestão estratégica. Tem um plano de ação anual, que 

eu apresento para a Pró Reitora e onde estabeleço as ações que serão para o ano. 

E: Já é o Planejamento Pedagógico, que estamos falando? 

C: Não, não. Além do PPC. É um modelo de gestão mesmo. Eu entrego para a Pró Reitoria de 

Graduação um plano de trabalho da Coordenação para o ano. Onde vou colocar as ações em 

concreto, que são as ações estratégicas, que são acompanhadas de algum indicador para 

mensuração de resultados e as razões pelas quais estou optando por aquelas ações. Então, 

geralmente, envolvem um espectro que abarca toda a questão de acompanhamento do PPC, de 

como está sendo executado, todas as questões didáticas que estão relacionadas a ele. Tem a parte 

de gestão de professores, a parte de acompanhamento de estudantes e a parte relacionada a 

estrutura do curso, de equipamentos.  A gente procura dar conta disto tudo. Eu como 

Coordenador não sou o único e principal responsável, necessariamente, por cada uma destas 

questões mas eu estou envolvido em todas elas, naquilo que se referente à graduação, eu estou 

envolvido.  

 PPC, eu faço este  acompanhamento junto com o NDE, eu me valho de todos feedbacks 

avaliativos que temos das avaliações externas e internas, das reuniões que tenho semanalmente 

com a Comissão Coordenadora e, também, do atendimento que faço a professores, estudantes e 

público externo. Eu tenho uma agenda disponível para reuniões, dependendo das circunstâncias 

do assunto, com os professores, naturalmente, e com os alunos e com terceiros, como 

instituições, alunos ingressantes, pessoas interessadas no curso...dependendo do tema eu atendo 

ou, se eu não consigo, conto com o apoio da Comissão Coordenadora, que me dão suporte. Todos 

estes insumos me servem para fazer a gestão do PPC, junto como NDE, e dependendo, conforme 

eu veja, os Coordenadores vem e eu faço encaminhamento de ajustes/alterações dentro do PPC, 

ou então, ajustes/alterações na dinâmica como os professores  estão avaliando as disciplinas, o 

modo como estão sendo lecionadas, toda a parte de didática pedagógica, então, isto eu faço junto 

com o NDE. Com a Comissão Coordenadora são mais assuntos de gestão ordinária, por exemplo, 

reclamação de professor, reclamação de aluno, acompanhamento da frequência, desempenho dos 

estudantes, alguma insatisfação por parte dos professores, gestão de notas, provas, o esquema de 

recursos, que é interno da Escola da Direito. O aluno fez uma avaliação e está insatisfeito com o 

resultado, ele questiona o professor. O professor dá uma resposta, mas se o aluno permanece 

insatisfeito, ele pode recorrer a Coordenação de Núcleo da disciplina, formalmente, por escrito, 
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fundamentado, arguindo o resultado da avaliação, porque tem dúvida na correção, nos critérios, 

no que for...isto, também, a gente faz o acompanhamento. Os casos mais graves, que fogem ao 

corriqueiro, a gente trata em reunião da Comissão Coordenadora. Toda a parte de gestão de 

frequência: justificativa de faltas, ausências autorizadas, abono de faltas, isto também é 

competência que acompanho junto à Comissão Coordenadora. E as demandas da própria 

Universidade: as relações com os demais cursos, as demandas Institucionais, os programas de 

pós-graduação lato sensu e  stricto sensu, também, pela Comissão Coordenadora que eu faço. E, 

também, conto com o apoio da gestão administrativa. Temos um Decano da Escola, que é o 

chefe, digamos, Coordenador Geral da Escola de Direito. Temos a estrutura no quadro de 

humanograma, de funções. A figura máxima é o Decano da Escola. Esse Decano conta com o 

apoio de mais duas pessoas, que formam o Comitê Gestor. O Comitê Gestor é formado pelo 

Decano, pela Decana associada, que é uma espécie de Vice Decana e pala Coordenadora 

Administrativa da Escola, que é uma técnica administrativa, que é responsável pela gestão 

administrativa, estrutural da Escola de Direito. Abaixo deste Comitê Gestor estão os 

coordenadores que são: de graduação, lato sensu, strico senso. Como temos dois programas 

stricto senso, temos dois coordenadores. Somos 4 (quatro). Dentro desta estrutura, conto com o 

auxílio do Comitê Gestor para o relacionamento interinstitucional e intrainstitucional em, 

também, conto com ajuda do Comitê Gestor para relacionamento com a Secretaria, que é 

competência da Coordenadora Administrativa, e de renovação e manutenção da estrutura física 

da Escola de Direito. Ao lado do NDE, tenho este apoio da Comissão Coordenadora, também 

tenho este apoio do Comitê Gestor da Escola para gestão de espaço físico e para relações com o 

restante da Instituição e outras instituições. Só para completar, para não deixar de fora, tem um 

órgão de supervisão importante que é para  trabalho de conclusão de curso, que cuida de toda 

esta gestão. Como temos, hoje, cerca de 13.000 alunos, temos em média de 400 a 500 alunos 

matriculados em TCC, então preciso de uma apoio para me ajudar a fazer esta gestão. Ela não 

está vinculada diretamente a nenhum Núcleo. A supervisão está ligada diretamente ao 

coordenador de curso. Dentro das estruturas de Núcleos, temos o de Pratica Jurídica, que é um 

mundo à parte, que envolve a assistência jurídica gratuita. Em linhas gerais, é este o meu mundo 

como coordenador. 

E: Ok! Já nos deu uma visão muito interessante em como está formatado na Instituição. Vamos 

lá: o PPC! De que ano é o atual projeto? O Sr. Participou? Como foi? Está em implementação? 

Já está todo implementado? 
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C: Eu participei das últimas 3(três) reformas curriculares aqui. O atual PPC começou sua 

implantação em 2015/1, terminou agora de ser implantado. E ontem, fui informado 

extraoficialmente que foi aprovado na Câmara de Graduação e Pós Graduação da universidade 

um novo projeto pedagógico, que começa a ser implantado ano que vem, em virtude das novas 

DCN. A gente adaptou o curso. Foi prorrogado em um ano mas optamos por manter o 

cronograma. Talvez possa vir uma decisão alterando a implantação, mas, em princípio, a gente 

já tem pronto, aprovado, o PPC. A não ser que venha uma segunda ordem, a gente começa a 

implanta-lo no primeiro semestre do ano que vem. Nós temos, ainda, alunos remanescentes de 

currículos anteriores então a gente precisa fazer a gestão destes estudantes porque a implantação 

é progressiva. Nós vamos fazendo semestre a semestre. A gente implanta, agora, em 2021, no 

primeiro semestre, o novo currículo, a gente deixa de oferecer o primeiro semestre do currículo 

em vigor, que passa a ser currículo em extinção. Assim, vai. A cada semestre que a gente 

implanta do novo, a gente deixa de oferecer o antigo. E aqueles alunos que, por ventura, tenham 

ficado com alguma disciplina pendente, que não está sendo oferecida mais, a gente monta uma 

estratégia de transição oferecendo cadeiras substitutas ou alternativas viáveis para aquele aluno. 

Por exemplo, se é um grande número de estudantes a gente oferece uma disciplina especial. Nós 

deixamos de ofertar o primeiro semestre deste currículo em extinção porém, se existem muitos 

alunos que não fizeram, por hipótese, a cadeira de Ciência Política, nós oferecemos, 

excepcionalmente, esta cadeira para estes alunos num horário alternativo viável para eles. Então 

tem toda esta estratégia de gestão de currículo. Mas, voltando a questão do PPV. Nosso PPC está 

implantado totalmente mas, acabou de ser implantado, a gente está começando um novo porque 

alterou todas as diretrizes, como deves saber.  

E: Foi fácil? Não foi fácil? Montar este PPC?  

C: Não! Nada fácil!  

E: Como foi a montagem? 

C: Foram, desde que as DCN saíram...até um pouquinho antes delas a gente já estava começando 

pelo NDE ajustes mais substanciais que seriam importantes para o currículo atual. Com a nova 

DCN se instaurou, definitivamente, o processo de reforma curricular que foi capitaneado pela 

Comissão Coordenadora junto com o NDE, contando com aporte de alguns profissionais, 

professores em assuntos específicos. Então, foram praticamente dois anos pensando no novo 

currículo. Foram idas e vindas. Foram dois anos não num trabalho linear e progressivo rumo à 

perfeição. Foram dois anos em que a gente oscilou bastante. Mudou de visão, a começar porque 

foi muito difícil definir o perfil do egresso, que é a peça chave do processo pedagógico e foi 
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muito debate. No fim a gente definiu. Talvez houvessem opções melhores mas a gente tem que 

compor uma série de circunstâncias institucionais. Então, a gente chegou a um perfil bom, muito 

bom e que consegue atender o posicionamento estratégico da própria Instituição. Uma vez 

definido o perfil do egresso, a gente passa para os outros desafios, que são estruturar de que 

modo a gente atinge este perfil do egresso. Aí é que acontece o ‘pinga fogo’! Aí o ‘bicho pega’! 

Porque, na prática, para os professores...a gente procurou fazer um processo muito aberto 

também. A gente tomava algumas decisões ouvindo os colegas, por meio das reuniões de Núcleo. 

A gente colhia informações nas reuniões de Núcleo, dadas pelos colegas, e trazia, depois, para a 

equipe que estava trabalhando diretamente no processo pedagógico. A equipe, então, constituía 

lá aquele pedaço, por exemplo, montava um perfil do egresso e isso levava, depois, para os 

colegas para eles terem uma visão. Em linhas gerais, em regra, era assim que funcionava. Até 

que, quando chegou na etapa seguinte, de concretização...sabes que, no Direito, eu não sei como 

é nas outras áreas, no Direito a questão é a seguinte: eu quero que garanta minha cadeira e minha 

carga horária. Não mexam no meu quintal! Aí a coisa fica difícil, porque, como tu sabes, nas 

novas diretrizes é cada vez mais presente esta intenção de não estar vinculando diretamente à 

disciplina mas, sim, a competências e habilidades. Para um professor, isto não entra na cabeça 

dele. Ele quer que a cadeira dele saia. Não quer pensar em conteúdo, formação do aluno... Ele 

quer a cadeira, naquele horário, não tirem carga horária. Aí foi muito difícil. Para piorar as 

circunstâncias, o posicionamento institucional daqui é muito vanguardista. A Instituição quer o 

que a gente chama de ‘protagonismo do estudante’. Qual a lógica do curso de Direito? O aluno 

se matricula no primeiro semestre, ele recebe o currículo, a grade de horários. Estas aqui são as 

cadeiras que você tem que fazer ao longo de todos os cinco anos. Se você fizer tudo isto, você 

recebe seu diploma de bacharel em direito. É quase um contrato de adesão, por parte do aluno. 

Você adere aquilo, se você cumprir aquilo, tu ganha o teu diploma. A Instituição está mudando 

isto! Ela quer que haja um protagonismo maior do estudante na sua própria formação. Para tanto, 

primeiro ela quer eliminar esta idéia de grade curricular. Ao invés de falar grade curricular ela 

fala em “percurso formativo”. Percurso formativo naturalmente não é um percurso totalmente 

aberto, pelo menos, por enquanto. Ele tem algumas restrições. Há, sem dúvida, uma série de 

cadeiras que o aluno tem que cursar, até porque a própria DCN do Direito exige e há pré-

requisitos. Mas a tendência é diminuir os pré-requisitos ao máximo, por exemplo, aqueles pré-

requisitos de posição, que tem mais uma função administrativa, isto cai fora. Eu vou manter pré-

requisitos somente naquelas cadeiras que, de fato, tem sentido não ter. Por exemplo, Contratos I 

e Contratos II. Como que vou estudar contratos em espécie sem ter visto a teoria geral dos 

contratos? Não tem como! Como vou estudar contratos sem ter estudado Obrigações. Alguma 
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coisa que preciso pois na lógica jurídica é até uma temeridade, uma injustiça com o aluno joga-

lo na cadeira de Contratos 2 sem ter estudado nada da Teoria dos Contratos e um pouco de 

Obrigações. Então, eu tenho um mínimo possível de pré-requisitos, mantenho um núcleo de 

disciplinas, mas abro espaço para que o aluno monte a sua, as cadeiras, que ele personalize a sua 

formação. Na prática, isto ficou regulado na Instituição com a exigência que todos os currículos 

tenham, pelo menos, 24(vinte e quatro) créditos de cadeiras eletivas, ou seja, de cadeiras que o 

aluno escolhe o que cursar. Escolhe, não só na Escola dele, mas em qualquer Escola da 

Instituição, ou seja, tem 24 créditos que o aluno, livremente, escolhe quais são as disciplinas que 

ele quer fazer. Por exemplo, ele está estudando Direito mas ele quer estudar Economia também, 

porque vou trabalhar nesta parte econômica ou informática, por que quero trabalhar com esta 

questão de LGPD (lei de proteção de dados) ou lá na área de saúde, porque vou trabalhar com 

responsabilidade médica, ou o que for...ele pode fazer a cadeira que ele bem entender, a 

responsabilidade é dele, ele tem liberdade para fazer isto. Por outro lado, a Instituição também 

acaba orientando, constituindo núcleos de disciplinas que talvez fossem mais aptas a satisfazer 

a formação do aluno. Então, a gente monta o que a gente chama de “certificações de estudo”. Ao 

invés do aluno cursar, destes 24 créditos, disciplinas totalmente aleatórias, que tira da cabeça 

dele, a Instituição diz: Tu queres uma formação na área econômica administrativa? Cursa estas 

disciplinas aqui, estes créditos, que te dou um certificado de formação nesta área...certificado de 

gestão tributária, uma coisa assim do tipo. Ele vai fazer cadeiras de contabilidade, de 

administração e ele, além de receber o diploma de bacharel em direito, ele tem uma formação 

dele, personalizada, que ele escolheu, que vai conferir um certificado de gestão tributária, por 

exemplo, tem vários destes ofertados pela Instituição, inclusive envolvendo várias Escolas. 

Então tem a Escola de Medicina, junto com a Escola de Ciências e Saúde e a Escola de 

Humanidades fazem um curso que envolve Psicologia, Filosofia e Psiquiatria, vamos supor, 

então tem uma linha de formação específica para isto. Então, este foi um ponto de muito debate, 

de idas e vindas, se ia ter ênfase, se não ia ter ênfase, no curso de Direito, se ia manter a tradição 

de manter uma formação generalista ou não, se íamos optar, como faz a São Francisco, de no 

último ano ter, ou a própria FGV de São Paulo, se não me engano, de ter umas linhas de ênfase. 

Eu me formo em Direito mas eu dou ênfase em mais área penal, área trabalhista ou área cível. E 

a gente, depois de chegar a estruturar todo um currículo com ênfase, a gente voltou atrás e 

manteve a formação generalista, então deu muito trabalho para fazer isto. E o que se agravou 

com a pandemia. O isolamento social dificultou muito, porque é muito mais difícil reunir as 

pessoas, debater, ouvir as opiniões, sugestões, quando a gente está, assim, distante. A nossa 

dinâmica de reflexão em torno do currículo funcionava muito bem presencialmente e a gente 
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perdeu isto, que era um aspecto central para o grupo que estava trabalhando. Então, foi difícil 

também por isto. E, por fim, só para não falar muita coisa. Também foi difícil porque as próprias 

DCN, ainda que queiram fugir do currículo mínimo, desta história, na prática, elas nos engessam. 

Você acaba colocando no papel tudo que você tem que ter no teu currículo para atender as 

demandas da DCN, mesmo que não seja disciplina, é conteúdo que vai ter que estar em alguma 

disciplina, e nos condiciona muito. Você tende a continuar, mesmo com essa nova DCN, a 

homogeneizar os currículos de Direito. Por mais que tenham procurado evitar isto, eu enxergo, 

pelo que passei nesta reforma curricular, e pelo que eu vejo conversando com colegas 

coordenadores de outros cursos, que nós não vamos conseguir fugir muito de uma 

homogeneização. Talvez, não uma identidade tão clara, que temos hoje nos currículos, mas ainda 

assim, vamos ter aquela base que vamos ter em comum. Até por uma demanda social. Também 

tem este aspecto, socialmente as pessoas tem esta expectativa. As pessoas ficam temerosas de 

cursos como, por exemplo, a Instituição Z oferece curso de Direito totalmente voltado para a 

área empresarial, ou modelos de curso como da Instituição X de São Paulo, que é praticamente, 

dedicação exclusiva. 

E: Então, assim, sua percepção sobre o PPC, como professor e como coordenador são totalmente 

diferentes. Quando era professor, você enxergava como o PPC? 

C: É que é difícil dizer isto pois, para mim, eu sempre tive uma perspectiva do Projeto. Algo que 

eu não falei, na época que era estudante na Federal, eu participei do grupo de estudante que ficou 

responsável, como representante discente, da reforma curricular. Então, desde a minha época de 

graduação, que eu acabo, inconscientemente, não foi que eu busquei mas, na prática, me vi 

apresentado para este universo do PPV. Então, como professor, realmente, eu sempre tive esta 

perspectiva do PPC por que, logo depois, quando comecei a dar aula, eu também fui apresentado 

para participar da elaboração do PPC. Como professor, eu comecei a dar aula no ano 2000, em 

2002 eu já estava montando um PPC.  

E: Então sua visão sempre esteve muito próxima? 

C:  No meu caso! Mas é um caso excepcional. Porque, o que eu vejo dos meu colegas, exceto 

aqueles que tem alguma atividade de gestão, e olha lá, nem todos, alguns dos que tem atividade 

de gestão tem esta sintonia entre a visão do professor e a visão do coordenador mas, a grande 

maioria absoluta enxerga a sua atividade sem a perspectiva do PPC. O que é um desafio para 

mim como coordenador porque eles precisam ter isto daí. É um desafio que tenho junto com a 

Comissão de Coordenadores e o NDE de trazer mais claramente, de um modo mais concreto 
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para o professor o papel que ele tem como responsável por levar à pratica, concretizar, tudo quilo 

que está no PPC. Ele não pode, simplesmente, achar que entrou ali para dar aula e pronto! 

E: Esta já é a próxima pergunta: A proximidade entre o PPC e a prática docente. Como você atua 

em relação a isto? 

C: É um desafio! Como que eu atuo? Eu atuo por meio da Comissão Coordenadora e do NDE. 

O NDE se preocupa mais com o perfil do egresso e com a parte didática pedagógica então, ele 

vai dando orientações concretas aos professores, do que que a gente espera que ele faça em sala 

de aula, da maneira que ele se porte ao dar o conteúdo para os estudantes, ao avaliar, ao se 

relacionar com os estudantes, a maneira que ele enxerga sua disciplina em relação às outras, isto 

tudo é o NDE que faz. A Comissão Coordenadora, por meio das reuniões de Núcleo, reforça isto 

trazendo, não propriamente o PPC com o nome, a gente traz certas atitudes práticas, que a gente 

espera do professor, a fim de que ele consiga colocar o projeto em execução. No que consiste 

isto? Novamente, a maneira como a gente interfere na questão das faltas, a frequência, essa parte 

mais de gestão e, também, da maneira que a gente seleciona que professores vão dar cada 

disciplina. A gente procura sempre cuidar o perfil do professor tendo em conta aquilo que a gente 

espera do projeto pedagógico. Então, a gente tem o trabalho para cuidar quais os professores 

estão no primeiro nível, que é o início do curso. Quais são os professores que estão no final do 

curso. Para que isto não só estimule os alunos para participar, mas que a gente consiga ter mais 

efetividade no projeto pedagógico. Eu tenho, também, uma proposta que já me acompanha há 

algum tempo, a gente chegou a fazer, mas não teve efetividade, precisa retomar isto aí, que é de 

entregar um pequeno resumo, uma espécie de folder para os professores com uma síntese dos 

aspectos essenciais do projeto pedagógico do curso. 

E: Hum, interessante... 

C: o que acontece. A gente tentou fazer uma vez. Não fechou muito bem, mas sabe como que na 

Comissão Coordenadora, de alguma maneira, o PPC se faz presente de modo que o professor se 

sinta sensibilizado, é por meio do ENADE. Dos instrumentos avaliativos. A gente procura ‘colar’ 

OAB ao ENADE. A gente consegue puxar um pouco do apelo que a OAB tem para os estudantes 

e professores para o ENADE também. Os estudantes não estão nem aí e os professores não 

entendiam. A gente conseguiu ‘colar’ um pouco as duas coisas e, em cima disto, trazer um pouco 

o PPC, porque o ENADE é uma avaliação que traz muito fortemente a questão de PPC. É mais 

ou menos assim que funciona. É bem sucedido, eu, sinceramente, diria que em parte. Eu não 

estou completamente satisfeito como coordenador e isto eu falo não só por intenção minha, pelas 

conversas com os coordenadores e com o NDE, mas, também, pelos resultados das avaliações: 
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da autoavaliação, etc. A gente observa que tem muita coisa positiva, mas esta ‘ponta’ do PPC 

tem muito a crescer, falta uma cultura mais arraigada sobre isto. 

E: Deixa-me voltar nesta questão, professor. Você falou que tem um perfil do egresso, que vocês 

trabalharam até chegar nele. Levaram um bom tempo desenvolvendo. Ele está lá, previsto no 

PPC e vocês estão trabalhando no dia a dia e, agora você está falando de coisas que vamos 

continuar falando que é a OAB, ENADE. Mas como que vocês avaliam a proximidade do que 

vocês planejam e do que realmente acontece? Como mensuram isto? 

C: O instrumento principal são as avaliações. A gente trabalha. Tem vários instrumentos 

avaliativos que a gente usa. Alguns previstos pelo SINAES, mas a Instituição tem o jeito próprio 

de faze-los. A gente tem avaliação de disciplinas, que ocorre duas vezes no semestre. A primeira 

etapa ocorre no meio do semestre. Uma segunda etapa, ao final do semestre. 

E: Isto é só no Direito ou em toda a Instituição? 

C: Em toda a Instituição. É um trabalho conjunto com a CPA. A CPA que coordena e a gente 

aplica nas Unidades. As Unidades tem a possibilidade de personalizar o questionário, que o aluno 

pode fazer, inclusive, on-line, mas é institucional. Tem no meio do semestre e depois, no final 

do semestre. No meio do semestre é o momento que os alunos respondem, depois há o momento 

que os professores tem acesso a este resultado. Analisam o resultado e conversam com a 

coordenação sobre eles. Depois, há o momento em que professor retorna para sala de aula e 

conversa com os alunos sobre o resultado e tenta definir algumas estratégias daquilo que não está 

bem na disciplina. Tem um aspecto de avaliação do professor, e este é um cuidado que a gente 

precisa ter, mas é uma avaliação da disciplina e é nisto aqui que nos interessa mais. A gente cuida 

deste retorno do aluno e do acordo que o professor faz, de alteração, com a turma, para fazer uma 

análise. Depois que o professor faz os combinados com a turma, ele volta no sistema e registra 

no sistema o que combinou com a turma. E todas estas informações da avaliação dos alunos, da 

avaliação dos professores é, depois, trabalhado pela Comissão Coordenadora e pelo NDE, ainda 

no semestre. Eu estou agora, por exemplo, terminando a análise com a Comissão Coordenadora, 

estou levando para o NDE, a análise da avaliação que houve, agora, no meio do semestre. A 

gente faz um relatório no NDE e este relatório é levado ao Decanato da Escola, que apresenta 

para Coordenadoria do Desenvolvimento Acadêmico. No final, do semestre, de novo, esta 

avaliação é feita. Depois que terminaram as aulas, de novo, o aluno responde esta avaliação e o 

professor tem a oportunidade de dar um feedback em cima das respostas que os alunos 

apresentaram. Estas informações também vem para nós, a gente, de novo, faz um tratamento em 

cima destas informações e tirar conclusões. Isto acontece todos os semestres. Isto é um dado 
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importantíssimo. Além disto, a gente tem a avaliação dos formandos. Todos os prováveis 

formandos no semestre são convidados a participar de uma avaliação do curso, do que acharam 

do curso. Também é uma avaliação dirigida, com várias perguntas, que envolve o PPC entre 

outras coisas. Também, aí a gente tem informações relevantes. Tem a avaliação com os 

professores. Eles avaliam estrutura física, como está o ambiente de trabalho...isto, também, é um 

dado importante e, depois, as avaliações aquelas externas, que é o ENADE, principalmente, e 

coletas de insumos que fazem parte dos SINAES, junto com o ENADE. Isto aqui é, 

fundamentalmente, o que a gente tem como principal elemento. Além disto, claro, tem todas 

estas questões do dia a dia que a gente vai amadurecendo pela conversa, pela percepção, dos 

problemas que acontecem, das iniciativas que foram positivas, é a partir daqui que a gente 

consegue fazer esta gestão. 

E: Esse resultado destas avaliações geram novas ações? 

C: Sim. Em grande medida, eu te falava do plano de ação, de trabalho, do coordenador. Em 

grande medida, os indicadores para verificar os planos de ação, quando estão ligados a parte 

acadêmica, estão atrelados a resultados de avaliações. E, por consequência, o resultado de 

avaliações vão ser a base, para que eu pense, junto com a Comissão Coordenadora, os planos de 

ação para o ano seguinte. Então, vai um alimentando o outro! Eu proponho algo para melhorar 

as avaliações, eu vejo o resultado das avaliações que não está bem e o que está bem, e aí eu faço 

uma proposta para ajuste, e assim vai. 

E: Por exemplo, a formação de docentes? 

C: Por exemplo, também. A gente tem, semestralmente, esse seminário de aperfeiçoamento 

docente. Este seminário é institucional, que abrange todos os professores e atividades para os 

técnicos administrativos, os funcionários. Mas, o seminário é pensado para identidade docente 

da universidade, porém, há sempre um dia ou um torno do seminário, que é exclusivo para a 

Escola. Aí a gente monta estas atividades de formação, capacitação, aperfeiçoamento tendo em 

conta este histórico de avaliações. Pelo menos, isto acontece. Além disto, o NDE também está 

sempre pensando em atividades de acompanhamento, ou de estímulo, para que os professores se 

desenvolvam, aperfeiçoem as aulas. Este é o papel do NDE. Ficar pensando nisto. 

Exclusivamente nesta questão. 

E: E este feedback para o professor, em cima destas avaliações, ocorre como? O retorno para o 

professor? 
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C; Geralmente, o retorno é dado nas reuniões de Núcleo. É um retorno, vamos chamar assim 

geral. – Olha, o resultado das avaliações foi assim. Dando um panorama da Escola, ou do Núcleo. 

Ao lado disto, também, a gente procura dar uma atenção especial para aqueles professores que 

não tiveram desempenho tão bom. Sempre com um olhar crítico. A gente não toma como um 

dado absolutamente verdadeiro, incontestável, o resultado das avaliações, até porque, 

principalmente os alunos, ao final de semestre, eles costumam ‘se vingar’ do professor nas 

avaliações. Com este olhar crítico, a gente sempre procura, de qualquer forma, dar um espaço 

para que o professor fale conosco. Não é nem para cobrar dele, dizer para ele melhorar, mas 

possibilitar o momento de interlocução e de diálogo. Para vero que aconteceu, se realmente ele 

sente que aquela avaliação representa o que aconteceu, ou porque aquilo houve. Então, a gente 

dá o feedback positivo, genérico, para todo mundo e as questões de maior dificuldade a gente 

fala, individualmente, com cada professor. Isto, nas reuniões de núcleo e, dependendo, já fiz duas 

vezes isto, mas depende um pouco da...não estou conseguindo abrir um calendário com maior 

rigidez, mas eu faço, também, uma escuta de cada professor. Nós temos 103 professores na 

Escola de Direito hoje. Então, o que eu fiz no ano passado, e no ano retrasado, foi marcar uma 

agenda de 15(quinze) minutos com cada professor. Para que ele me diga: pontos positivos, 

negativos, como está se sentindo, quais são as sugestões. Falo com cada um. É difícil, como eu 

disse, são muitos professores é difícil fechar agenda. Tem muito horista, que tem horário 

apertado, mas, independentemente, estou sempre disponível, como coordenador, para receber os 

professores. Quando eles querem, eles podem vir falar comigo, inclusive, não precisam nem 

agendar. E os coordenadores de núcleo, que estão ali no dia a dia daquela área. O pessoal do 

Processo, tem ali seu coordenador como alguém mais presente. Tem um diálogo mais facilitado. 

Então, é desta maneira que acontece o feedback.  

E: O NDE, o senhor falou várias vezes. E CPA, a instituição tem?  

C: Sim, toda vez que falei CDA, eu estava querendo dizer CPA. Leia-se CPA. (já corrigimos na 

transcrição). É que a Coordenadora de Desenvolvimento Acadêmico trabalha na gestão do 

currículo e do PPC e a CPA trabalha associada a ela pois trabalha com o processo avaliativo. 

E; Muito disto, vai virar no currículo? Se transformar no currículo? 

C: Sim. E tudo que falei tem a gestão da CPA presente. Inclusive, a gente tem reuniões periódicas 

com os dois órgãos CDA e CPA. 
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E: Vamos falar um pouco, afora, sobre avaliações externas. Como que trabalham? O PPC 

considera avaliação externa? Em que momento considera? De que forma utiliza isto? Quais 

avaliações? Temos no Direito a OAB e o ENADE. Qual o peso de cada um para a instituição? 

C: Isto é, na verdade, algo que tem se aperfeiçoado muito ao longo dos últimos anos em termos 

de gestão na Instituição e no Direito também. No Direito, sempre a gestão foi a gestão de apagar 

incêndio. A profissionalização da gestão é muito recente. Eu digo que, dos últimos 10 (dez) anos 

para cá, que começou haver realmente. Eu falo não pela Instituição mas pelo conhecimento que 

tenho das instituições jurídicas. Geralmente, o gestor era quem ficava resolvendo os problemas. 

Uma gestão estratégica, de alguma maneira, ela foi uma demanda decorrente do próprio 

SINAES. E, por consequência, a gente vem trabalhando na construção de parâmetros e 

indicadores objetivos de acompanhamento estas avaliações externas. Sem dúvida nenhuma, 

dentro da rotina diária da Escola de Direito, o que se sobressai é o Exame de Ordem. Porque, 

tradicionalmente, antes de qualquer regulação do Governo, o Exame de Ordem, desde que foi 

criado, balizou os cursos porque é um parâmetro de ranqueamento. Não deveria ser, mas é um 

parâmetro de ranqueamento das instituições frente a sociedade. Então, a Instituição sempre se 

preocupou muito com isto. Mas, ao lado disto, como já antecipei, nós temos procurado “grudar” 

muito ao Exame de Ordem o ENADE. Porque o ENADE tem uma função estratégica inafastável 

em termos institucionais, em temos de curso de Direito. É um parâmetro que faz parte dos 

SINAES e foi muito difícil. A gente ainda está batalhando para criar uma cultura mais forte entre 

professores e estudantes acerca do ENADE. Os professores está super bem! A sua grande maioria 

tem consciência e estão mobilizados acerca do ENADE, mas para o estudante ainda não é algo 

tão claro. Então, a gente procura sempre trabalhar o ENADE de forma permanente. O ENADE 

não é algo que acontece em termos de cada três anos. Não! O ENADE é uma preocupação 

constante, assim como é o Exame de Ordem. É algo que serve de referência. Que serve para 

avaliar e para deixar o curso melhor para os estudantes que virão. Talvez até para eles mesmos 

e, também, é uma forma de valorizar o próprio diploma. Este é o discurso que temos com os 

estudantes e este é um parâmetro, que a gente tem, também, para gestão. Além da OAB e do 

ENADE, no Direito tem toda aquelas questões de concurso público, que agora tem cada vez 

menos, mas houve uma época que era muito forte. Então, isto, também, a gente procura estar 

atento só que a gente nunca conseguiu ter um acompanhamento efetivo e, agora, a gente está 

conseguindo fazer, com a ajuda Instituição que criou um programa para resgatar seus egressos e 

oferecer vantagens para ele. Tentar, de alguma forma, estar em contato, integrados com a 

instituição. Isto é uma forma de colocarem prática, a formação continuada, por toda a vida. De 

alguma forma estimular nossos estudante que sintam orgulho da instituição. Que sintam esta 
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sensação de pertencimento, de ser acolhido pela instituição e, também, uma forma de poder 

ajuda-los acompanhando. A gente não tem muito controle, objetivamente, sobre o que aconteceu 

com nossos egressos. O que eles estão fazendo? Como que está? Passou no Exame de Ordem ou 

não? Passou em concurso? Está advogando? Está em outra área? Voltou para Universidade? Está 

em outra instituição? Isto é algo que a Instituição tem avançado por meio do programa. Para a 

gente é importante, também, para que a gente possa fazer a gestão interna. Então, é um critério 

de avaliação interna, que a gente assumiu. – Olha, como estamos “entregando” nosso aluno para 

o mercado? Como o mercado está recebendo nosso aluno? Como podemos ajuda-lo? Como 

podemos fazer que ele sinta orgulho de ter se formado aqui? Então, isto tem sido fortalecido, a 

tal ponto que o programa está responsável pelas formaturas. Eles que vão fazer todo este 

processo, das últimas etapas do estudante, antes de se graduar, para que este vinculo já seja 

forjado aqui. Já tenha esta relação com a instituição. 

E: Professor, ano do EADE, tem ações específicas? 

C: A gente já tem um modelo assim. Já faz dois ENADES que montamos um modelo. Ações 

específicas com os técnicos administrativos, com os professores e com os estudantes. São estes 

três eixos. A CPA é responsável pela gestão do ENADE institucionalmente. Então, eles nos dão 

o suporte. O que a gente faz em concreto? Primeiro, uma equipe para conscientizar, 

principalmente com o professor em sala de aula. Veja, este é um momento de intensificação, não 

é que começou aqui. Nos outros anos já estava presente, de que forma? Por exemplo,  usando 

questões do ENADE em sala de aula, o professor fazendo referência sobre a existência do 

ENADE e da sua importância, ao longo das aulas. Algumas atividades que fazem referência Ao 

ENADE. O que acontece é que no ano do ENADE isto se intensifica. Então o ENADE se torna 

pauta do dia. Todo mundo fala de ENADE, ENADE, ENADE, o tempo inteiro. A gente falava 

sempre, mas agora é em tempo inteiro e  o professor, em sala de aula, tá com:  - Ó pessoal! Hoje, 

nós temos algo muito importante! Esse semestre nós temos algo muito importante! Os cursos 

jurídicos vão passar pelo ENADE! Vocês sabem o que é o ENADE? Sabem por que que é 

importante? Isto envolve os professores, que a gente vai dar todo o suporte, para os professores 

fazerem isso, e os estudantes. Os professores, também. A gente procura reunir um grupo de 

professores que tenham maior liderança. Destes 100 professores, a gente reúne os 10 professores 

que são líderes e a gente monta um grupo para trabalhar com eles essa  mobilização para o 

ENADE também.  Nos ajudam a mobilizar os demais colegas, nos ajudam a mobilizar os 

estudantes. Geralmente, são aqueles professores que, invariavelmente, são paraninfos, 



153 
 

 

 

homenageados, etc., que tem um apelo maior. A gente os chama, porque eles dialogam mais 

facilmente com o estudante. É bem mais fácil ouvi-los do que ouvir o coordenador de curso, né? 

E: Eles tem uma boa identidade com os discentes, né? 

C: Boa identidade com os discentes! Então a gente faz essa ação com os professores de apoio e 

com os técnicos administrativos porque você tem que mudar um pouco a rotina da escola da 

Escola. Na parte de Secretaria,  o que surge uma série de novas demandas, né? No processo de 

identificação dos estudantes que vão ser inscritos, de inscrição dos estudantes,  de 

acompanhamento do preenchimento do questionário. Depois de orientação sobre o local de 

prova. De todas aquelas etapas, né? Que nós temos lá do ENADE, então a gente orienta também 

a secretaria para servir de referência para todos, professores e estudantes, nessa questão do 

ENADE. 

E a própria instituição, também, ela tomar algumas medidas, assim né, de campanha de 

marketing. Marketing de conscientização, não de campanha, de apoio no dia da prova, no pós 

prova... 

E: Chegam a realizar aulas extras para o ENADE? 

C: Não. O que a gente faz é simulados. Simulados ENADE. A gente fazia, tá disponível na 

internet, o E-book comentado. A gente pega o ENADE anterior, logo que sai o resultado, a gente 

pede para os professores comentarem as questões e publica. Então, nós temos aí os últimos 

ENADE, exceto último, a gente tem E-book comentado. Nós não fizemos o último porque a 

editora da instituição está reformulando a estratégia de posicionamento e ela vai propor uma 

alternativa ao E-book. Eles vão tentar algo mais sofisticado ainda,  um E-book efetivo, não só 

que seja no formato online, mas que seja interativo. Então a gente tá segurando isso, mas esta é 

uma estratégia que foi muito bem sucedida. Por que os alunos se aproveitaram muito disso e a 

gente sabe que as outras instituições também. Nosso E-book é muito acessado no Brasil inteiro! 

Então essa também foi uma forma de... 

E: Ele fica disponível para outras instituições também? 

C: Ele fica disponível, gratuito, no sitio da Instituição. Todo mundo pega ali. SE você colocar no 

Google, uma das primeiras que aparece ali.  

E: Então, na sua visão, qual é a contribuição dessas avaliações externas?  Do ENADE? Na 

formação DO DISCENTE? No perfil do egresso? Até onde ela contribui nisso? 
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C: Eu acho que são instrumentos muito úteis de gestão! No momento que elas fornecem 

indicadores concretos, quantitativos, que servem de balizadores para as decisões que a gente 

toma no dia a dia e as decisões estratégicas. Por isto, indiretamente eles acabam sendo 

instrumentos, também relevantíssimos, para formação dos professores e dos estudantes. Em cima 

desses critérios de gestão, nós vamos tomar decisões sobre o que nós vamos oferecer ao nosso 

professor de aperfeiçoamento. Quais são as orientações, que nós vamos dar, para que o professor 

melhore a sua sala de aula, e da mesma forma para estudante, né? Nós vamos repensar o 

currículo. Olha, a gente está vendo, aqui nas avaliações, a OAB, O ENADE, o feedback das 

avaliações, que os alunos estão com uma deficiência em Direito do Trabalho. Então, lá no NDE, 

a gente vai repensar as cadeiras de Direito do Trabalho, falar com os professores, e por 

consequência a gente acaba oferecendo algo mais qualificado na formação dos estudantes. Nesse 

sentido,  eu acho que, são muito, as avaliações são muito úteis! O  problema delas, é a maneira 

como elas são usadas, no seu resultado, em termos de sociedade.  É o primeiro lugar no ENADE! 

Todo mundo é primeiro lugar no ENADE! O primeiro lugar no MEC! O primeiro lugar em 

alguma coisa! Ficam catando em que que eu sou o primeiro lugar? Sou primeiro lugar nisto! 

Pronto! Vou vender o meu curso nisto! Efeito colateral! 

E: Pois é, professor. No curso de Direito a gente aprende que “o papel aceita tudo”, né? 

C: “O papel aceita tudo!” Exatamente! 

E: Estamos terminando aqui. Se o senhor tiver mais algumas considerações sobre a etapa de 

avaliação no projeto pedagógico... quiser falar mais alguma coisa. Fique à vontade. 

C: Olha, o que que eu tenho a dizer sobre avaliação do PPC? Eu acho que é importante sempre 

considerar o PPC como algo dinâmico, né? Eu falo que o PPC é a nossa Constituição, mas não 

é uma constituição no sentido, exatamente que nós enxergamos a constituição no direito, porque 

a ideia de que ele esteja em constante mutação, e a nossa Constituição, o ideal é que não mexam. 

No PPC não! Ele tem  que estar mudando. Tem um núcleo básico. Talvez, a Constituição mesmo 

seja o perfil do egresso, os objetivos, ali, mas o resto tem que estar mudando. Nesse sentido, as 

avaliações são imprescindíveis, porque elas ajudam a ter uma maior objetividade e clareza sobre 

como mudar, quando mudar e saber se estamos mudando bem, para fazer uma avaliação 

adequada do PPC e fazer este processo de dinamismo do PPC. 

E: Professor, muito obrigado! Minha dissertação é sobre este tema da avaliação e como é 

considerado no PPC Então muito obrigado por sua entrevista! 

C: Bom trabalho para você! 
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Adendo 04 - Transcrição da entrevista com Coordenador B  

ENTREVISTA COORDENADOR B 

Entrevistador (E): Boa tarde! Vamos lá! Primeiro o agradecimento de estar falando com o 

Coordenador do curso de Direito! Como lhe falei, meu pai foi professor nessa IES, minha irmã 

se formou nessa IES e eu brinquei muito pelos corredores daí.  

Coordenador (C): Boa tarde! Vamos lá! Teu pai era professor em que curso? 

E: Meu pai era professor de Química, em diversos cursos. 

C: Que bacana! Tu és gaúcho, não? 

E: Sim, gaúcho de Porto Alegre! O Banco do Brasil me fez andar pelo mundo.  

C: Entendi! Agora estas em Santos? 

E: Sim, agora em Santos, definitivamente. 

E: Professor, Como prefere ser chamado? Professor? Doutor? André? 

C: Pode ficar bem à vontade! Pode chamar de André! Pode deixar o Senhor de lado também! 

E: As questões de sua carreira Lattes consultarei diretamente lá, ok?  

C: Não tem problema! Ele está atualizado! 

E: A ideia é termos uma conversa. Te mandei uma proposta de roteiro mas a intenção é deixar 

aberto. 

C: ok! Sim, te entendi. Vamos ver se consigo responder com precisão a todas as questões. 

E: Fale um pouco da sua carreira, professor. 

C: Bom, eu sou professor...eu vou fechar 13 anos aqui em março. Leciono desde sempre no curso 

de Direito onde sou, também, coordenador e também leciono no curso de Relações 

Internacionais.  

A minha formação é um misto da área do Direito e da área da Filosofia. Meu doutorado é em 

Filosofia e eu fiz uma tese de Filosofia do Direito por mais especificamente em direitos humanos. 

Era doutorado sanduíche. Fui para Inglaterra e estudei na Escola de Direito, na Universidade de 

Londres. Eu leciono disciplinas como Ciência Política, Filosofia do Direito e Direitos Humanos. 

Basicamente são estas as disciplinas que leciono. 
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Eu virei coordenador, já faz 10 anos que sou coordenador. Não temos somente um coordenador. 

É uma comissão de coordenadores e, hoje, eu sou o mais velho em tempo no cargo. São 3 

coordenadores e sempre foi uma comissão. No curso de Direito sempre foi uma coordenação 

colegiada. Quando me tornei coordenador, tinha dois anos que era professor aqui, eu era aluno, 

também, aqui. Então já era da casa, já conhecia muita gente. Eu estava na pós-graduação, para a 

qual fui contratado, então também era aluno quando recebi o convite para ser coordenador. Foi 

uma decisão conjunta, tanto da atual gestão da coordenação, que estava na época, junto com a 

Unidade de Graduação. Aqui dividimos em duas grandes unidades: Graduação e Pós-graduação. 

Então, acima dos coordenadores existe um Diretor. A coordenação, o Diretor e o Reitor fecharam 

no meu nome e fizeram o convite e eu aceitei. 

E: Um processo natural? 

C: Um processo bem espontâneo, bem tranquilo, bem dialogado. Eu sei porque depois virei 

coordenador e vi que funciona assim. Há um processo de escuta! Os jesuítas falam muito do 

processo de escuta. Como ouviram uma meia dúzia de nomes e acabaram fechando um nome 

que acabou sendo o meu, naquela ocasião. Depois eu participei na escolha de outro coordenador, 

através da Comissão de Coordenadores. Os outros dois coordenadores foram contratados 

posteriormente, então participei do processo, do processo de escuta. A gente fechou em dois, três 

nomes e, em conjunto, fechamos com o último nome. A gente leva sempre em conta o 

compromisso do Professor com a Universidade. 

 O coordenador ocupa uma posição em que ele deve satisfações ao aluno, porque o aluno 

sabe onde está a sala do coordenador, então ele vai lá, bate na porta e reclama diretamente para 

o coordenador, mas, ao mesmo tempo, tu estás, o tempo todo atendendo professores e as 

demandas dos docentes e, também, está o tempo todo em diálogo com os funcionários e pautas 

da Administração da Universidade, como o Reitor, por exemplo. Estamos sempre em três frentes: 

a Universidade, o corpo docente e o corpo discente. 

 O coordenador, às vezes,  está ali, no meio destes caminhos e ele precisa contemplar essas 

três demandas e, muitas vezes, estas demandas são conflitantes. Ele precisa, obviamente, 

contemplar estas três demandas. Muitas vezes são conflituosas, o que o aluno quer, muitas vezes 

não é o que a Administração quer ou o que os professores querem. 

E: Estas atribuições do três coordenadores? Vocês dividem em atribuições? 
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C: Na verdade, todo mundo pega tudo mas, sim, dividimos. Por exemplo, eu, por alguns anos, 

era o coordenador que realizava os aproveitamentos de estudo. Quem vem de transferência tem 

que fazer uma análise curricular. Hoje está centralizado em outro colega. 

A questão do atendimento dos alunos a gente não divide. Cada um tem um horário que está à 

disposição. O aluno pode agendar o horário com um dos coordenadores, se preferir.  

A gente tem, também, o que chamamos ‘a caixa dos pedidos’ que é quando os alunos fazem 

pedidos institucionais, mas que um funcionário não consegue resolver. Porque precisa de uma 

análise de currículo, que precisa do aval do coordenador, então também é algo que a gente 

analisa. 

 Além disto, dentre algumas funções que a gente desempenha, talvez a função mais 

delicada seria a oferta de disciplinas de cada semestre, que a gente tem que organizar. Eu digo é 

mais delicada por que é um grande ‘quebra-cabeça’ fazer a oferta de disciplinas. Temos que 

colocar disciplinas de tal modo que os alunos consigam se matricular no maior número possível 

de disciplinas que ele consiga. Eu não posso bloquear a matrícula de um aluno que, por exemplo, 

todas as noites ele cursa uma disciplina. Eu não posso dar só a terça-feira à noite para ele, tenho 

que dar possibilidade para ele se matricular na segunda, quarta, na quinta, mas, ao mesmo tempo, 

eu tenho que casar com a agenda dos professores, por isto é delicado. É um quebra-cabeça isto e 

é das funções mais delicadas porque aporta desligar ou contratar professores, que também é um 

quebra-cabeça isto. Se faço uma oferta de disciplinas muito trancada, eu daqui a pouco, tenho 

necessidade de contratar professores para dar poucas disciplinas e isto é ruim! 

 Isto é ruim porque a gente precisa manter uma carga horária mínima de 12 horas, o ideal 

são 20 horas para cima, para ficar naquela discussão do professor parcial ou integral. Quanto 

mais professor integral eu tenho, maior a minha pontuação nas avaliações externas! Eu não posso 

deixar o aluno sem professor e se ficar sem professor, tenho que contratar alguém, mas contratar 

alguém para dar uma única disciplina faz com que minha pontuação caia. 

E: E a Instituição também não gosta, né? 

C: A Instituição não gosta! Pela Instituição a gente teria um quadro fechado só em 40 horas, com 

professores, mas não conseguimos ter um quadro só de 40 horas com todos os professores.  Por 

‘n’ razões. 

E: Esta seria a situação ideal? 
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C: Sim, a situação ideal! Não é possível assim, por exemplo, nós precisamos de professores 

muito voltados à prática: processo civil, processo penal ou que atuem no Núcleo de Práticas 

Jurídicas. Nosso escritório de advocacia, que a gente atende a população vulnerável e os alunos, 

que obviamente fazem as disciplinas lá, precisa de um professor advogado. O professor 

advogado, daqui a pouco não vai ter o Doutorado, ele tem o Mestrado e ele não quer 40 horas 

com a Instituição. Aqui a gente precisa fazer uma sintonia fina! Para conseguir ajustar todas estas 

demandas!  

Outras atribuições que nós temos, além de problemas e desafios diários, que sempre surgem: 

desde problema disciplinar com um aluno, uma discussão de um aluno com um professor, isto 

eventualmente acontece. 

 Ainda precisamos organizar, sempre, uma agenda de eventos e isto vai correr pela 

Extensão: uma palestra, uma conferência, receber alguém que veio visitar a Universidade, por 

exemplo, um Ministro do Supremo, um Desembargador....Professor convidou um 

Desembargador para vir dar uma palestra hoje à noite, aí um Coordenador está lá para receber o 

Desembargador, apresentar a Universidade, basicamente são estas as atribuição, de uma maneira 

muito resumida. 

E: Planejamento Pedagógico do curso. A sua percepção mudou do tempo de professor para a 

visão de Coordenador? 

C: Sim! Muda bastante! No tempo que tu és somente professor, tu tens somente a visão de 

professor, quando tu passas a ser gestor muda! E muda muito isto que eu tinha te dito, o 

coordenador passa a enxergar com muito mais cuidado as demandas dos alunos, que muitas 

vezes, quando a gente é apenas professor, a gente diz: - Olha, faz teu tema de casa e te vira, para 

o aluno! Como coordenador não é tão fácil falar isto, não é tão simples, e a gente passa a entender 

uma série de demandas dos alunos. Para teres uma idéia, no tempo da pandemia, agora, uma 

série de demandas que a gente precisa aprender a solucionar, com a pandemia acontecendo! 

Então a gente teve que ampliar prazo de entrega de trabalho de conclusão, pequenas sintonias 

que faziam a diferença na relação aluno-professor, na relação aluno-universidade. E a outra, 

também, que se abre para o coordenador é a visão do coordenador com a Instituição. Nossa 

instituição é muito grande! Com cursos em todas as áreas, tu começa a entender que o curso de 

Direito não é um curso isolado. Ele está ali, junto com uma série de cursos. Tem um curso lá da 

Química, como estávamos falando do teu pai, tem as Engenharias, é uma Universidade, não é 

um Centro Universitário, é um campus enorme. Muitas vezes o Coordenador tem que estar atento 

às demandas da Universidade, que muitas vezes não são as demandas específicas do curso, mas 
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que tu tem que estar atento, obviamente. Isto mudou bastante da minha percepção, quando virei 

coordenador, minha percepção, neste sentido mudou bastante. 

E: Seria uma percepção de Gestor? Que não tinha como professor? 

C: Isto! Isto! Que como professor a gente tem muito limitada esta visão de gestor. No fundo, o 

professor vai dar a aula dele, ele está preocupado com o planejamento dele, o semestre dele. Ele 

está ali dentro da sala de aula. Fora da sala de aula ele não se preocupa.  

 Aí também vou entrar em questões aqui que, como Gestor, não tem como fechar os olhos. 

Tu tens questões como sustentabilidade, que é uma questão, que eu acho que é chave numa 

universidade privada. Mesmo sendo uma universidade comunitária, administrada por jesuítas, e 

eu digo comunitária pois ao contrário de muitas universidades privadas que a gente vê no Brasil, 

que são administradas por grandes conglomerados econômicos, que não é o caso aqui, mas, de 

qualquer maneira, a preocupação com a sustentabilidade também se coloca. 

E: Professor, de que ano é o atual PPC? O Senhor participou na elaboração? 

C: o atual PPC sim! Quando virei coordenador, em 2010, o currículo 5, nós chamávamos de 

currículo 5, estava sendo implementado. O novo currículo é o currículo 6 e a primeira turma 

começou a estudar no currículo 6 em 2019/1. No primeiro semestre do ano passado, que é o 

atual. Só que está sendo implementado gradualmente enquanto que o currículo antigo está sendo 

extinto gradualmente, de modo que ninguém entra se não for no currículo 6, que é o novo, mas, 

quem já é aluno, alunos adiantados, vão terminar no currículo 5. Hoje o cenário é: os quatro 

primeiros semestres já estão implementados no currículo novo. Ainda faltam 3 anos para 

implementarmos todo o novo currículo. 

E: E como que foi a elaboração? 

C: Eu participei! Foi em 2018, a participação...é uma participação em que em primeiro lugar, os 

coordenadores começam a discutir com a Universidade. É uma demanda que vem da Unidade 

da Graduação e com a Reitoria junto: Vamos fazer um novo currículo, vamos trazer alguns 

elementos novos para o novo currículo. Nestes elementos novos estão algumas habilidades que 

no antigo não estavam e é a oportunidade para o curso, o curso que eu digo é o Colegiado de 

professores. A Universidade chama os coordenadores e diz isto, é uma oportunidade também 

para vocês atualizarem ementas de disciplinas que estão desatualizadas, por exemplo simples é 

o Código de Processo Civil, de 2015, pelo antigo currículo nós estávamos com ele atrasado e 

com o novo currículo atualizamos. São pequenos ajustes que a gente fez, ninguém saiu 

inventando a roda. É um currículo de Direito, o aluno vai sair Bacharel em Direito com um 
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currículo melhor. Tem o mesmo número de créditos mas reorganizamos algumas disciplinas, 

alguns conhecimentos dentro de algumas disciplinas que a gente passou um pouco a limpo. Aí 

um pouco da nossa experiência vai nos guiando, então, só para ter uma idéia, no currículo antigo 

nós tínhamos disciplinas de dois créditos e 30 horas/aula, no novo currículo, todas as disciplinas 

tem quatro créditos e 60 horas/aula. A gente via que no currículo antigo, aquelas de dois créditos 

elas geravam uma agenda quebrada para o aluno. Ele tinha que estudar num horário muito ruim 

e que não duravam o semestre todo. Era um horário quebrado, que não funcionava, que 

reclamava da agenda, que tinha que vir toda quarta e só tinha aula até o intervalo. Tinha o custo 

do tempo, da movimentação, vir e voltar. A gente foi sensível e fizemos todas com quatro 

créditos, 60 h/a, que ocupa um turno. Toda disciplina tem um turno. Se veio para ter processo 

civil, vai ter processo civil a noite toda. Isto organiza a agenda do aluno. Foram alguns ajustes 

neste sentido que a gente foi implementando em, praticamente, uma década, em pontos que a 

gente viu que não eram certos, no currículo passado, e que eram ajustes mínimos e no anseio de 

facilitar ao aluno na relação com a universidade.  

 Além isto, incorporamos várias habilidades, por exemplo, no novo currículo temos 

habilidades como a disciplina de: Desenvolvimento Pessoal e Profissional: como o aluno vai 

elaborando seu próprio currículo dentro da Universidade, dentro do curso, que ele não passe a se 

preocupar com a sua formação curricular só quando se forma. Outra, habilidades como trabalhar 

em grupo, que era algo que o aluno acaba tendo dificuldade em trabalhar em grupo, onde, muitas 

vezes, ele precisa ceder. Aí dentro da disciplina tem uma atividade de colaboração. Faz o aluno 

ter uma atividade colaborativa na hora de cursar o curso superior. Inserimos as Mentorias, onde 

os professores acompanham os alunos, em determinadas disciplinas, de modo mais individual, 

para ver se o aluno já está se posicionando no mercado de trabalho. A gente sabe que no curso 

de Direito, se o aluno se posicionar cedo no mercado de trabalho ele se forma, colocado no 

mercado. A gente foi percebendo, também, que quanto mais for demorada a entrada do aluno, 

no mercado de trabalho, mais dificuldade ele vai ter de se manter no mercado de trabalho.  

 Também, no novo currículo, tentamos acabar com uma dicotomia explícita entre teoria e 

prática. Nós tínhamos disciplina de estágio e disciplina de teoria. A gente mesclou. Ao mesmo 

tempo que está aprendendo a teoria já está produzindo as peças jurídicas e já está atendendo 

nossos clientes lá no Núcleo de Prática Jurídica, então a gente fez tudo junto, nas mesmas 

disciplinas. Havia uma cisão que não funcionava, ele passava o semestre inteiro vendo apenas a 

teoria do Processo Civil, depois ele ia apenas advogar. Quando ia advogar, pedia para o professor 

para recapitular toda a teoria e quando estava vendo a teoria, pedia para ver prática. Na reforma 
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fizemos foi mesclar, trazer mais proximidade com a prática para o aluno, até porque temos um 

Núcleo de Prática Jurídica super bacana para os alunos. Nós atendemos, em atendimentos 

individuais, em torno de 6.000 por ano para pessoas que não tem condições de pagar um 

advogado. Em geral, são pessoas que procuraram a Defensoria Pública que também não teve 

como atendê-los. Temos uma série de atividades práticas, correndo por dentro do currículo, como 

a gente diz. Ele é obrigado a fazer a disciplina de prática jurídica e não tem escapatória mas, 

também ,via extensão onde temos projetos. Temos o projeto Chance, todo voltado ao sistema 

prisional. Temos o projeto Superendividamento, famílias pobres super endividadas que a gente 

presta uma assessoria jurídica para tentar passar a limpo aquela situação e tirar aquelas famílias 

do superendividamento, renegociando dívidas e encontrando algumas alternativas. Os alunos 

gostam muito destas atividades práticas no PRAJUR. PRAJUR é a sigla do nosso núcleo de 

pratica jurídica. É o Programa de Assistência Sociojurídica.  

E: A relação do Planejamento Pedagógico com as Diretrizes Curriculares. Como você vê isto? 

Como foi esta construção? 

C: As Diretrizes Curriculares Nacionais. Sim! O tempo todo levamos em conta estas Diretrizes. 

Existem alguns setores que cuidam, fora do Direito, que são setores da Universidade como um 

todo, que cuidam desta ligação com as Diretrizes Nacionais com nosso próprio currículo. Então, 

nós atendemos a todos os pontos e aonde tinha uma flexibilidade, onde podemos exercer a nossa 

autonomia universitária, aí a nossa escolha foi por algo que chamamos, internamente, de DNA 

Jesuíta. E aí nós mesclamos com formação em direitos humanos, uma formação humanista, a 

sensibilidade com questões do meio ambiente, sensibilidade com questões como pobreza. Aí, 

quando tivemos autonomia nós fizemos isto. Por exemplo, nós temos uma disciplina obrigatória 

em direitos humanos , que foi então, dentro destas possibilidades de escolha que as DCN nos 

dão.  

E: E isto está nesse novo currículo? 

C: No antigo também existia, a gente deu uma atualizada agora no novo. Talvez até a parte do 

DNA Jesuíta que mais tenha sentido é a questão do desenvolvimento pessoal e profissional que 

é o nome das disciplinas. É assim, desenvolvimento pessoal e profissional e tem uma palavra 

anexada, por exemplo, colaboração. O aluno aprender a trabalhar em grupo, a colaborar com os 

colegas, para gerar a formação como profissional. A gente estrutura o nosso currículo com o que 

a gente chama de: formação integral da pessoa humana. Então vem todo o ensinamento 

dogmático do Direito mas, associado a isto, uma preocupação humanista. Acho que isto também 

envolve aquela questão que eu havia passado sobre a relação entre teoria e prática, que há uma 
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carga bastante pesada no nosso currículo, pesada no bom sentido, pesada porque vários cursos 

de Direito não vão ter esta preocupação, é um diferencial nosso. Não apenas da nossa mas das 

Universidade comunitárias que tem este diferencial, sem se descuidar da prática, mas que 

também que não fosse um curso unicamente sobre prática. É a formação integral da pessoa 

humana. 

E: O curso de Direito  tem muito a questão do Exame da Ordem. Fugindo um pouco do roteiro. 

Mas o seu planejamento é um pouco diferente. Como os professores enxergam isto? 

C: Sim, mas não está descuidado da OAB. Ele tem como diferencial, diria assim, traz uma série 

de instrumentos teóricos. São as disciplinas propedêuticas. São disciplinas de humanidades, 

filosofia do direito, sociologia jurídica. Como os professores enxergam isto? Eu diria que existem 

professores que estão muito focados na prova da OAB! Muito! Mas não resumimos nosso corpo 

docente nisto. Eu inclusive acrescento que temos uma pós graduação muito bem estruturada, não 

sei se sabes disto, mas nosso Mestrado e nosso Doutorado são nota 6 na CAPES há mais de uma 

avaliação e, no Direito, não existe nenhuma nota 7. Então, nosso Mestrado e Doutorado estão 

entre os cinco programas de Pós graduação com nota 6. Porque eu digo isto? Porque temos uma 

preocupação com iniciação científica e já também preparar os alunos que vão querer seguir uma 

carreira acadêmica voltado ao mestrado e ao doutorado. Como nós temos uma boa avaliação 

temos, também, muitas bolsas da pós e então, desde cedo, muito alunos optam por seguir a 

carreira mais acadêmica. Isto, se optarem pelo Mestrado acadêmico, pois nós também temos, 

posso estar enganado, mas acho que é o segundo do Brasil, nós temos o mestrado profissional 

voltado ao Direito dos Negócios. Temos um acadêmico e um profissional e demonstra que 

estamos preocupados, desde cedo, na graduação. O aluno que opta por ser um advogado bem 

sucedido ele tem tudo para optar pelas especializações ou para o mestrado profissional, mas o 

aluno que quer estudar algo mais teórico, ele tem total opção de ir para o mestrado acadêmico, 

que é um pouco mais teórico. Com isto, te apresentei a Escola de Direito como um todo. 

E: Uma visão geral!  

C: Não sei se estou respondendo tudo....vai perguntando! 

E: Está excelente! Então vocês tem uma intenção de fazer uma visão mais humanista, crítica. 

Como comprovam que isto está acontecendo na prática? 

C: Temos mecanismos de avaliação interna. Desde a avaliação com a percepção dos alunos até 

estas avaliações que o aluno deve fazer fora. Desde a prova da OAB ou até o ENADE. A grata 

resposta que recebemos nestas avaliações são o ótimo desempenho dos alunos nas questões mais 
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humanistas. No ENADE se reproduz muito, isto até comparado com outras universidades. É uma 

das maneiras que temos de medir. Outro elemento que a gente sempre menciona é, inclusive 

comparamos com as universidades públicas, se pegarmos o aluno que está entrando na 

universidade pública, o ingressante, ele entra num determinado nível e ele sai num nível muito 

semelhante ao que ele entrou. Ele já é um bom aluno e ele continua sendo um bom aluno. Numa 

universidade como a nossa, e que é a realidade de algumas universidades privadas, nós muitas 

vezes não recebemos um aluno tão bom assim no vestibular mas a melhora dele ao longo do 

curso é muito grande. Aqui eu diria que a evolução do aluno, durante o curso, é bastante 

acentuada de como ele entrou e de como ele está saindo. Obviamente que estes dados flutuam 

porque dependem de avaliação e avaliação. A prova da OAB tem três provas por ano, uma sai 

melhor, outra sai pior, a gente vai fazendo a média.  

E: Ok! Vamos falar de avaliação. A nossa última etapa aqui. 

C: Vamos! 

E: Como vocês trabalham as questões do ENADE, a avaliação externa? Existe uma CPA?  

C: Sim! Existe uma visão 

E: A cada ciclo do ENADE, ou a cada ciclo da OAB vocês iniciam novo processo? 

C: Todos os semestres! Eu diria que na véspera do ENADE.... 

E: O ENADE é trianual, correto? 

C: Sim, a cada três anos. 

E: Vocês preparam o aluno para o ENADE? 

C: Quando, vamos supor, o ENADE seria agora no fim do ano, que não é o caso deste ano, vamos 

supor.... 

E: Vai ser ano que vem, certo? 

C: Sim! No início do ano nós vamos começar uma série de atividades para dar uma ‘turbinada’ 

nestes alunos. Nós vamos fazer  curso preparatório, extensão...outra coisa que a gente sempre 

faz, o professor é sempre incentivado a aplicar questões, trabalhar questões tanto do ENADE 

quanto da OAB em sala de aula. A gente tem um repositório estas questões que o professor pode 

fazer um “copia e cola’ para botar na prova dele. Ele tem acesso a este grupo de questões. A 

gente tem uma sala, que a gente chama: Sala OAB que tem computadores com todas as questões 

liberadas ali. O aluno também pode fazer um ‘copia e cola’ e levar para casa. 
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E: O aluno também pode utilizar a sala? 

C: Sim! É para o aluno esta sala! O professor também pode fazer uso desta sala, levar uma turma 

lá. A gente, também, incentiva que o professor use questões tanto do ENADE quanto da OAB 

em sala de aula. E usa! E usa! Na véspera do ENADE a gente dá uma ‘turbinada’ em eventos, 

faz uma discussão sobre temas possíveis que podem cair nas questões dissertativas, a gente faz 

eventos a base da extensão, que valem horas complementares para o aluno neste sentido. 

E: Tem, também, Núcleo Docente Estruturante? 

C: Sim! Tem NDE, cada vez que sai a avaliação temos uma avaliação já há 10 anos, mas não 

preciso te dizer que esta avaliação vem se aperfeiçoando. Agora a gente já está com uma 

avaliação muito melhor que há 10 anos atrás. Está totalmente informatizada. Há 10 anos era no 

papel. Ela foi ficando muito extensa e o aluno se cansava demais para fazer a avaliação. Agora 

nós demos uma ‘enxugada’ na avaliação. Questões mais chaves, mais pontuais, inclusive para 

criar parâmetros, que a gente vê que daqui a pouco tem não sei quantas questões lá e a gente 

acaba se perdendo na própria parametrização das respostas dadas. Então, quando a Comissão de 

Avaliação fecha, inclusive estamos com a avaliação aberta agora, esta vai ser fechada lá no início 

de janeiro. O aluno vai poder responder até o início de dezembro, aí a universidade, e esta 

avaliação é de cada professor e cada disciplina. O aluno só tem a chave para fazer a avaliação 

das disciplinas nas quais está matriculado, não pode fazer de outras. Aí ele vai fazer a avaliação 

do seu professor, da sua disciplina, são coisas distintas, pode avaliar bem  a disciplina e mal o 

professor, por exemplo. Ele vai avaliar, também, a infraestrutura da universidade desde 

computador até a biblioteca e vai avaliar, também, a coordenação do curso. Daí vamos tirar 

parâmetros a partir disto. Lá por janeiro, aproximadamente, na virada do semestre a Coordenação 

é comunicada da avaliação de todos os professores. Então já estou tendo acesso lá e vendo se 

fulano está com bom desempenho, se o beltrano...se não está, qual é a principal reclamação...aí 

vou vendo, a gente vai fazendo um filtro, porque uma coisa é um aluno, por perdão da palavra, 

“detonar” o professor. Isto é uma coisa, ou tu tens a turma inteira ou mais de uma turma e todas 

falando a mesma coisa. A gente vai ponderando, a gente pondera internamente entre os 

coordenadores, levamos para o NDE, o NDE se encontra de uma a duas vezes por semestre e 

estes encontros com ata. Porque a ata? Por que quando tem a avaliação de reconhecimento do 

MEC, eu participei de uma até agora, em 10 anos que estou o MEC nos visitou uma vez. Dois 

avaliadores nos visitaram, tiramos a avaliação máxima, ok! Eles passam dois, três dias com a 

gente fazendo a avaliação, aí visitam toda a universidade, e a gente sempre os acompanhando. 

Nesta avaliação, a última foi em 2015, de renovação do reconhecimento do curso. Novamente, 
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tudo é levado para o NDE, a coordenação tem sua primeira opinião, leva para o NDE, faz um 

debate com o NDE e, o que for preciso, leva para as reuniões de Colegiado. Temos uma reunido 

Colegiado, por semestre, no mínimo, aí com todos os professores. Todas estas reuniões com ata. 

Eu estava falando do MEC, a visita do MEC eles pedem cópia de todas as atas. Pelo menos, para 

nós sempre pediram, então a gente tem cópia de todas as atas e, enfim, é uma maneira de criar a 

história do curso. A gente sempre pensa: e quando nós não estivermos mais aqui? O coordenador 

André não estiver mais. Uma coisa é eu contar, pela experiência, mas está tudo registrado em 

ata, tanto o NDE, quanto reunião de Colegiado. E aí, eu disse que há um longo processo de 

escuta, que a gente vai fazendo em várias etapas. A Coordenação ao se deparar com a avaliação, 

divide com o NDE, e todos os professores vão ser comunicados, individualmente, das suas 

respectivas avaliações. Daqui a pouco o coordenador chama um professor: O que tu estás 

achando da tua avaliação? O Reitor vem nos dizendo o seguinte, vou utilizar as palavras do 

Reitor: É necessário criar a cultura do feedback. Então é isto que a gente tenta fazer. Criar a 

cultura do feedback. A gente chama o professor e dá um feedback: Olha, os alunos estão nos 

dizendo isto da tua aula, daqui a pouco nem é a intenção do professor isto, mas os alunos estão 

percebendo desta maneira. E, juntamente, com a Coordenação temos um setor chamado de 

Comissão de Formação Docente. É um setor, basicamente, povoado pelos colegas da Educação, 

a tua área, Pedagogia, que periodicamente, no mínimo, uma vez por semestre, existe uma semana 

de formação docente. Eu digo, no mínimo, porque um professor contratado ele vai ter que passar 

por várias capacitações. Um professor que teve dificuldade ou uma má avaliação, ele também 

será encaminhado para os cursos de formação docente. Estes cursos ocorrem, olha, para não te 

mentir, agora, antes de entrar aqui contigo, recebi um dos convites, esta semana tem duas colegas 

da Educação dando palestras de capacitação para os professores. Uma vai abordar o uso de TI 

em sala de aula, agora com a questão da pandemia, então, metodologias envolvendo TI e uma 

outra professora vai é...era alguma discussão sobre identidade dentro de sala de aula, uma 

discussão um pouco mais teórica. Só para teres uma idéia que existe uma série de programas de 

formação docente ocorrendo toda semana, a cada quinze dias....o professor quer, ele se inscreve 

e participa e, aí, no final do semestre há um evento, do qual sempre convidamos alguém externo 

para participar, todo ele voltado para Educação e não voltado, propriamente ao Direito. Não que 

não tenha, eventualmente, uma palestra sobre educação jurídica ou alguma coisa neste sentido. 

E: É uma preocupação com a formação pedagógica dos professores, certo? 

C: Não chamamos pedagógica, é uma formação docente, mas é exatamente isto. 
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E: Professor, pelo que está me dizendo, uma preocupação como sensoriamento do aluno é muito 

frequente e muito importante. 

A percepção do  aluno quanto professor, quanto a disciplina, quanto a infraestrutura.... 

C: Sim, é um mapeamento disto! 

E: O ENADE ajuda a fazer isto? Traz informações para isto. E ele entra neste planejamento 

novo? 

C: Ele entra neste planejamento! Sem sobra de dúvida! As respostas do ENADE, como nosso 

aluno respondeu.... 

E: Deixa eu melhorar a pergunta...Vocês se empoderam dos dados e aí tomam ações de feedback, 

que é uma coisa nova que o Reitor está querendo implementar, ações corretivas como uma 

formação específica sobre isto, sobre TI, mas na visão geral do planejamento isto entra também? 

Por exemplo, vocês fizeram alterações no curso, pode ser currículo, exatamente, estamos 

percebendo que a gente pode mexer no currículo nisto aqui.... 

C: Foi exatamente o que a gente fez. O último currículo levamos em consideração isto, inclusive, 

vinhamos enfrentando mais dificuldades na prova da OAB e aí fizemos a mudança teoria e 

prática, que eu tinha te dito. Entra exatamente no anseio de como poderíamos melhorar a prova 

da OAB aqui. Inclusive, estamos em constante discussão sobre isto. Semana passada estávamos 

em discussão sobre que tipo de curso de extensão eu poderia dar para o aluno para ele se preparar 

para a prova da OAB. Que é algo que a gente verifica que nós precisamos potencializar, 

melhorar. O aluno tem que ser aprovado na prova da OAB, por exemplo, por mais dogmática 

que seja a prova!  

E: O Senhor quer contribuir sobre mais alguma coisa sobre a etapa de avaliação?  

C: Eu acredito que, mais ou menos, eu disse tudo.  

E: Para mim foi perfeito! 

C: Espero ter ajudado! 

 E: Deixa-me fazer a última pergunta, que deveria ter feito no início. A questão do anonimato ou 

não? 

C: Sim! Pode citar! Tudo que falei aqui, de qualquer maneira. Daria entrevista e em outra 

situação e falaria a mesma coisa. Teria algum problema a título da tua pesquisa? 

E: Não! Apenas opara deixa-lo mais confortável. 
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C: Não! Não passei nenhuma informação sigilosa e me pauto por transparência! 

E: Encerrada a entrevista, agora posso falar sobre o tema da dissertação pois não queria 

influenciar nas respostas. O tema será sobre esta relação. A preocupação com a OAB é muito 

viva, muito frequente no curso de Direito. Mas a preocupação com o ENADE não é tão grande. 

Estava analisando diversos PPC e (interrompeu a gravação)  

( No retorno) A prova do ENADE, como você disse, ajuda a criar parâmetros? 

C: A prova do ENADE. O nosso currículo está muito mais espelhado na prova do ENADE do 

que na prova da OAB.A provada OAB , estou dando um pouco minha opinião, ela não engloba 

conhecimentos que o ENADE vai englobar. Eu diria que a prova da OAB é uma prova 

dogmática, o aluno precisa, muitas vezes, decorar! E por isto ela é difícil. Agora, a prova do 

ENADE é melhor elaborada e ela leva em conta competências e habilidades, que nós nos 

preocupamos em formar, com nosso aluno, mas que não é toda universidade que se preocupa. 

Eu, particularmente, acho que o ENADE nos ajuda a criar parâmetros mais precisos do que a 

prova da OAB! 

E: Professor, TCLE... 

C: Eu assinei e te mandei pelo app. Se tiver algum problema me avise. Já tinha utilizado outras 

vezes. 

E: O DocuSign? 

C: Sim! 

E: Então fechou! Muito obrigado! Está perfeito! 

C: OK! Precisando me chame! Te desejo sorte nesta tua caminhada acadêmica no Mestrado! 

E: Obrigado Professor! Um grande abraço! 

C: Abraço! 
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ANEXOS 

Anexo 01 - Parecer CONAES nº 4 sobre o NDE  

Parecer CONAES N° 4, de 17 de junho de 2010, Sobre o 

Núcleo Docente Estruturante – NDE 

*Homologado em 27/7/2010 

 

O Núcleo Docente Estruturante NDE foi um conceito criado pela Portaria Nº 147, de 2 de 

fevereiro de 2007, com o intuito de qualificar o envolvimento docente no processo de 

concepção e consolidação de um curso de graduação. Neste instrumento legal, em seus artigos 

2.°, inciso IV, referente á autorização de cursos de Medicina, e 3.°, inciso lI, referente à 

autorização de cursos de Direito, o NDE é caracterizado por ser “responsável pela formulação 

do projeto pedagógico do curso - PPC, sua implementação e desenvolvimento, composto por 

professores: a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; b) contratados em 

regime de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena ao curso; e c) com 

experiência docente”. 

Do ponto de vista da avaliação, objeto desta CONAES, trata-se de um conceito que realmente 

poderá contribuir não só para a melhora do processo de concepção e implementação do projeto 

pedagógico de um curso de graduação, mas também no desenvolvimento permanente dele, com 

vista a sua consolidação. 

A idéia surge da constatação de que um bom curso de graduação tem alguns membros do seu 

corpo docente que ajudam a construir a identidade do mesmo. Não se trata de personificar um 

curso, mas de reconhecer que educação se faz com pessoas e que há, em todo grupo social, um 

processo de liderança que está além dos cargos instituidos. Se a identidade de um curso depende 

dessas pessoas que são referências, tanto para os alunos como para a comunidade acadêmica 

em geral, é justo que se entenda e se incentive o reconhecimento delas, institucionalmente, para 

qualificar a concepção, a consolidação e, inclusive, a constante atualização de um projeto 

pedagógico de curso. Com isso se pode evitar que os PPCs sejam uma peça meramente 

documental. 

Entende-se, então, que todo curso que tem qualidade possui (ainda que informalmente) um 

grupo de professores que, poder-se-ia dizer, é a alma do curso. Em outras palavras, trata-se de 

um núcleo docente estruturante. 

É importante ainda observar que, dentro da tradição bastante burocratizante das                instituições de 

ensino no Brasil, recomendar-se ou, mais ainda, exigir-se a existência de um NDE, tenderia a 

induzir a definição deste como um órgão deliberativo, o que pode significar a perda da eficácia 

de suas funções. O NDE deve ser considerado não como exigência ou requisito legal, mas 

como elemento diferenciador da qualidade do curso, no que diz respeito à interseção entre as 

dimensões do corpo docente e Projeto Pedagógico do Curso. 

Já há, na quase totalidade dos cursos superiores, um órgão colegiado que se ocupa das questões 

do curso, inclusive do PPC, coordenado pelo Coordenador do Curso. 

É o que se convencionou chamar de Colegiado de Curso, ainda que receba nomes diversos em 

diferentes instituições. No entanto, o Colegiado de Curso tende a ter um papel administrativo 

muito forte, resolvendo questões que vão desde a definição das necessidades de professores 

para atenderem discïplinas até a simples emissão de atestados, passando pela administração ou 
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acompanhamento do processo de matrícula. Tais funções são necessárias, mas, sem dúvida, 

normalmente se sobrepõem à necessária reflexão sobre a qualidade acadêmica  do curso. 

Sendo assim, ainda que muitas vezes o coordenador do curso seja um professor que        ajuda a 

dar identidade ao curso, outras tantas vezes o coordenador é um professor que exerce a 

importante função de fazer os fluxos não serem interrompidos, ainda que não seja um dos 

lideres acadêmicos no sentido colocado acima E nisso não há demérito algum. 

Este raciocínio nos leva a entender que o trabalho do Colegiado de Curso (assim como da 

sua coordenação) não pode ser confundido com o papel de um núcleo docente estruturante. 

Ambos podem ser exercidos pelas mesmas pessoas, mas normalmente não o são, e isso até 

enriquece o processo. 

Assim, esta CONAES entende que o NDE é um bom indicador da qualidade de um curso de 

graduação e um elemento de diferenciação quanto ao comprometimento da instituição com o 

bom padrão acadêmico. 

Constitui-se num grupo permanente de professores, com atribuições de formulação e 

acompanhamento do curso. Para isso, é necessário que o núcleo seja atuante no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso, e que esteja 

formalmente indicado pela instituição. Deve ser constituído por pelo menos 5 (cinco) 

professores pertencentes ao corpo docente do curso, com liderança acadêmica e presença efetiva 

no seu desenvolvimento, percebidas na produção de conhecimentos na área, no 

desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela 

instituição. 

Como regra geral, não é necessário que se constitua em um percentual do corpo docente, pois 

poderia, em alguns casos, dar-lhe um tamanho desmesurado, que inviabilizaria suas ações e, em 

outros, ficar resumido a um ou dois professores. 

Entre as atribuições do NDE, destacam-se as de contribuir para a consolidação do perfil 

profissional pretendido do egresso do Curso; zelar pela integração curricular interdisciplinar 

entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; indicar formas de incentivo ao 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de 

exigências do mercado de trabalho e afinadas com as politicas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso, além de zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação. 

Para a institucionalização do NDE, as lES, através dos seus colegiados superiores, devem 

definir sua constituição, de acordo com os critérios (composição, titulação dos membros, tempo 

de dedicação e de permanência sem interrupção, etc.) estabelecidos nos instrumentos aplicados 

pelo INEP para avaliação de cursos de graduação. As lES deverão definir as atribuições do NDE, 

ficando claro que não podem ser confundidas com as do Colegiado do Curso. 

Sendo um grupo de acompanhamento, seus membros devem, permanecer por, no mínimo, 3 

anos e adotada estratégia de renovações parciais, de modo a haver continuidade no pensar do 

curso. 

Parecer aprovado pela CONAES em reunião ordiriria, ocorrida em 17 de junho de 
2010.  

Nadja Maria Valverde Viana 

Presidente 
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Nos termos do inciso III do art. 4º do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CONAES Nº 04, de 17 de junho de 2010, 

exarado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, que 

dispõe sobre o 

Núcleo Docente Estruturante - NDE, e o Projeto de Resolução Nº 01, de 17 de junho de 2010, 

que normatiza o respectivo Núcleo Docente Estruturante - NDE. 

FERNANDO HADDAD 
 

(DOU nº 142, de 27.07.2010, Seção 1, página 14) 
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Anexo 02 - Resolução nº 1 do CONAES  

 
RESOLUÇÃO Nº 01, de 17 de junho de 2010. 

 
Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências 
 

A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no uso das atribuições 

que lhe confere o inciso I do art. 6.° da Lei N.° 10861 de 14 de abril de 2004, e o disposto no 

Parecer CONAES N.° 04, de 17 de junho de 2010, resolve: 

Art. 1º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se de um 

grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

Parágrafo único. O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que 

exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos 

na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes 

pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

Art. 2º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 
políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

Art. 3º. As Instituições de Educação Superior, por meio dos seus colegiados superiores, devem 

definir as atribuições e os critérios de constituição do NDE., atendidos, no mínimo, os 

seguintes: 

I - ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente do 
curso; 

lI - ter pelo menos 60% de seus membros com titulaçâo acadêmica obtida em 
programas de pós- graduação stricto sensu; 
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