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RESUMO EXPANDIDO 

O presente artigo, produzido com o apoio do Programa Observatório da Educação, da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil e 
desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa – Elos/Obeduc da Universidade Federal de Santa 
Maria, tem como justificativa apresentar um estudo sobre as instâncias do processo de 
reconhecimento do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública no Sistema Federal de 
Ensino, considerando que faz parte da fundamentação teórica da tese de doutorado, em 
andamento, do programa de pós-graduação stricto sensu em Educação da Universidade 
Federal de Santa Maria. O objetivo geral deste trabalho é conhecer quais instâncias que o 
processo de reconhecimento dos Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Pública do 
Instituto Federal Farroupilha, campus São Vicente do Sul, é submetido para a solicitação de 
avaliação de reconhecimento de curso. A base de dados utilizada para a pesquisa é o 
marco regulatório legal relacionado ao contexto do método de análise corresponde ao 
processo de avaliação de Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Pública. Para poder 
explicitar esta produção, foi realizada uma investigação do tipo estudo de caso, com base na 
análise documental do levantamento legal e contextual do processo de reconhecimento de 
cursos superiores, conforme a delimitação proposta para a investigação. O material colhido 
e analisado permitiu investigar a realidade sobre o exercício das funções de reconhecimento 
e avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do Instituto Federal 
Farroupilha, por meio de explicitações de algumas variáveis preponderantes nesta pesquisa 
com a respectiva especificidade do curso, bem como os processos de subordinação. A 
respeito das questões sobre o processo de avaliação de cursos superiores e de sua 
aplicação, o sistema tem contribuído para a efetividade da qualidade da educação superior, 
demonstrando transparência no processo e auxiliando na tomada de decisão dos gestores 
da Educação Superior. A institucionalização de processos de avaliação do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão Pública é uma das estratégias de viabilizar a melhoria de sua 
qualidade, constituindo-se em importante ferramenta para planejamento da gestão 
universitária e assegurar a prestação de contas à sociedade. A efetividade desta função 
merece atenção no sentido de entender como a solicitação de reconhecimento de cursos 
repercute na efetividade desses processos. Portanto, é importante conhecer o processo de 
solicitação de reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia para relacionar os 
processos e o instrumento a ser aplicado na avaliação proposto pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, com o intuito de buscar a 
efetividade do processo de avaliação de cursos a partir de experiências já constatadas. O 
resultado do processo de avaliação visa, não só produzir relatórios ou pareceres que 
destacam aspectos positivos ou negativos, mas recomendações que são debatidas com a 
comunidade acadêmica, corpo diretivo, corpo docente e comunidade em geral. Como 
resultado de pesquisa, o retorno para a sociedade poderá ser aplicado a partir da proposta 
de políticas públicas de inclusão, aumento de cursos e ofertas de vagas no ensino superior. 



 

 

Os desafios atuais da sociedade exigem qualificações cada vez mais elevadas, ampliando-
se as necessidades educacionais da população. Diante desse cenário, cresce a importância 
dos cursos de graduação, entendendo-se que a responsabilidade da Instituição da 
Educação Superior com a formação do cidadão não pode se restringir a preparar o indivíduo 
para o exercício de uma profissão, como se fosse o suficiente para integrá-lo ao mundo do 
trabalho. Essa formação exige o compromisso com a produção de novos conhecimentos e o 
desenvolvimento da capacidade de adaptar-se às mudanças. Este artigo é relevante no 
momento em que permite entender o processo de solicitação de reconhecimento de cursos 
superiores. Pretende-se que o presente estudo forneça elementos reflexivos no 
entendimento das concepções de qualidade com relevância nos processos de avaliação da 
Educação Superior. Ao conhecer as informações com que se aborda a questão do contexto 
de avaliação da educação superior, espera-se que os subsídios fornecidos neste artigo 
possam provocar novas reflexões sobre o processo de reconhecimento de cursos de 
tecnologia. Aspira-se que este estudo possibilite o aprofundamento da temática, em especial 
no que se refere aos processos e instrumentos propostos pelos órgãos responsáveis pela 
regulação e avaliação de cursos.  
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