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Resumo de disseRtação 
“Fazendo o ENADE: concepções e usos 
da avaliação por coordenadores de 
cursos de graduação na universidade 
federal do Ceará”.

A dissertação trata da avaliação 

do processo de implementação do 

Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (ENADE) na Universi-

dade Federal do Ceará (UFC), bus-

cando compreender as concepções 

e os usos que os coordenadores de 

cursos de graduação concebem à 

prática da avaliação institucional. 

Para isso, realizou-se uma meta-

-avaliação sob a perspectiva de 

uma avaliação em profundidade 

(LEJANO, 2012; L. C. RODRIGUES, 

2008), objetivando-se: (a) construir 

o percurso histórico do SINAES, 

desde suas propostas, objetivos e 

fins até sua implementação na UFC 

no contexto nacional das políticas 

públicas para a Educação Superior, 

especialmente o ENADE; (b) anali-

sar as estratégias, os processos e as 

ações da gestão da UFC direciona-

dos às coordenações de cursos de 

graduação na realização do ENA-

DE; (c) conhecer e compreender os 

usos e os significados atribuídos 

pelos gestores selecionados aos 

resultados e processos desenca-

deados pela realização do ENADE 

no desenvolvimento dos cursos de 

graduação na UFC. Utilizou-se, na 

metodologia da pesquisa avaliativa, 

abordagem quantitativa e, principal-

mente, qualitativa, em articulação 

com a discussão teórica dos concei-

tos avaliação institucional, meta-ava-

liação e universidade. Realizou-se a 

pesquisa por meio de levantamento 

bibliográfico e documental, aplica-

ção de questionários e entrevistas 

semiestruturadas. A pesquisa foi 

realizada com coordenadores de 

cursos de graduação e gestores da 

PROGRAD, sendo aplicados 42 ques-

tionários com questões fechadas e 

abertas e entrevistadas 13 pessoas. 

Os resultados da pesquisa avaliativa 

sugerem que o ENADE, como política 

pública de avaliação de instituições 

de ensino superior, é ressignificado e 

vivenciado na UFC de modo diverso 

aos objetivos pelos quais foi inicial-

mente proposto. As conclusões so-

bre a pesquisa indicam que o ENA-

DE na UFC é percebido e vivenciado 

como avaliação institucional sob a 

perspectiva do monitoramento, do 

controle e da regulação. 
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Ano: 2015
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Resumo de disseRtação 
“Avaliação da implantação das equipes 
de saúde bucal no programa de saúde da 
família no município de Maracanaú-CE”.

O estudo teve como objetivo geral 

avaliar a saúde bucal no Programa 

Saúde da Família no município de 

Maracanaú-CE, no período de 2006 

a 2011. Trata-se de um estudo de 

caso descritivo e analítico. Assim, a 

pesquisa definiu-se como avaliativa 

quantitativa do tipo documental-

-qualitativa. Teve como metodolo-

gia de coleta de dados, inicialmente, 

uma pesquisa literária, entrando em 

contato com o universo pesqui-

sado. Após, utilizou-se a pesquisa 

documental complementada pelos 

dados secundários, originados do 

banco de dados dos entes nacional, 

estadual e municipal, tendo, ainda, 

como parâmetro os dados dos mu-

nicípios de Fortaleza. Em seguida, 

foram utilizados como instrumento 

de interpretação e de instrumenta-

ção indicadores que possibilitam o 

planejamento e o monitoramento 

das ações preventivas em saúde bu-

cal. Para a análise dos dados coleta-

dos elaborou-se tabelas e gráficos, 

utilizando-se o software acrónimo 

de Statistical Package for the Social 

Sciences - pacote estatístico para as 

Ciências Sociais, que instruíram e 

nortearam todo o conteúdo da pes-

quisa, gerando média, desvio padrão, 

análise de correlação e de regressão 

linear. Teve como principais resulta-

dos a existência de um crescimen-

to irregular, no período de 2006 a 

2011, no atendimento a pacientes 

de primeira consulta, além do aces-

so a essa atividade não garantir a 

atenção integral ao cidadão; uma 

tendência decrescente em propiciar 

tecnologias leves de fomento ao au-

tocuidado; e incoerência quantitativa 

nos dados relativos à cobertura po-

pulacional pelas Equipes de Saúde 

Bucal. Conclusivamente, é necessá-

rio disponibilizar dados confiáveis e 

de fácil acesso para o planejamento 

de ações em saúde e promover a ca-

libração, monitoramento e avaliação 

dos indicadores de saúde bucal para 

um serviço de melhor qualidade.
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