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Objeto: Contratação de instituição especializada para implantação e oferecimento de 

pesquisa institucional discente junto ao corpo discente sobre a satisfação da qualidade dos 

serviços educacionais prestados e programas de melhoria voltados para a qualidade dos 

serviços oferecidos. 

Descrição Geral dos Serviços 

 
O objetivo da pesquisa institucional discente é: 
 

 analisar a coerência do conjunto e a especificidade de cada instrumento de 
planejamento; 

 caracterizar os processos, estratégias e metodologia do planejamento, sua definição 
e graus de participação dos diferentes segmentos e instâncias nesta definição; 

 identificar se há coerência entre os planos de ensino e o funcionamento concreto, no 
cotidiano da Instituição; 

 investigar quais os sentidos atribuídos pela comunidade acadêmica à avaliação 
institucional;  

 verificar a periodicidade das ações de planejamento, seu processo de elaboração e 
ajustes (bases de informação utilizadas, definição de prioridades, participantes, 
instâncias decisórias), os mecanismos e as responsabilidades na sua execução e seu 
acompanhamento; 

 verificar o grau de comprometimento e apropriação da comunidade acadêmica. 
 
A metodologia adotada para investigação está sedimentada numa concepção de gestão 
partilhada do projeto avaliativo e no envolvimento dos sujeitos sociais.  A utilização das 
diversas estratégias para recolha de dados permite-nos recorrer a várias perspectivas sobre 
a mesma situação, bem como obter informação de diferente natureza e procedermos, 
posteriormente, a comparações entre as diversas informações, efetuando assim a 
triangulação da informação obtida, processo que permite evitar ameaças à validade interna 
inerente à forma como os dados de uma investigação são recolhidos. 
 
Serão investigados dois tipos diferentes de dados: 
 

 o discurso institucional presente nos documentos da Instituição;  

 o discurso construído pelos atores sociais da instituição. 
 
A investigação terá propósitos e consequências e procurará ser: pedagógica, transformadora, 
pertinente, fidedigna, abrangente, relevante, transparente, consistente, legítima, coerente, 
interativa e consequente. 
 
As estratégias de coleta de dados sofrerão dois tipos de análise: uma, quantitativa, outra, 
qualitativa. O cotejo das duas formas de análise permitirá, ao mesmo tempo, confirmar os 
resultados. Trabalharemos com uma questão geral, que norteará o procedimento de análise 
dos dados. O objetivo final é dar tratamento de análise QUALITATIVA para determinar pontos 
específicos, para que as respostas possam ser particularizadas em casos de especificidades, 
destacando comentários comuns por temas. No caso da QUANTITATIVA, cotejar gráficos 
referentes aos dados colhidos e para fechamento do processo avaliativo, fazer a emissão e 
divulgação de relatório ao final dos trabalhos. 


