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PRÓLOGO 

A Comissão Própria de Avaliação da PUC-SP apresenta o Relatório Anual 

de Auto-avaliação Institucional referente ao ano de 2008, exigência da nota técnica1 de 

17 de fevereiro de 2009 pelo MEC/INEP/DAES.  

Nas análises trienais, referentes ao 3º ciclo de avaliação, a ser concluído 

em 2010, a CPA trabalhará com todos os focos de análise da auto-avaliação 

institucional, como: – Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, Atendimento ao 

estudante, Responsabilidade Social, Comunicação com a sociedade, Gestão, 

Sustentabilidade Financeira, Infra-estrutura. O presente relatório teve como foco uma 

das ações avaliativas de maior ênfase, no ano de 2008 - Avaliação Docente pelo 

Aluno.  

A construção e o desenvolvimento do processo avaliativo das diferentes 

dimensões da instituição, em 2008, levaram a um investimento importante na 

dimensão Ensino, especialmente na análise do trabalho docente.  Esse foco, 

compondo a política de avaliação contínua dos docentes em implantação na 

universidade, gerou a necessidade de construção de uma sistemática de avaliação 

que considerasse entre outros aspectos a avaliação do desempenho pedagógico do 

docente pelo aluno.  

Os dados constantes no presente relatório resultaram da sistematização 

do desenvolvimento do Projeto de Avaliação de Professores pelo Aluno (PROAPA), 

elaborado e executado em parceria entre a Vice-Reitoria Acadêmica, Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) e Assessoria e Planejamento Tecnológico (APT) e com 

participação de diferentes segmentos e órgãos colegiados da PUC-SP. 

Nesse documento foram destacados alguns aspectos, considerados 

fundamentais desse trabalho avaliativo, finalizado em outubro de 2008, que comporão 

a devolutiva à comunidade universitária com vistas à tomada de decisão. São eles: a 

proposta metodológica e os resultados. 

A metodologia de aplicação on line foi definida como encaminhamento 

necessário, considerando experiências anteriores vividas na universidade, que 

apontaram a necessidade do uso tecnológico com vistas a uma maior agilização do 

                                                        
1
 Nota Técnica emitida pela Coordenadora Geral dos Cursos de Graduação e de Instituições de Educação Superior do 

INEP, que determina o prazo para postagem anual de Relatório de Auto-Avaliação Institucional. 
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processo de devolutiva de resultados avaliativos à comunidade. A fase de pré-teste da 

metodologia foi determinante para confirmar as suas potencialidades e identificar quais 

os aspectos do modelo apresentavam necessidade de introduzir modificações e 

melhorias, bem como pistas para outros níveis de aperfeiçoamento.  

A CPA procedeu à análise dos resultados e obteve informações que 

ofereceram um panorama institucional em relação ao objeto estudado, ou seja, o 

desempenho pedagógico dos docentes na visão dos alunos. As análises 

individualizadas dos professores não foram previstas na proposta avaliativa da CPA. O 

trabalho, no entanto, abriu importantes perspectivas de reflexão individual e coletiva 

sobre prática pedagógica em sala de aula. Contribuiu, também, para a 

institucionalização de processos avaliativos na universidade e para a agilização de 

processos de tomada de decisão.  
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INTRODUÇÃO 

O foco da avaliação do desempenho docente no ano de 2008 se justifica 

no contexto de uma avaliação mais ampla em que o trabalho do professor é 

compreendido em toda sua complexidade.  

A avaliação da docência da PUC/SP está inserida num projeto do sistema 

organizacional da universidade que atende a um conjunto de perspectivas próprias e, 

ao mesmo tempo, responde a uma expectativa de aprimoramento da educação 

superior proposta pelo SINAES – Lei n° 10.861/04 – ao enfatizar a importância da 

avaliação das dimensões institucionais voltadas para a área acadêmica. 

Mesmo inserida num projeto mais amplo, a avaliação da docência não 

pode ser confundida com avaliação do Ensino. Isso porque o Ensino na universidade é 

muito mais abrangente, compondo-se de diferentes referências. A avaliação da 

docência é uma referência que, junto com outros aspectos – imagem organizacional, 

condições de infra-estrutura das atividades educacionais (recursos, adequação de 

edifícios e instalações; dotações e equipamentos necessários), características do 

corpo discente, o reconhecimento social dos conteúdos de ensino, entre outros –, 

compõe o todo dessa dimensão institucional. O campo do Ensino é, portanto, mais 

amplo do que a docência, embora esta seja reconhecida como elemento essencial. 

Aliás, na perspectiva da PUC/SP, é essa amplitude da dimensão que possibilita a 

ruptura de um conceito de docência como único responsável pelos resultados dos 

alunos e dos sistemas educativos e que permite que a dimensão Ensino, associada 

especialmente à Pesquisa e Extensão, possa dar conta da integração e da pluralidade 

de aspectos que possibilitam o delineamento da excelência escolar. 

Por sua importância, a docência tem regulamentação própria na 

universidade, tendo sido objeto de inúmeros textos legais focalizando diferentes 

aspectos relativos ao corpo docente e à carreira do magistério e que foram resultado 

de ampla discussão pela comunidade e aprovação nos colegiados superiores. Um dos 

principais instrumentos legais é a Deliberação nº 12/2005, que reviu e ampliou a 

Deliberação nº 65/78 e foi complementada por outras normatizações. 

Esses dispositivos, que expressam as políticas voltadas para a docência, 

têm ressaltado a avaliação contínua como importante instrumento para a qualificação 

dos profissionais e para a ascensão na carreira. Nessa direção, foram discriminadas 



  

 6

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Relatório de Auto-Avaliação da PUC-SP – Ano Base 2008 

as funções a serem exercidas pelos diferentes cargos da carreira, expressando 

expectativas de desempenho. A título de exemplificação, foram definidas como 

atividades do cargo professor titular, o preparo de aulas e correção de material; a 

participação de reuniões acadêmico-administrativas (departamento, equipe); a 

orientação de Iniciação Científica; a orientação na Pós-Graduação; ser líder de Grupo 

de Pesquisa; o desenvolvimento de pesquisa para produção de conhecimento; a 

coordenação de atividades de extensão do departamento; a coordenação na comissão 

de avaliação do departamento; a produção acadêmica de excelência com 

reconhecimento nacional e internacional e a supervisão de plano de trabalho docente. 

Tais definições, estendidas aos diferentes cargos docentes, oficializam um perfil 

esperado para o professor da PUC/SP. 

Estudos na área da avaliação têm concluído que um projeto de avaliação 

continuada não pode ser somente normativo. É necessário que se invista no 

desenvolvimento da avaliação formativa, capaz de realçar o crescimento dos membros 

das instituições de ensino, como profissionais e como pessoas. O conjunto formado 

pelos objetivos da avaliação continua dos professores da PUC/SP mostra essa 

preocupação de associar o acompanhamento do desempenho dos professores com a 

melhoria do trabalho educacional.  

Nessa direção foram definidos objetivos como: subsidiar o professor no 

processo de auto-avaliação, tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal; subsidiar 

a articulação entre Graduação e Pós-Graduação nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; subsidiar planos de capacitação docente; possibilitar o desenvolvimento de 

ações que visem a melhoria da qualidade acadêmica na universidade. 

A Deliberação 07/2006, um dos instrumentos de normatização da 

avaliação contínua dos professores, definiu cinco focos de estudo e análise na 

avaliação de desempenho do docente da PUC-SP:- Formação, Produção didático 

científica, Experiência profissional, Participação profissional e Dimensão didático 

pedagógica-, assim especificadas: 

1-Formação: atividades relativas ao desenvolvimento acadêmico do 
professor, tais como titulação e formação continuada. 

2-Produção Didática e Científica: publicações, organizações de eventos 
científicos, artísticos e culturais, elaboração de relatórios de pesquisa e 
de projetos de extensão realizados. 

3-Experiência Profissional: atividades de docência e outras que 
demonstrem vivência no ensino, na pesquisa e na extensão, tais como: 
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4-Participação Institucional: atividades que identificam a participação e o 
envolvimento do docente na vida acadêmica da Universidade, tais 
como: 

5-Desempenho Didático-Pedagógico: compreendendo os seguintes 
aspectos:  
• elaboração e desenvolvimento de plano de curso de acordo com os 

projetos pedagógicos dos cursos solicitantes;  
• atualização dos programas desenvolvidos nos cursos;adequação; 
 diversificação de estratégias de ensino 
• utilização de processos de avaliação do ensino-aprendizagem 

contínuos e diversificados;  
• elaboração de propostas pedagógicas que envolvam o aluno em 

atividades complementares; 
• outras atividades, a critério do Departamento. 
Em relação ao desempenho didático-pedagógico há um destaque, em 
parágrafo único, onde se registra a necessidade da participação do 
aluno na avaliação da docência: Um dos instrumentos de avaliação do 
desempenho didático-pedagógico deverá ser a avaliação realizada 
pelos alunos, acompanhada pela Comissão Didática e supervisionada 
pelo Coordenador de Curso. 

 

O delineamento da avaliação docente na universidade previu, em sua 

constituição metodológica, estruturas e fluxos específicos, assim como diferentes 

instrumentos visando a coletas de informações variadas sobre a docência captadas 

em diferentes níveis e dimensões. Tal formatação teve o propósito de responder a 

diferentes demandas, ao mesmo tempo desencadear decisões para o planejamento 

institucional e para a implementação de políticas. A captação ampliada de informações 

envolveu alunos, inquirindo-os sobre aspectos diretamente associados ao trabalho 

desenvolvido pela docência em sala/ambientes de aula. 

Na preocupação de orientar o foco Dimensão didático-pedagógica a Vice-

Reitoria Acadêmica, apoiada pelo CEPE, implantou o Projeto de Avaliação de 

Professores pelo Aluno, contando com a participação dos Diretores de Faculdade e 

Coordenadores de Curso, bem como com o apoio técnico de diferentes setores da 

universidade, como a CPA e a Assessoria de Planejamento Tecnológico (APT). 

A CPA atuou em parceria nesse trabalho, numa perspectiva que vai além 

do técnico, ao assumir que não existe neutralidade quando se constrói e se utiliza 

instrumentos de avaliação. Eles fazem parte de políticas da universidade e os 

resultados de sua aplicação podem gerar decisões diversas em diferentes instâncias.  

Atenta a essa realidade, a CPA, reconhecendo a importância da proposta, teve uma 
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participação coerente com seu projeto de trabalho, seus princípios e sem abrir mão 

das concepções de avaliação que têm orientado suas ações. Assim sendo, pautou-se, 

por um lado, no interesse em gestar instrumentais que favorecessem a 

institucionalização de práticas avaliativas, tornando-as mais ágeis e voltadas para a 

tomada de decisões e, por outro lado, pela preocupação em viabilizar o acesso a 

dados que possibilitassem análises institucionais mais abrangentes das questões 

cotidianas da universidade e inseridas numa abordagem formativa da avaliação.  

Esse posicionamento tem exigido da CPA esclarecimentos constantes à 

comunidade, quanto ao seu nível de participação em projetos específicos, no contexto 

da dimensão institucional do trabalho de auto-avaliação. 

A importância do trabalho voltado para a atuação do docente está calcada 

na necessidade do aperfeiçoamento constante do trabalho educacional oferecido aos 

alunos, dadas as características do serviço universitário como bem público e de 

direito, que exige qualidade para a formação daqueles que estão vivendo a vida 

universitária.  

Assim, o planejamento e execução do Projeto de Avaliação de Professores 

pelo Aluno (PROAPA), com a participação da CPA, orientou-se por princípios que 

realçaram a concepção da avaliação como um serviço de interesse público voltado 

para o atendimento a esse direito. Esses princípios foram assim definidos: 

• Continuidade e perspectiva formativa: O conhecimento da realidade 
constitui um processo ativo e ininterrupto que exige investimentos, numa 
perspectiva de avaliação formativa, onde os envolvidos situam seus 
fazeres, apontam redirecionamentos, aperfeiçoam suas ações e se 
desenvolvem; 
• Compromisso do processo de tomada de decisão baseados em dados - 
A construção de processo avaliativo em que predomine a reflexão 
fundamentada em dados associada à tomada de decisões é condição para 
a consciência e o compromisso com ações que possam desencadear 
mudanças; 
• Desvinculação do caráter punitivo, discriminatório e burocrático: A 
avaliação é instrumento político dirigido à emancipação das pessoas, da 
instituição e da sociedade, e para tanto desvinculada do caráter punitivo, 
discriminatório e burocrático. 
• Legitimação: A avaliação como instrumento de reconstrução de práticas 
emerge de um processo de confronto e negociação construído a partir de 
diferenças e aceitar essa condição é essencial para a legitimação da 
avaliação. 
• Integração de processos avaliativos: A avaliação da docência deve ser 
compreendida no contexto da dinâmica avaliativa da universidade, 
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dialogando com a avaliação contínua do aluno, do curso e das diferentes 
dimensões da instituição. 

 

Neste sentido foram definidos os seguintes objetivos do PROAPA: 

a) contribuir para o aperfeiçoamento didático pedagógico dos professores,  

fornecendo informações sobre a opinião dos alunos e das turmas com as quais ele 

trabalha; 

b) fornecer subsídios para a coordenação de curso, chefias de 

departamento e direções de faculdade, possibilitando a tomada de decisão com base 

em informações gerais e específicas sobre o desempenho docente do curso; 

c) complementar a leitura que a universidade faz sobre os resultados por 

ela alcançados quanto à dimensão didático-pedagógica.  

Os resultados obtidos com o PROAPA forneceram informações, que, 

integradas a um conjunto de outras informações, possibilitaram subsidiar análises, 

leituras orientadas e reflexões para o acompanhamento e aperfeiçoamento dos 

procedimentos didático-pedagógicos dos cursos da universidade. 

O movimento gerado por esse trabalho foi composto por ações 

institucionalizadas que se caracterizaram como aquelas capazes de mobilizar, ao 

mesmo tempo, alunos e professores em todos os campi.  

Nessa experiência de ouvir os alunos, calcadas em princípios de 

integração, participação qualificada e legitimação, buscou-se instalar processos 

cíclicos de reflexão que, no seu conjunto, se aproximam ao que Freire (1987) chama 

de reflexão-ação, onde o diálogo, no caso estabelecido entre os participantes da 

avaliação, em todos os níveis – alunos, professores e gestores – é condição essencial 

para o desenvolvimento do trabalho.  A reflexão, o julgamento do cotidiano pedagógico 

e o encaminhamento de tomada de decisões criam possibilidades ao aperfeiçoamento 

da ação de alunos e professores, elevando assim a avaliação à condição de um 

trabalho de natureza formativa. 

Isso porque, considerando o rigor e a sistematização como ações 

inerentes ao trabalho avaliativo, o professor em particular poderá aperfeiçoar seu 

trabalho tendo como base informações advindas de sua própria prática pedagógica, 

por meio da experiência de ser um pesquisador crítico, autônomo e criativo, aberto a 
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novas possibilidades. Além disso, a avaliação da docência, quando realizada dentro 

das perspectivas de participação, de transparência e do rigor científico é capaz de 

levar alunos e professores ao exercício da prática crítico-reflexiva, abrangendo 

diferentes aspectos do cotidiano do curso e os saberes derivados de suas 

experiências. Essa perspectiva de avaliação com características formativas procurou 

caracterizar o trabalho avaliativo para além da necessidade do cumprimento de uma 

exigência legal. Procurou investir na apropriação dos saberes rumo à autonomia dos 

envolvidos.  

A implantação de ações avaliativas numa realidade é sempre permeada 

por uma diversidade de valores e sentidos, por espaços de poder e conflitos de 

interesses, que interferem tanto na aceitação dos processos de avaliação, como na 

utilização dos resultados dos mesmos. Além disso, a avaliação traz em sua natureza o 

caráter de desvelamento da realidade e perspectivas de mudanças associadas aos 

objetos avaliados, o que pode acarretar medos, inseguranças e por vezes resistências. 

Assim sendo, o trabalho de avaliação docente foi desencadeado na 

PUC/SP reconhecendo-se a presença de uma tensão gerada a partir do 

estabelecimento do conceito de avaliação como instrumento que possibilita 

informações, levando-se em consideração um conjunto de indicadores – legitimados 

pela comunidade acadêmica– que possibilitaram a descrição dos professores, 

comparados a um perfil de desempenho pedagógico previamente definido, a partir de 

aspectos da docência considerados como essenciais para o projeto da universidade. 

A tensão se definiu, portanto, tendo-se, por um lado, os indicadores 

rígidos, pré-definidos, mesmo que coletivamente legitimados, que condicionam as 

opções pedagógicas e profissionais. Por outro lado, tem-se o sentido de uma relativa 

autonomia estabelecida pela natureza flexível do trabalho docente, onde a relação 

professor-aluno exige constantes revisões e ajustes reconhecendo a importância e o 

direito à liberdade dos professores na execução de suas atividades acadêmicas, 

aspecto que fortalece a autonomia e criticidade. Convive-se também com a própria 

compreensão e aceitação, pelo professor da avaliação como instrumento para 

aperfeiçoamento de sua ação.  

Verificou-se um investimento na superação dessa tensão, criando-se 

condição para discutir, de forma ampliada, sobre os sentidos que os envolvidos traçam 

em relação a avaliação da docência, à autonomia dos professores e as expectativas 
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da gestão universitária. Procurou-se o estabelecimento de um debate em torno da 

legitimidade para o estabelecimento de definições referentes a responsabilização 

profissional dos professores, com vistas ao aperfeiçoamento do trabalho de ensino e 

aprendizagem. Sabe-se, porém, que esse é um processo que tem um longo caminho a 

ser percorrido. 

Na PUC/SP a avaliação docente está em processo de institucionalização e 

vem se estabelecendo de forma progressiva, de maneira imbricada em diferentes 

ações avaliativas que também estão sendo implantadas. São projetos que se integram 

e se ampliam reafirmando a existência de uma rede de trabalho avaliativo que, ao 

mesmo tempo, se amplia e se integra a compreensão da complexidade da PUC/SP. 

Institucionalizar a avaliação docente teve sentido de integrá-la ao sistema 

organizacional mais amplo da universidade garantindo–se um modelo de ação que 

necessariamente propôs associar as atividades analíticas à tomada de decisão da 

gestão da universidade. 

O que segue são os caminhos percorridos que definiram a coleta de dados 

entre os participantes da avaliação, os procedimentos de análise e os resultados, a 

partir das informações coletadas no trabalho de campo. São também apresentadas as 

diferentes discussões provocadas por esse percurso de trabalho e oferecidas algumas 

propostas para a continuidade daquilo que é considerado ainda em processo de 

estudo e implementação. Ao final é reafirmado o desejo de ampliar a construção de 

conhecimento, principalmente aqueles que fazem compreender como avaliação e 

docência são elementos indissociáveis. 
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I – METODOLOGIA: INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS 

O instrumento e os procedimentos definidos para o desenvolvimento das 

atividades avaliativas foram propostos considerando a necessidade de diferentes 

planejamentos para ações distintas: 

• a construção coletiva do instrumento descrita desde a elaboração 
inicial do instrumento, passando pela pré-testagem até a finalização da 
versão final;  

• o trabalho de campo descrito com as atividades previstas para antes, 
durante e depois da aplicação on line do instrumento e  

• construção da ferramenta tecnológica – Gerenciador de 
Manifestações (GerAMa),  para agilização dos resultados. 

 

Construção coletiva do instrumento 

O instrumento de avaliação de desempenho docente pelo aluno foi 

proposto no 1º semestre de 2006 pela CPA, a partir de solicitação da VRAC. Como 

etapa inicial foi construída uma tabela de especificação dos indicadores, a fim de 

permitir a equalização dos indicadores com o perfil da docência estabelecido, 

ponderando sobre a importância de cada um para o exercício profissional.  

A versão inicial sofreu alguns ajustes e o instrumento foi constituído por 

duas partes: uma relativa a avaliação do professor pelo aluno e outra referente à auto-

avaliação do aluno na disciplina avaliada.  

• 1ª PARTE: Questionário de avaliação do professor, contemplando dois 

blocos de questões. O primeiro bloco constou de um conjunto de 11 itens 

para avaliação pelo aluno relativa aos seguintes aspectos do desempenho 

docente: pontualidade, critérios de avaliação, metodologia de ensino, 

clareza de comunicação, comprometimento com a aprendizagem, 

participação dos alunos, apresentação do programa, desenvolvimento do 

conteúdo, apresentação dos resultados da avaliação, bibliografia e 

integração de conhecimentos. Utilizou-se uma escala de respostas com 

três pontos de graduação, especificados a partir de características do item.  

• 2ª PARTE: Questionário de auto-avaliação do aluno, contendo 4 

assertivas para cada disciplina/docente avaliada, relacionadas à 

pontualidade e a aspectos de sua participação voltados ao conhecimento 
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do programa, discussão e pesquisa. Foi utilizada a escala tipo Likert de 

três pontos. 

 

De 2006 até o primeiro semestre de 2008 muitas ações foram realizadas 

até atingir o formato final, numa versão on line. Nesse percurso, o instrumento foi 

submetido a diferentes pré-testagens, procedimento necessário na trajetória da 

construção de um instrumento avaliativo, além de ter sido submetido à apreciação da 

comunidade. 

 

Pré-Testagem do instrumento 

 

O processo de pré-testagem do instrumento foi realizado com a aplicação 

do mesmo em dois cursos da universidade nos formatos impresso e on line.  

A primeira versão do instrumento culminou numa forma impressa e 

aplicada pelo curso de Fonoaudiologia. 

No âmbito do curso a versão sofreu os primeiros ajustes que levaram a 

algumas alterações na versão preliminar. A estrutura do instrumento foi parcialmente 

modificada para diminuir o custo de sua aplicação, ou seja, a impressão do 

instrumento que utilizaria três folhas foi reduzida a uma folha, o que representou um 

gasto consideravelmente menor de papel, dado que o instrumento deveria ser 

reproduzido para a avaliação de todos os professores por todos os alunos. Quanto ao 

conteúdo, na primeira parte do questionário de avaliação do professor foram incluídas 

duas questões com outros descritores do desempenho docente, sendo uma relativa à 

discussão interdisciplinar para uma visão integral do tema trabalhado pela disciplina e 

outra sobre a indicação de bibliografia pertinente. Os demais itens foram mantidos, 

totalizando 15 itens. Pequenas mudanças de redação foram feitas em algumas 

questões. Na segunda parte do questionário, ou seja, as assertivas sobre o perfil 

geral do professor foram suprimidas. Também foram inseridas duas questões abertas, 

uma para comentários sobre o efeito da atuação acadêmica do professor na formação 

do aluno e outra para sugestões para um melhor aproveitamento da disciplina pelos 

alunos. 

A parte relativa à auto-avaliação do aluno, por medida econômica, não foi 

aplicada para cada disciplina. Foi substituída por um questionário único, analisando o 

desempenho do aluno no curso. 
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A aplicação no curso de Fonoaudiologia foi realizada na forma impressa, 

com as modificações indicadas no parágrafo anterior e no seguinte contexto:  

• Avaliação censitária: todos os alunos de todas as turmas avaliaram 
todos os professores. 

• Realizada pela coordenadora do curso de Fonoaudiologia no final do 
semestre. 

• Precedida por conversa com os alunos sobre a importância da 
avaliação e sobre a necessidade de avaliar o desempenho do professor, 
segundo várias perspectivas, dentre elas na visão dos alunos. 

• Construção de banco de dados com base nas orientações da CPA. O 
banco foi alimentado por bolsistas (PIBIC) que participavam de pesquisa 
institucional. 

O pré-teste evidenciou dificuldades e vantagens quanto ao uso do 

questionário impresso. Quanto às dificuldades foram salientadas:  

• Custo alto relativo à quantidade de papel utilizado. 

• Organização trabalhosa do material: - montagem do conjunto de 
questionário a ser respondido pelo aluno, garantindo cuidados com a 
seqüência de professores a serem avaliados (para evitar o preenchimento 
viciado, isto é, para que nenhum professor, por exemplo, viesse ser 
sempre o último a ser avaliado). Inclui, também, verificação sobre as 
disciplinas nas quais os alunos estão matriculados no período avaliado, 
dependências e disciplinas opcionais, dentre outros. 

• Necessidade de pessoal disponível tanto para organizar o material em 
envelopes identificados por período, disciplina e professor, como para a 
digitação das respostas no banco de dados e para o trabalho de 
coordenação e orientação.  

Quanto às vantagens da avaliação impressa, destacou-se: 

• Possibilidade de aplicação em sala de aula, pelo coordenador durante o 
período de aula.  

• Necessidade de apenas um computador para alimentação do banco de 
dados. 

 

O pré-teste também envolveu a aplicação do instrumento no curso de 

Secretário Executivo Trilíngüe (SET) da COMFIL, utilizando-se a versão on line.  

Quanto à estrutura do instrumento, mantiveram-se as principais 

características da proposta original. Algumas modificações de conteúdo, porém, foram 

feitas, considerando a experiência do curso de Fonoaudiologia. Nos itens relativos à 

avaliação do professor pelo aluno foram acrescidas as duas questões propostas por 
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aquele curso, relativas a interdisciplinaridade e bibliografia. Ainda foi incorporado outro 

item para avaliar a atualização do programa proposto pelo professor. Optou-se por 

fazer a aleatoriedade da escala de respostas, a fim de evitar a escolha da alternativa 

sem a leitura do item pelo aluno. 

Os itens da parte de auto-avaliação do aluno foram mantidos os mesmos 

da primeira versão do questionário. 

 

Para ampliar o ajuste do instrumento foi realizado encontro com 

professores da Faculdade de Administração e Economia (FEA) com o objetivo de 

atender as especificidades de um curso com grande número de alunos. Participaram 

do encontro professores da Faculdade de Economia e Administração (FEA) dos 

cursos de Economia, Ciências Atuariais, Administração, Ciências Contábeis e da 

direção da Faculdade.  

Levou-se em conta na discussão a experiência da Faculdade com um 

instrumento de avaliação docente apresentando a seguinte estrutura: 14 questões 

para respostas dos alunos com 4 níveis de graduação, abrangendo os seguintes 

aspectos: A Disciplina, O Professor, O Aluno e A Instituição, e 4 itens para 

comentários do aluno sobre esses mesmos aspectos.  As considerações ao 

instrumento puderam ser assim resumidas: 

• Conteúdo que atenda os indicadores sugeridos no instrumento 

anteriormente elaborado pela FEA 

• Necessidade de aplicação do instrumento em versão impressa, 

considerando o número de alunos por classe e o número insuficiente de 

laboratórios para atendimento da demanda; 

• Instrumento com número reduzido de itens para facilitar a digitação que 

será realizada após a aplicação; 

 

Versão Final: Matriz e Tabela de Especificação 

Após a pré-testagem o instrumento foi ajustado, procurando responder a 

algumas necessidades específicas. Uma delas foi a inclusão de dois itens que 

versassem sobre o tema “Orientação”, buscando capturar informações referentes ao 
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trabalho de orientação oferecido na universidade – mestrado, doutorado, trabalho de 

conclusão de curso, iniciação científica, supervisão dentre outros – avaliada pelos 

indicadores de disponibilidade para o atendimento e devolutiva dos trabalhos. Esse 

ajuste se fez necessário para atender especialmente a especificidades da docência na 

Pós-Graduação que participou da avaliação por meio do mesmo instrumento aplicado 

aos cursos de Graduação. 

Outro ponto que merece destaque foi o ajuste para atender a aspectos 

peculiares da realidade dos cursos de Medicina e Enfermagem, que funcionam no 

campus Sorocaba. Participaram da pré-testagem 5 agrupamentos de alunos de 

diferentes séries e módulos: a) Grupo1 com 25 alunos da 2ª série – curso Medicina: 

Módulo Associado-Sustentação Aplicada; Grupo 2. como 10 alunos da 3ª série – curso 

Medicina: Módulo Associado-Habilidades; Grupo 3 com 10 alunos da 3ª série – curso 

Medicina: Módulo Associado-Habilidades; Grupo 4 com 20 alunos da 5ª série – curso 

Medicina:Internato em Ginecologia e Grupo5 com 10 alunos da 2ª série – curso 

Enfermagem 

O trabalho de pré-testagem previu a realização de diferentes momentos:  

1- Solicitação da Direção da Faculdade de Medicina e Enfermagem para 

ajustes no instrumento, considerando as especificidades dos Projetos 

Pedagógicos desses cursos.  

2-Realização de pré teste pelos especialistas técnicos da CPA junto aos 

dois cursos para analisar possíveis dificuldades na aplicabilidade do 

instrumento de avaliação. O pré-teste envolveu a aplicação do instrumento 

e também entrevista coletiva com cada grupo de alunos para levantar 

dificuldades no preenchimento e expectativas em relação à avaliação. 

Também foram ouvidos alguns gestores dos referidos cursos.  

3- Processamento dos dados do pré-teste e encaminhamento à direção da 

Faculdade, dos Relatórios de Avaliação Docente, gerados pela aplicação 

realizada em agosto/08. (pré-teste), com dados individuais dos docentes e 

dados do curso, para análise dos resultados pelos gestores, solicitando a 

análise de possíveis problemas com os resultados, decorrentes da 

especificidade dos cursos.  
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4- Revisão do instrumento pela CPA, considerando os dados do pré-teste, 

para atender as especificidades dos projetos de curso. 

5- Encaminhamento da versão com ajustes para Direção e Coordenadores 

dos cursos de Medicina e Enfermagem para sua manifestação, aprovando 

ou sugerindo novas revisões. 

6- Produção da versão final do instrumento que foi aplicada de forma 

universal em outrubro/08.  

 

Considerando as características dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPCs) de Medicina e Enfermagem, o instrumento foi assim modificado, após o pré-

teste: - substituição do item “Apresentação do programa” pelo item “Comprometimento 

com o plano do módulo/curso”; - substituição, no item A da questão 3, da palavra 

supervisor por tutor, - inserção da palavra efetiva no item “Participação dos alunos”, -

substituição da palavra disciplina por abordagem de sua área no item “Integração do 

conhecimento”.  

Na versão final para a aplicação do instrumento foram propostos: um 

comum a toda universidade e outro exclusivo para os cursos de Medicina e 

Enfermagem. As duas versões tiveram em comum os indicadores considerados e a 

estrutura do instrumento, com subdivisão em três partes: Parte 1: Avaliação da 

docência; Parte 2: Atividades voltadas para a orientação e Parte 3: Auto-avaliação do 

aluno. 

A partir dessas especificações, o instrumento foi definido e validado no 

âmbito de decisão do PROAPA. Nessa etapa do trabalho foi retomada a tabela de 

especificação dos indicadores, com a finalidade de compatibilizar os itens alterados ou 

incluídos com o perfil da docência estabelecido. A tabela, apresentada, a seguir, 

permite visualizar a montagem do instrumento de avaliação em termos de 

quantidade/natureza dos itens por indicadores. 
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Tabela de especificações - avaliação docente pelo aluno / 2008 

FOCO 
QUESTÃO 

AVALIATIVA CATEGORIA   INDICADOR / QUESTÃO ALTERNATIVAS 

É pontual 

Tem pequenos atrasos 

1.1 

PONTUALIDADE é definida como 
cumprimento de início e término do 
horário de aulas. INDIQUE SE O 
PROFESSOR. Está regularmente atrasado 

Preocupa-se com a 
aprendizagem de alguns alunos 

Não demonstra se preocupar se 
os alunos estão aprendendo 

1.5 

COMPROMETIMENTO COM A 
APRENDIZAGEM: é desejável que o 
professor evidencie seu 
comprometimento com a efetiva 
aprendizagem dos alunos. INDIQUE 
SE O PROFESSOR. Procura garantir a 

aprendizagem de todos os 
alunos 

Não incentiva a participação 
dos alunos nas atividades 
programadas 

Aceita a participação dos 
alunos nas atividades 
programadas quando há 
iniciativa dos próprios alunos 

C
o
m

p
ro

m
is

s
o

 c
o

m
 a

 d
o
cê

n
ci

a
 

1.6 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS: 
considera-se importante que o 
professor incentive a participação 
dos alunos nas atividades 
programadas. INDIQUE SE O 
PROFESSOR: Incentiva a participação dos 

alunos nas atividades 
programadas 

Mestrado 

Doutorado 

Trabalho de Conclusão de 
Curso - TCC 

Iniciação Científica 

Supervisão 

2.1 

TIPO: identifique o tipo de 
orientação.O professor avaliado 
oferece a você algum tipo de 
orientação 

Outro. Justifique: 

2.2 Analise seu processo de orientação/supervisão quanto a: 

Disponível 

Algumas vezes disponível 

2.2.1 

DISPONIBILIDADE: disponibilidade 
do orientador/supervisor  para 
atendê-lo Não disponível 

Sempre oferece contribuições 
pertinentes 

Algumas vezes oferece 
contribuições pertinentes 

O
ri
e

n
ta

çã
o

 

2.2.2 

DEVOLUTIVA: devolutiva dos 
trabalhos analisados pelo 
orientador/supervisor 

Não oferece contribuições 
pertinentes 

Apresenta e discute a 
programação da disciplina 

Apresenta os objetivos da 
disciplina, mas não promove 
discussão sobre os mesmos 

1.7 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA: 
é esperado que o professor 
apresente e discuta a programação 
da disciplina. INDIQUE SE O 
PROFESSOR: Não deixa claro os objetivos da 

programação da disciplina 

Indica e utiliza bibliografias em 
suas aulas 

Indica bibliografia mas não 
utiliza em suas aulas 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 d

a
 d

is
c
ip

lin
a

 

1.10 

BIBLIOGRAFIA: é esperado que o 
professor indique e utilize bibliografia 
em suas aulas. INDIQUE SE O 
PROFESSOR: Não indica as bibliografia em 

suas aulas 

Utiliza metodologia que não 
motiva para a aprendizagem 

A
va

lia
ç
ã

o
 d

o
ce

n
te

 p
e

lo
 a

lu
n

o
 

Q
u

a
l 
a

 a
v
a

lia
çã

o
 q

u
e
 o

 a
lu

n
o

 f
a

z
 d

o
 p
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s
s
o

r 
c
o

n
s
id

e
ra

n
d

o
 c

o
m

p
ro

m
is

s
o

 c
o

m
 a

 d
o
cê

n
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a
, 

p
la

n
e

ja
m

e
n

to
 d

a
 d

is
c
ip

lin
a

, 
g

e
st

ã
o

 d
a

 a
u

la
 e

 a
va

lia
çã

o
 d

a
 

a
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

?
 

G
e

st
ã

o
 d

a
 

a
u

la
 1.3 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
refere-se ao conjunto de 
procedimentos utilizados pelo 
professor para motivar a 

Ás vezes utiliza metodologia 
que motiva para a 
aprendizagem 
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aprendizagem dos alunos. INDIQUE 
SE O PROFESSOR: Sempre utiliza metodologia que 

motiva para a aprendizagem 

Comunica-se de forma clara 
facilitando a compreensão 

Utiliza-se de recursos diversos 
para superar sua dificuldade de 
comunicação 

1.4 

CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é 
desejável que o professor evidencie 
preocupação em se fazer entender 
pelos alunos. INDIQUE SE O 
PROFESSOR: Comunica-se de forma pouco 

clara, dificultando o 
entendimento 

Desenvolve o conteúdo da 
disciplina apresentando 
diversas posições teóricas, mas 
não de forma crítica 

Não apresenta diversas 
posições teóricas no 
desenvolvimento do conteúdo 
da disciplina. 

1.8 

DESENVOLVIMENTO DO 
CONTEÚDO: é esperado que o 
professor desenvolva o conteúdo da 
disciplina, apresentando as diversas 
posições teóricas existentes de 
forma crítica. INDIQUE SE O 
PROFESSOR: Desenvolve o conteúdo da 

disciplina apresentando 
diversas posições teóricas, de 
forma crítica 

Ás vezes relaciona a sua 
disciplina com outras do 
currículo do curso 

Atem-se à especificidade da 
sua disciplina 

1.11 

INTEGRAÇÃO DE 
CONHECIMENTO: é esperado que o 
professor relacione a sua disciplina 
com outras do currículo do curso. 
INDIQUE SE O PROFESSOR: Sempre relaciona a sua 

disciplina com outras do 
currículo do curso 

Discute os critérios depois das 
avaliações 

Não discute os critérios das 
avaliações 

1.2 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: é 
esperado que o professor discuta, 
previamente, os critérios de 
avaliação. INDIQUE SE O 
PROFESSOR: Discute previamente os critérios 

das avaliações 

Não analisa os resultados das 
avaliações 

Analisa os resultados das 
avaliações com os alunos, mas 
não orienta a superação das 
dificuldades 

A
v
a
lia

çã
o

 d
a
 a

p
re

n
d

iz
a

g
e

m
 

1.9 

APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: é 
esperado que o professor apresente 
e discuta com os alunos os 
resultados das avaliações, 
orientando a superação de 
dificuldades. INDIQUE SE O 
PROFESSOR: 

Analisa os resultados das 
avaliações com os alunos  e 
orienta a superação das 
dificuldades 

Sempre 

Algumas vezes 

3.1 

PONTUALIDADE: sou pontual nessa 
disciplina e (ou) 
orientação/supervisão Nunca 

Sempre 

Algumas vezes 

3.2 

CONHECIMENTO: procuro conhecer 
a programação da disciplina e (ou) 
orientação/supervisão Nunca 

Sempre 

Algumas vezes 

3.3 

PARTICIPAÇÃO: trago questões 
relevantes para discussão na 
disciplina e (ou) 
orientação/supervisão Nunca 

Sempre 

Algumas vezes 

A
u

to
-a

va
lia

ç
ã

o
 d

o
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n
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u
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3.4 

INICIATIVA E PESQUISA: tenho 
iniciativa para pesquisar e ampliar  

meus conhecimentos na disciplina e 
(ou) orientação/ supervisão Nunca 
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Trabalho de campo 

Foi fundamental a negociação criteriosa entre os parceiros do 

desenvolvimento do PROAPA, ou seja, entre VRAC, CPA, APT, Coordenadores de 

cursos e Diretores de Faculdade, da mesma forma que foi imprescindível a visibilidade 

de intenções e critérios para os alunos sobre as condições para a operacionalização 

do processo.  

O trabalho de campo foi planejado de forma a garantir, ao mesmo tempo, a 

padronização da aplicação do PROAPA em todos os cursos e a fidedignidade dos 

dados obtidos.  

Na seqüência estão detalhadas as responsabilidades dos Diretores e 

Coordenadores no processo: 

 
Antes da aplicação 

• Participar das oficinas preparatórias promovidas pela VRAC; 
• Apresentar aos professores o instrumento2 que será respondido on line 

pelos alunos; 
• Elaborar plano de divulgação e informação sobre o PROAPA 

envolvendo alunos, professores e funcionários, considerando o período 
entre 06 a 20 de outubro para a coleta on line de dados; 

• Organizar reuniões para divulgação do evento; 
• Distribuir folders informativos elaborados pela VRAC; 
• Mobilizar os alunos e professores para a participação no PROAPA. 

 
Durante o período da aplicação 

• Estimular os professores a incluírem no plano de aula espaços de 
diálogo sob o tema avaliação, seu significado e importância para o 
aperfeiçoamento do trabalho pedagógico do curso; 

• Monitorar, a partir dos dados enviados pela APT, a freqüência da 
aplicação; 

• Tomar as medidas que considerar necessárias para o caso de baixo 
número de respostas dos formulários; 

• Solucionar situações imprevistas que ocorram durante a aplicação dos 
formulários, contatando, se necessário, os segmentos envolvidos 
conforme responsabilidades indicadas no anexo 1. 

 
Depois da aplicação 

• Receber da CACOD os relatórios individuais dos professores (do 
PROAPA - vide anexo 3 modelo) e da CPA o relatório por curso, 
gerados eletronicamente a partir das informações coletadas; 

• Elaborar, em conjunto com o CD, plano de fornecimento de feedback 
aos professores a partir dos dados processados; 

                                                        
2
 O instrumento encontra-se no anexo 2 
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• Definir estratégias, em conjunto com o CD, para devolutiva de 
resultados aos alunos, respeitando as diretrizes do CEPE. 

 
 
Um modelo de aplicação 

O exemplo que segue foi um ensaio das diferentes fases que o aluno 

percorreu para avaliar seus professores. 

 
1ª fase: Acesso aos formulários por meio do banner localizado no portal da PUC-SP 
www.pucsp.br 
 
2ª fase: Login 

Preenchimento, por parte do aluno, dos dados (nº de matrícula e 

senha/CPF) necessários para acesso aos formulários. 

 

 
 
3ª fase: Início do processo avaliativo, a partir da seleção dos professores a serem 
avaliados. Cada aluno visualizou na tela o nome de todos os professores das 
disciplinas que cursou no 2º sem/08, conforme informações do SIGA. 
 

 
 

4ª fase: Preenchimento do formulário de avaliação. .Ao selecionar o professor, o aluno 
visualizará o formulário a ser respondido. Ao completar a avaliação desse professor, o 

http://www.pucsp.br/
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aluno clica em: “Finalizar a avaliação desse professor”. Nesse momento o nome do 
professor nessa disciplina/turma será retirado da lista na tela da 3ª fase e os dados 
serão incorporados ao banco. 

 

 

Após ter respondido o formulário daquele professor, o aluno recebeu a 

informação: “Formulário preenchido com sucesso”, retornando à 3ª fase, na qual os 

nomes dos professores estão disponibilizados para avaliação. As fases 3 e 4 foram 

então, repetidas até o preenchimento do último formulário disponibilizado.  
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O aluno pode optar pelo preenchimento dos formulários em diferentes 

momentos, ou seja, não houve necessidade de responder todos os formulários em um 

único acesso.  

5ª fase: Encerramento do processo. Após ter respondido todos os questionários foi 

mostrado na tela que o aluno não possuía mais nenhum formulário pendente.  

Procedimentos: sensibilização dos envolvidos 

Divulgação 

A Assessoria de Comunicação Interna da PUC-SP – ACI- elaborou um 

conjunto de ações para a sensibilização dos envolvidos no PROAPA. 

Foram impressos 5 mil folders e distribuídos em sala de aula através dos 

Coordenadores de Curso e também pela Assessoria de Comunicação. Abaixo segue a 

imagem com o leiaute do folder. 
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Além do folder, foi produzida matéria sobre o assunto, veiculada no 

Boletim “A Semana”, com tiragem de mil exemplares, impresso e distribuído para toda 

comunidade e também com acesso virtual. Foi também construído um banner que 

ficou hospedado no site www.pucsp.br, sendo que no mês de outubro recebeu 573729 

visitas. A média diária no período foi de 18507 e o máximo de 25389 visitas por dia. 

Segue abaixo a imagem com a matéria realizada pela ACI. 

http://www.pucsp.br/
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Orientação 

Para a implementação do processo foi planejado um programa de 

orientação dos envolvidos (avaliadores e avaliados), para esclarecimentos sobre o 

objeto e objetivo da avaliação docente, a logística da aplicação, o instrumental, o 

processamento, a divulgação dos resultados e a tomada de decisões. A figura, a 

seguir mostra a dinamicidade do processo de avaliação a ser desencadeado pelas 

Faculdades e cursos. 
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O objetivo dessa etapa foi assegurar que o instrumento de avaliação do 

docente pelos alunos fosse compreendido pela comunidade como um dos elementos 

que compõem o processo de avaliação contínua dos professores, integrado à 

avaliação do curso. Isso implicava que as informações produzidas fossem integradas a 

dados de outras fontes, inclusive da auto-avaliação do docente. 

A CPA participou da comissão de implantação, criada pela Vice Reitoria 

Acadêmica e teve como responsabilidade a elaboração de um Manual de Orientação 

para os coordenadores de curso e direção contendo suas responsabilidades na 

implementação do trabalho, além de diretrizes para a realização dos procedimentos a 

serem rigorosamente seguidos para a realização do PROAPA.  

 

Além disso, a CPA também participou das oficinas propostas pela VRAC 

apresentando e esclarecendo dúvidas referentes a aspectos da estrutura do trabalho 

de coleta de dados junto aos alunos, e das possibilidades de análise oferecidas pelo 

processo de avaliação. 

 

Construção da ferramenta GerAMa 

Texto elaborado pelo Prof. Dr. Ítalo Santiago Veja e Daniel Seroti, construtores da ferramenta. 
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Para a viabilização da macro coleta de informações3, que envolveu um 

número significativo de alunos e professores, foi necessário o estabelecimento de uma 

parceria intra-institucional entre a assessoria da Vice-reitoria Acadêmica, a Divisão de 

Desenvolvimento da Assessoria de Políticas Tecnológicas (APT-DD) e a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da PUC-SP.  

O objetivo foi definir e delinear a construção de uma ferramenta 

tecnológica – Gerador de Análise de Manifestações (GerAMa) – com o propósito de 

conduzir e sistematizar manifestações de respondentes, no caso os alunos, e produzir 

os relatórios individuais, no caso professores, contendo os resultados em arquivos no 

formato Portable Document Format4 (PDF). 

 

A figura, a seguir, expressa uma síntese do trabalho desencadeado. 

 

 

 

 

Figura. Perspectivas da CPA e da APT-DD em relação à ferramenta GerAMa 

 

Modelo do Processo de Avaliação Docente 
                                                        
3
 Alguns números ilustram a dimensão deste trabalho: Total de docentes: 1.424; Total de discentes: 

18.911; Total de manifestações possíveis: 125.811 -  Total de manifestações respondidas: 20.007 (aprox. 
15,90%) Total de relatórios individuais gerados pelo GerAMa (um relatório para cada turma, ou docente x 
disciplina): 5.838Total de relatórios produzidos (individuais mais um relatório com a média geral): 11.676 
 
4 O formato PDF foi criado pela empresa Adobe Systems em 1993 para suportar o intercâmbio de 
documentos. 
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O modelo básico do processo de avaliação docente conduzido pela VRAC-

PUCSP envolveu a realização de quatro etapas distintas: 1) Criação do formulário de 

avaliação; 2) Preparação do ambiente tecnológico para a realização da avaliação; 3) e 

4) Aplicação do formulário de avaliação docente e coleta de manifestações discente; 

5) Análise das manifestações e produção dos relatórios individuais dos docentes e de 

curso.b 

As quatro primeiras etapas definiram o escopo da ferramenta GerAMa, 

cuja utilização crítica se concentrou na realização da última etapa. A figura a seguir 

destaca os elementos primários envolvidos no processo de avaliação docente sob o 

ângulo da ferramenta GerAMa.  

 

 

Figura. Principais etapas do processo de avaliação docente 

 

A etapa 1 se consistiu no planejamento do design do instrumento que foi 

definido três partes distintas. A primeira contendo dez itens (um para cada indicador 

de desempenho); a segunda, contendo dois itens tinha o objetivo de coletar 

informações referentes às orientações realizadas pelos professores e a última acolheu 

os itens voltados para a auto-avaliação do aluno. O instrumento foi planejado contendo 

uma escala do tipo Lickert com níveis de gradação. Definiu-se também que as 

manifestações seriam organizadas, fisicamente, em arquivos Excel, um para cada 

curso a ser analisado. A estrutura interna do arquivo Excel consistiu de três folhas, 
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dispostas na seguinte ordem: 1) Aplicação: contém informações sobre a aplicação do 

questionário; 2) Questionário: contém a descrição do questionário aplicado e 3) 

Manifestações: em cada linha desta folha encontram-se as manifestações dos alunos. 

O produto dessa etapa foi materializado no formulário final, oferecido ao discente no 

período da coleta de dados.  

A etapa 2 objetivou a criação da infra-estrutura tecnológica. Foi realizada 

com o suporte de ferramentas produzidas pela APT-DD, envolvendo a participação 

das demais equipes da APT (laboratório, redes e mídias digitais). Como resultado 

desta etapa, os formulários da etapa 1 estavam em um formato digital, prontos para 

serem preenchidos pelos avaliadores. A visualização do instrumento e seu 

detalhamento técnico serão apresentados mais adiante, quando da apresentação das 

especificidades técnica para a realização do trabalho de campo. 

A etapa 3 teve como objeto o resultado da coleta de manifestações que, de 

forma integrada, gerenciou a produção de uma base de dados que foi utilizada 

posteriormente na etapa 4, com vistas à geração dos relatórios personalizados de 

avaliação. Foram gerados mais de 5.000 relatórios individuais, 85 relatórios de curso 

diferenciando cursos de graduação, pós-graduação mestrado, doutorado. 

 

Mecanismos Internos da Ferramenta GerAMa 

A ferramenta GerAMa foi utilizada na etapa 4. Os dados coletados na 

etapa 3 foram analisados pela ferramenta de acordo com o modelo dos indicadores 

criados pela CPA. Além disso, essa etapa possibilitou a geração dos relatórios finais 

em um curto espaço de tempo (cerca de 3 a 5 dias) a partir do encerramento da etapa 

3 de coleta de manifestações.  

Para atender a tais requisitos, a ferramenta GerAMa foi arquitetada de 

modo que dois importantes aspectos internos pudessem sofrer revisões freqüentes. 

São eles: 1) mecanismo de cálculo de indicadores a partir da base de manifestações, 

e 2) mecanismo de geração de relatórios no formato PDF. 
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Figura. Mecanismos internos do GerAMa 

A linguagem de programação escolhida para esta solução foi a linguagem 

Java, devido à sua portabilidade entre plataformas, disponibilidade de componentes 

auxiliares gratuitos (para geração de arquivos PDF, entre outros) e familiaridade da 

equipe com a linguagem. 

O mecanismo de cálculo de indicadores foi constantemente revisado pela 

CPA durante a etapa 1, cujo objetivo era o de criar o formulário de avaliação docente. 

Diversos modelos de indicadores foram propostos até a versão final, utilizada na etapa 

4. O mecanismo de geração de relatórios, por sua vez, recebeu a influência da VRAC 

(em relação aos elementos de identificação dos responsáveis pelo processo) da CPA 

(em relação à forma de apresentação dos indicadores) e do Núcleo de Mídias Digitais 

da APT (em relação à estética do documento). Devido ao envolvimento desses 

diversos participantes, o mecanismo de geração de relatórios também só pode ser 

finalizado próximo da realização da etapa 4. 

Para garantir que a implementação desse mecanismo estivesse de acordo 

com a especificação da CPA, a técnica de Test-Driven Development (TDD) foi 

utilizada, onde se escreve um programa (“teste”) encarregado de verificar a correção 

dos resultados, para depois se escrever o programa responsável pelo cálculo, de 

forma a possibilitar a verificação e correção do programa (em relação à sua 

especificação) de maneira quase automática. 

A gerência de riscos da arquitetura do GerAMa também considerou outros 

fatores. Entretanto, esses dois mecanismos foram fundamentais para administrar os 

riscos do projeto como um todo: a utilização da ferramenta na etapa final deveria 

produzir os quase 5.000 relatórios de docentes em um curto espaço de tempo. 
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A figura, a seguir, apresenta o modelo final do relatório individual dos 

professores gerado a partir do GerAMa, produto esse que possibilitou um conjunto de 

análises que, em seguida, será apresento em detalhes. 

 

Figura – Modelo do relatório do GERAMA 
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II – PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

O tratamento dos dados neste trabalho possibilitou a realização de dois 

focos distintos de análise: global e individual.  

As análises globais são aquelas que reconheceram a população 

participante da avaliação de maneira totalizante. Assim, podem-se realizar três tipos 

de análises globais: 1) por diferentes descritores; 2) por alguns aspectos de perfil de 

professor; 3) pela auto-avaliação do aluno. 

Foram consideradas análises individuais aquelas que identificam o 

participante da avaliação. Assim, foram realizados dois tipos de análises individuais: 1) 

por diferentes descritores; 2) por disciplina. 

Para a análise estatística dos dados utilizou-se o software SPSS 11.0, com 

o qual foi possível gerar as tabelas de freqüência e os cruzamentos necessários para 

o trabalho. Os gráficos foram criados com a utilização de outra ferramenta, o software 

Microsoft Excel. 

 

Foco: global, individual e outras possibilidades de análise 

O foco global proporcionou dois tipos de análise: 
 

• Foco global por diferentes descritores: Esse tipo de análise possibilitou 

identificar o desempenho dos professores do curso/período considerando 

os descritores selecionados no instrumento aplicado:  

• Foco global pela Auto-avaliação do aluno: O instrumento, na sua última 

parte, solicitava ao aluno a realização de uma auto-avaliação. Para tanto, 

ele deveria considerar como indicador a participação dele durante as aulas 

ministradas pelo professor avaliado. A participação foi entendida a partir de 

conjunto de formado por quatro descritores: 1) a pontualidade; 2) o 

conhecimento do programa da disciplina; 3) a elaboração e o oferecimento 

ao grupo de questões relevantes para discussão em classe; 4) iniciativa 

para pesquisar e ampliar conhecimentos na disciplina/programa. 

As respostas oferecidas pelos alunos neste item permitiram relacionar o 

conjunto formado pelos descritores utilizados para a avaliação do professor com os 
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descritores utilizados para a avaliação dos alunos. Assim, a avaliação de um professor 

pode ser justificada pelo perfil dos alunos definido pelo conjunto de descritores 

investigados. 

O foco individual permitiu associar os descritores investigados com a 

situação de cada professor. Assim, por meio das respostas dos alunos, é possível 

identificar particularidades que definem o perfil de cada professor. 

Para o coordenador e direção de faculdade é possível destacar do quadro 

geral os desempenhos conforme seu objetivo. Essas informações podem auxiliar o 

professor a aperfeiçoar o trabalho individual e coletivo. 

Essas análises, além de permitir uma visão geral do desempenho de cada 

professor em todos os aspectos avaliados, ofereceram dados sobre possíveis 

desempenhos diferenciados do docente em função da disciplina que ministra. 

Visualizar essa performance na perspectiva dos alunos é importante para reflexão do 

docente. 

Outra possibilidade de uso dos dados avaliativos foi a construção de série 

histórica, que permitirá à instituição avaliar mudanças no desempenho docente. Sabe-

se que o desempenho de um professor depende entre outros fatores, inclusive da 

turma de alunos, por isso os dados possibilitarão verificar quando as questões são 

contingenciais e quando estão relacionadas ao estilo ou atitudes e competência do 

professor. 

Os dados também podem ser cruzados com outros instrumentos, entre 

eles, os índices de reprovação do SIGA por disciplina. Há possibilidade de cruzar a 

informação da avaliação dos alunos com as aprovações e reprovações na disciplina. 

Um professor, por exemplo, pode ser avaliado de forma mais rígida se sua avaliação 

dos alunos é mais rigorosa que a dos demais professores.. Esses cruzamentos 

possibilitam levantar hipóteses ou fazer reflexões sobre a relação da auto-avaliação 

discente e desempenho didático pedagógico. 
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III – RESULTADOS 

A exploração dos dados referente à avaliação da docência pelos alunos foi 

organizada a partir de análises descritivas e inferenciais. As análises descritivas 

procuraram identificar, compreender e retratar as particularidades das duas estruturas 

exploradas no instrumento: avaliação docente e a auto-avaliação do aluno. As análises 

inferenciais estabelecem as categorias e critérios que podem ser considerados para 

análise e identificação de padrões de agrupamentos. 

 

Análises descritivas 

Dos cursos participantes do Projeto de Avaliação Docente pelos alunos 

apenas três deles não receberam nenhuma manifestação de seus alunos quanto a 

seus professores: Arte: história, crítica e curadoria (161 alunos), Superior de 

Tecnologia em Gestão Ambiental (80 alunos) e Seqüencial Filosofia (3 alunos), sendo 

que os dois primeiros foram cursos recém criados na universidade. 

Dos 1.424 professores envolvidos no Projeto de Avaliação Docente pelo 

aluno, 95 professores não receberam nenhuma manifestação de seu(s) aluno(s) 

impedindo com isso qualquer tipo de informação sobre os indicadores investigados.  

 
Tabela: Número registrado e previsto de professores, alunos e questionários a serem 

respondidos. 

Universo 

Registrados Previstos Foco 

Nº % Nº 

Professores 1329 93 1424 

Alunos 3849 20 18923 

Questionários 20007 16 125811 

 

Para as análises do material foi utilizada somente a possibilidade do foco 

global, justificado pela natureza do trabalho da CPA em explorar dados que gerem 

informações referentes ao todo da universidade. As análises do foco individual, aquele 

que identifica aspectos referentes ao trabalho particular do professor, serão 

explorados nas instâncias de cada Faculdade, Departamento ou Curso. 

A exploração do foco global foi organizada considerando a avaliação 

docente pelo aluno e a auto-avaliação do discente, entendida esta como o ato de 
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julgar a si próprio em relação a um conjunto de aspectos que investigam sua 

participação e envolvimento com a disciplina/professor que está sendo avaliada. 

 

Foco Global – Avaliação docente pelo aluno  

As análises com foco global, referente à avaliação docente pelo aluno, 

exploraram um conjunto de onze descritores5, assim especificados e compreendidos: - 

PONTUALIDADE: é definida como cumprimento de início e término do horário de 

aulas; - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: é esperado que o professor discuta, 

previamente, os critérios de avaliação; - METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se ao 

conjunto de procedimentos utilizados pelo professor para motivar a aprendizagem dos 

alunos; - CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é desejável que o professor evidencie 

preocupação em se fazer entender pelos alunos; - COMPROMETIMENTO COM A 

APRENDIZAGEM: é desejável que o professor evidencie seu comprometimento com a 

efetiva aprendizagem dos alunos; - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS: considera-se 

importante que o professor incentive a participação dos alunos nas atividades 

programadas; - APRESENTAÇÂO DO PROGRAMA: é esperado que o professor 

apresente e discuta a programação da disciplina; - DESENVOLVIMENTO DO 

CONTEÚDO: é esperado que o professor desenvolva o conteúdo da disciplina de 

forma crítica, demonstrando as diversas posições teóricas existentes; - 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: é esperado que o professor 

apresente e analise com os alunos os resultados das avaliações, orientando-os na 

superação de dificuldades; - BIBLIOGRAFIA: é esperado que o professor indique e 

utilize bibliografia em suas aulas; - INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTO: é esperado 

que o professor relacione a sua disciplina com outras do currículo do curso.  

Os dados coletados revelaram que, de uma maneira geral, os alunos 

avaliam seus professores de forma bastante positiva. As análises dos resultados 

indicaram o reconhecimento, por parte dos alunos, do compromisso de seus 

professores em relação à docência e o planejamento que ele despende para o 

desenvolvimento da disciplina. Valorizaram, na gestão da aula, os aspectos 

relacionados à clareza de comunicação e o desenvolvimento do conteúdo e 

apontaram a necessidade de revisão aos aspectos referentes à integração de 

                                                        
5 Os dados relativos á Categoria Orientação e Supervisão ainda se encontram em fase de organização e 
processamento, devido a problemas na coleta dos mesmos. 
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conhecimentos e a metodologia de ensino. Quanto à avaliação da aprendizagem, 

metade dos alunos revelou que o trabalho de seus professores atende aos requisitos. 

A outra metade se distribuiu de forma igualitária entre atender parcialmente e não 

atender aos requisitos.  

 

No, gráfico, a seguir, é possível visualizar esses aspectos destacando a 

avaliação da aprendizagem como um ponto significativo para a revisão. 

 

Gráfico – Distribuição de freqüências considerando a base total dos alunos respondentes para 
todas as questões avaliativas 
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A descrição do atendimento ao esperado para o desenvolvimento do 

trabalho da docência foi registrada com mais ênfase pelos alunos nos quesitos 

pontualidade e clareza de comunicação (72%), bibliografia e apresentação do 

programa (68%) e desenvolvimento do conteúdo (66%). As maiores porcentagem, que 

revelaram o não atendimento aos requisitos, estão associadas à integração de 

conhecimento (24%), metodologia de ensino no que se refere ao conjunto de 

procedimentos utilizados pelo professor para motivar a aprendizagem dos alunos 

(22%) e apresentação dos resultados da avaliação (22%). 

A tabela, a seguir, sintetiza todas as informações referentes à coleta dos 

dados em relação aos diferentes descritores considerados na avaliação da docência 

pelo aluno 
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Tabela – Distribuição de freqüências considerando a base total dos alunos respondentes para todas 
as questões avaliativas 

Professores Avaliados como apresentando 
um desempenho que: 

Atende aos 
requisitos 

Atende 
parcialmente  

Não atende  
Indicadores Quest Descritores 

N % N % N % 

1.2 Critérios de Avaliação 11481 58% 4583 23% 3628 18% 
Avaliação da 
aprendizagem 

1.9 
Apresentação dos resultados da 
avaliação 

11278 59% 3596 19% 4198 22% 

1.1 Pontualidade 14249 72% 3978 20% 1644 8% 

1.5 
Comprometimento com a 
aprendizagem 

12032 61% 4554 23% 3178 16% 
Compromisso 
com a 
docência 

1.6 Participação dos alunos 12528 64% 4998 25% 2177 11% 

1.11 Integração de conhecimento 7820 40% 7136 36% 4664 24% 

1.3 Metodologia de ensino 9636 49% 5751 29% 4377 22% 

1.4 Clareza de comunicação 14238 72% 2216 11% 3303 17% 

Gestão da 
aula 

1.8 Desenvolvimento do conteúdo 12920 66% 3592 18% 3133 16% 

1.10 Bibliografia 13714 70% 3094 16% 2852 15% Planejamento 
da disciplina 

1.7 Apresentação do programa 13390 68% 3952 20% 2340 12% 

 

O foco global também permitiu a exploração de dados em relação a turno 

(matutino, noturno, vespertino e integral) e anos do curso (1º, 2º, ...). Os dados 

revelaram que em todos os turnos, as manifestações foram positivas quanto ao 

atendimento dos requisitos. Os alunos do turno integral foram os que avaliaram de 

forma mais positiva seus professores, com 78% das manifestações de caráter positivo. 

 

Tabela – Respostas de alunos (por turno) considerando todos os descritores propostos 

Professores Avaliados como apresentando um 
desempenho que: 

Turno 

Atende aos 
requisitos 

Atende 
parcialmente 

aos requisitos 
Não atende aos 

requisitos 

Matutino 61% 27% 12% 

Noturno 60% 27% 13% 

Vespertino 64% 25% 11% 

Integral 78% 16% 6% 

Geral 65% 24% 11% 

 

Os dados evidenciaram que em todos os anos do curso, as 

manifestações também foram positivas quanto ao atendimento dos requisitos. Os 

alunos do 3º ano fizeram restrições, indicando a mais alta porcentagem (15,3%) para 
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sugerir que o professor não atende aos requisitos investigados. A tabela, a seguir, 

reúne informações referentes aos resultados coletados por ano de curso. 

Tabela– Respostas de alunos (por ano do curso) considerando todos os descritores propostos. 

Professores Avaliados como apresentando um 
desempenho que: 

Ano letivo 
Atende aos 
requisitos 

Atende parcialmente 
aos requisitos 

Não atende aos 
requisitos 

1º ano 72,6% 19,6% 7,8% 

2º ano 60,3% 27,2% 12,5% 

3º ano 57,2% 27,6% 15,3% 

4º ano 68,3% 23,3% 8,4% 

5º ano 68,1% 25,2% 6,7% 

Geral 65% 24% 11% 

 

De maneira geral pode-se concluir que tanto a variável turno como o ano 

do curso não são fatores discriminantes, pois as porcentagens estão distribuídas de 

forma eqüitativa dentre as modalidades investigadas 

 

Foco Global – Auto-Avaliação do aluno 

 

O foco global referente à auto-avaliação dos alunos explorou um conjunto 

de quatro descritores: - PONTUALIDADE: Sou pontual nessa disciplina e (ou) 

orientação; - CONHECIMENTO: Procuro conhecer a programação da 

disciplina/orientação; - PARTICIPAÇÃO EM AULA: Trago questões relevantes para 

discussão na disciplina ou na orientação e - INICIATIVA À PESQUISA: Tenho 

iniciativa para pesquisar e ampliar meus conhecimentos na disciplina/orientação 

As análises identificaram uma auto-avaliação positiva quanto a 

pontualidade (67,2%) e ao conhecimento do programa (61%). Os estudantes foram 

muito rigorosos consigo mesmo quando o quesito foi participação em aula, pois 22,5% 

responderam que nunca trazem questões relevantes para discussão na disciplina. 

Quanto à iniciativa à pesquisa, menos da metade (42,5%) revelaram que sempre têm 

iniciativa para pesquisar e ampliar seus conhecimentos na disciplina. Quase a mesma 

proporção (40,8%) registrou que algumas vezes têm essa atitude e 16,8% 



  

 39

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Relatório de Auto-Avaliação da PUC-SP – Ano Base 2008 

manifestaram que nunca pesquisam. A tabela, a seguir, reúne os dados referentes à 

auto-avaliação do aluno. 

 

Tabela – Distribuição das respostas dos alunos nos diferentes descritores 

Aluno se auto-avalia com tendo um desempenho que: 

Atende aos requisitos 
Atende 

parcialmente aos 
requisitos 

Não atende aos 
requisitos 

Questão Descritores 

N % N % N % 

4.1 
PONTUALIDADE DO 
ALUNO 

13444 67,2 4914 24,6 1649 8,2 

4.2 
CONHECIMENTO DO 
PROGRAMA 

12252 61,2 5670 28,3 2085 10,4 

4.3 
DISCUSSÃO DO 
ALUNO 

5689 28,4 9815 49,1 4503 22,5 

4.4 PESQUISA DO ALUNO 8494 42,5 8155 40,8 3358 16,8 

 

Como na avaliação do professor a análise da auto-avaliação discente 

também explorou as mesmas variáveis: turno e ano de curso. A exploração dos dados, 

considerando os turnos – matutino, noturno, vespertino e integral – mostrou que 

alunos que freqüentam os cursos de tempo integral (56,7%) têm uma auto-avaliação 

mais positiva quanto a sua participação no desenvo0lvimento do curso. Mais da 

metade (52%) dos alunos do curso noturno revelaram que atendem parcialmente aos 

requisitos. Os alunos, tanto do noturno como do diurno, registraram, na mesma 

proporção (14,7%), que nunca participaram das aulas. Os alunos do vespertino, quase 

de maneira igualitária, se dividiram entre sempre (41,5%) e algumas vezes (45,8%) 

participam das aulas. A tabela que segue sintetiza as informações por turno quanto a 

participação dos alunos na disciplina. 

 

Tabela– Respostas de alunos (por turno) considerando todos os descritores propostos 

Aluno se auto-avalia com tendo um 
desempenho que: 

Turno 
Atende aos 
requisitos 

Atende 
parcialmente 

aos 
requisitos 

Não 
atende 

aos 
requisitos 

Matutino 36,4% 48,9% 14,7% 

Noturno 34,0% 51,6% 14,4% 

Vespertino 41,5% 45,8% 12,6% 

Integral 56,7% 36,2% 7,1% 
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Os dados revelaram que em todos os anos do curso, as manifestações 

também não foram totalmente positivas. Os alunos do 3º ano apresentaram a mais 

alta porcentagem (15,6%) de avaliação negativa quanto à sua participação na 

disciplina. Os que indicaram maior participação foram os alunos do 1º ano (47,3%). 

Alunos que freqüentam os 2º, 4º e 5º anos se dividiram quase que igualitariamente 

entre reconhecer e reconhecer parcialmente sua participação nas aulas, com 

predomínio da situação parcial. A tabela, a seguir, apresenta as distribuições das 

informações dos alunos organizadas por anos dos cursos. 

 

Tabela– Respostas de alunos (por ano no curso) considerando todos os descritores propostos. 

Aluno se auto-avalia com tendo um desempenho que: 

Ano no 
curso 

Atende aos 
requisitos 

Atende 
parcialmente 

aos 
requisitos 

Não atende aos 
requisitos 

1º ano 47,3% 41,8% 10,8% 

2º ano 37,3% 49,4% 13,3% 

3º ano 30,7% 53,7% 15,6% 

4º ano 42,8% 44,6% 12,6% 

5º ano 39,4% 47,3% 13,2% 

 
 

 

Análises inferênciais 

Com o objetivo de ampliar a exploração dos dados foram realizadas 

análises a partir do cruzamento de dados envolvendo resultados tanto da Avaliação do 

Docente pelo Aluno como da Auto-Avaliação do discente. 

Para estabelecer uma relação entre a avaliação que o aluno faz de seu 

professor e a sua auto-avaliação, optou-se por sintetizar os descritores em um único 

descritor tornando possível o cruzamento das duas coletas.  No caso dos descritores 

utilizados na avaliação do docente pelo aluno– Critérios de Avaliação, Apresentação 

dos resultados da avaliação, Pontualidade, Comprometimento com a aprendizagem, 

Participação dos alunos, Integração de conhecimento, Metodologia de ensino, Clareza 

de comunicação, Desenvolvimento do conteúdo, Bibliografia, Apresentação do 

programa – foi sintetizado pelo descritor: Avaliação docente pelo aluno.  
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Os descritores utilizados na auto-avaliação dos alunos - conhecimento do 

programa, discussão do aluno, pesquisa do aluno -, também foram sintetizados em um 

único descritor – Participação.  

O descritor pontualidade, previsto tanto para a avaliação do professor pelo 

aluno quanto para a auto-avaliação discente, foi analisado separadamente,  

considerando sua especificidade de não estar associado a aspectos pedagógicos. 

Para sintetizar os descritores da avaliação do professor pelo aluno, foi 

atribuída em uma primeira etapa, uma pontuação para a resposta em cada um dos 

dez descritores, sendo que a resposta positiva recebia 2 pontos, a resposta 

intermediária 1 ponto e a negativa zero ponto. Na segunda etapa, foram somadas as 

pontuações dos dez descritores e os valores distribuídos em três grupos – valores de 

20 a 14 “Atende aos requisitos”, de 13 a 7 “Atende parcialmente aos requisitos” e de 6 

a 0 “Não atende aos requisitos”. 

Na síntese dos descritores da auto-avaliação do aluno foi atribuída em 

uma primeira etapa, uma pontuação para a resposta em cada um dos três descritores, 

sendo que a resposta positiva recebia 3 pontos, a resposta intermediária 1 ponto e a 

negativa zero ponto. Na segunda etapa, foram somadas as pontuações dos 

descritores e os valores distribuídos em três grupos – valores de 9 a 6 “Atende aos 

requisitos”, de 5 a 3 “Atende parcialmente aos requisitos” e de 2 a 0 “Não atende aos 

requisitos”. 

Foram realizados testes de correlação linear de Pearson e do qui-

quadrado, com o objetivo de ampliar as análises relativas a relação entre a avaliação 

que o aluno faz de seu professor e a sua auto-avaliação. 

Considerando a síntese dos descritores utilizados tanto para a avaliação 

do professor pelo aluno quanto pela auto-avaliação do aluno, tem-se que ao avaliar 

positivamente o professor 51% dos alunos também se avaliam positivamente, 37% se 

avaliam como tendo uma participação que atende parcialmente aos requisitos e 12% 

tem uma auto-avaliação negativa. Quando é declarado que um professor atende 

parcialmente o requisito 27% dos alunos se avaliam positivamente, 47% se avalia 

também como atendendo parcialmente aos requisitos e 26% tem uma auto-avaliação 

negativa da sua participação. Finalmente para aqueles que declaram que o professor 

não atende o requisito 25% dos alunos se avaliam positivamente, 42% se avalia como 

tendo uma participação que atende parcialmente aos requisitos e 33% tem também 

uma auto-avaliação negativa da sua participação. 
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O resultado do cruzamento das avaliações em relação à síntese dos 

descritores que o aluno faz do professor com sua auto-avaliação é apresentado na 

tabela abaixo. 

Tabela – Cruzamento das respostas dos alunos na avaliação do professor em relação a sua auto-
avaliação na síntese dos descritores 

 

Auto-avaliação do aluno 

Atende aos 
requisitos 

Atende 
parcialmente aos 

requisitos 

Não atende aos 
requisitos 

Total 

Avaliação do professor pelo 
aluno 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Atende o requisito 6019 51% 4395 37% 1356 12% 11770 100% 

Atende parcialmente o 
requisito 

1208 27% 2088 47% 1172 26% 4468 100% 

Não atende o requisito 510 25% 844 42% 664 33% 2018 100% 

 

Considerando a avaliação do professor pelo aluno, tem-se que ao avaliar 

positivamente o professor 69% dos alunos também se avaliam positivamente, 24% se 

avalia parcialmente pontual e 7% tem uma auto-avaliação negativa da sua 

pontualidade. Quando é declarado que um professor atende parcialmente o requisito 

64% dos alunos se avaliam positivamente, 28% se avalia também parcialmente 

pontual e 8% tem uma auto-avaliação negativa da sua pontualidade. Finalmente para 

aqueles que declaram que o professor não atende o requisito 60% dos alunos se 

avaliam positivamente, 24% se avalia parcialmente pontual e 16% tem também uma 

auto-avaliação negativa da sua pontualidade. 

Os dados, advindos do cruzamento entre as avaliações da pontualidade 

que o aluno faz do professor com sua auto-avaliação, são apresentados na tabela 

abaixo. 

Tabela – Cruzamento das respostas dos alunos na avaliação do professor em relação a sua auto-
avaliação no descritor PONTUALIDADE 

Auto-avaliação do aluno no descritor PONTUALIDADE 

Atende aos 
requisitos 

Atende parcialmente 
aos requisitos 

Não atende aos 
requisitos Total 

Avaliação do professor 
pelo aluno no descritor 

PONTUALIDADE 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Atende o requisito 9835 69% 3355 24% 1059 7% 14249 100% 

Atende parcialmente o 
requisito 

2536 64% 1132 28% 310 8% 3978 100% 

Não atende o requisito 1073 60% 427 24% 280 16% 1780 100% 
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Testes estatísticos 

 

A aplicação do teste de correlação de Pearson, teve por objetivo, medir a 

intensidade da associação entre a avaliação que o aluno faz do seu professor, 

utilizando 10 descritores diferentes, e a sua auto-avaliação, tendo na centralidade 

aspectos da sua participação em sala de aula. 

Como referência foi utilizada a variância entre -1 e 1, onde quanto mais 

próximo o coeficiente se aproxima dos valores extremos maior é seu grau de 

correlação, sendo que o valor (0) zero significa ausência de correlação. 

 

Quadro: Coeficientes de Pearson (r) da correlação entre a avaliação do professor pelo aluno e a 
auto-avaliação do aluno. 

 

Descritores da Avaliação do Professor pelo 
aluno 

Auto-Avaliação do 
aluno 

01 Critérios de Avaliação r = -0,150  

02 Metodologia de ensino r = -0,289 

03 Clareza de comunicação r = -0,183 

04 Comprometimento com a aprendizagem r = -0,207 

05 Participação dos alunos r = -0,198 

06 Apresentação do programa r = -0,207 

07 Desenvolvimento do conteúdo r = -0,192 

08 Apresentação dos resultados da avaliação r = -0,237 

09 Bibliografia r = -0,160 

10 Integração de conhecimento r = -0,263 

 

A análise da tabela indica que os descritores que mais influenciaram na 

auto-avaliação positiva do aluno em relação a sua participação em sala de aula foram: 

Metodologia de ensino (-0,289), integração do conhecimento (-0,263) e apresentação 

dos resultados da avaliação (-0,237), pois obtiveram os maiores coeficientes de 

correlação. 
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O Qui-quadrado foi aplicado para medir a probabilidade de que as 

diferenças encontradas nos grupos serem devidas ao acaso, partindo do pressuposto 

que, na verdade, não há diferenças entre os dois grupos na população donde provêm.  

O resultado apresentado no quadro abaixo, tem como referencia o grau de 

significância do teste (Asymp. Sig), onde o valores entre 0 e 0,05 indicam rejeição da 

hipótese de que não há diferença entre os grupos. 

 
 
Quadro – Resultados do teste de Qui-quadrado extraídos do software SPSS, relativos ao 

cruzamento da Avaliação do professor pelo aluno e a auto-avaliação do alunp. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,383E3 4 ,000 

Likelihood Ratio 1377,925 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 1165,792 1 ,000 

N of Valid Cases 18256   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto de Avaliação docente pelo aluno (PROAPA) está inserido numa 

proposta mais ampla que é a avaliação do Ensino na universidade, com vista ao 

aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. 

Muitas foram as experiências realizadas com avaliação da docência nos 

últimos anos na PUCSP. O investimento neste projeto se diferencia com a 

possibilidade de retorno, quase que imediato, de dados sistematizados e analisados à 

comunidade, contribuindo com a credibilidade e usabilidade dos mesmos nos 

processos de tomadas de decisões. Outro aspecto a ser considerado é o exercício da 

exploração de dados macros, que visam delinear aspectos referentes à instituição 

como um todo, buscando compreende-la como uma unidade complexa, seus 

diferentes contornos e possibilidades. 

O PROAPA se implanta num contexto efervescente de mudança de gestão 

e de implantação de um novo desenho de universidade que esboça transformações 

em diferentes aspectos da política de ação envolvendo todos os segmentos e 

dimensões que compõem a universidade.  

As análises realizadas e os possíveis encaminhamentos de propostas 

serão, possivelmente, revistos à luz de novas expectativas que surgirão numa nova 

dinâmica institucional. Assim, faz-se necessária a devolutiva dos resultados à 

comunidade, contribuindo, dessa forma, para a institucionalização da avaliação da 

docência. 

A devolutiva tem caráter formativo, onde os dados são dispostos a 

propiciar aos envolvidos a reflexão sobre aquilo que vêm produzindo nos ambientes 

onde a centralidade é a relação entre professores e alunos. Esses espaços de diálogo 

possibilitam o investimento na transparência das ações avaliativas, garantindo a 

diminuição das tensões que se estabelecem quando são propostos projetos de 

avaliação de profissionais e principalmente quando se possibilita envolver alunos na 

reflexão e avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 

A continuidade do PROAPA se faz necessária, pois seu aperfeiçoamento 

só ocorrerá a partir da legitimação de seu uso por meio da vivência, exploração, 
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utilização dos dados por parte da comunidade universitária, o que imprimirá a ele a 

importância para o aperfeiçoamento das práticas educacionais na PUC/SP. 
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