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Avaliação: imagens e justificativas
(Hoffmann – Avaliação: mito e desafio)

AS REPRESENTAÇÕES:

O LEÃO – assusta, causa medo e deixa os alunos indefesos;
O CHICOTE – na ausência do erro, não se manifesta, mas na presença de
erro, castiga;
A ESCURIDÃO – onde não há certeza de nada;
O BISPO – julga quem merece aprovação para chegar ao céu;
O JUIZ – absolve ou condena;
HITHLER – o dominador, o mandão, não houve o povo;
A RAPOSA – o aluno tem que ser astuto para saber o que o professor vai
avaliar;

REFERENCIAIS DE ANÁLISE DE UMA PRÁTICA: FUNÇÕES
SOCIAIS DO ENSINO; CONCEPÇÕES DE COMO SE ENSINA E
APRENDE

FUNÇÕES SOCIAIS DO ENSINO:
Função Propedêutica:
- Visa uma capacitação profissional, preparo para o mercado de
trabalho. Instrumentalizar o indivíduo para se chegar à
universidade.
- É priorizado o desenvolvimento das capacidades cognitivas em
detrimento das demais;
- A ênfase é dada ao domínio dos conteúdos conceituais necessários
ao exercício de uma atividade futura.

REFERENCIAIS DE ANÁLISE DA PRÁTICA EDUCATIVA:
FUNÇÕES SOCIAIS DO ENSINO; CONCEPÇÕES DE COMO SE
ENSINA E APRENDE

Função de Formação Integral:
- Visa o desenvolvimento da autonomia e equilíbrio pessoal,
capacidade de interação com o outro, e de inserção e atuação
social.
- É dada igual importância aos conteúdos conceituais,
procedimentais e atitudinais;
- Esta função considera como aprendizagens imprescindíveis:
“aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver”,
“aprender a ser”.
Subjacente a cada uma dessas concepções de ensino, existe um
paradigma de ensino-aprendizagem.

REFERENCIAIS DE ANÁLISE DA PRÁTICA EDUCATIVA:
FUNÇÕES SOCIAIS DO ENSINO; CONCEPÇÕES DE COMO SE
ENSINA E APRENDE

• Paradigmas empiristas (Tradicionais): Baseia-se no estímulo-resposta; na
memorização dos conteúdos; é a chamada concepção bancária da
aprendizagem (FREIRE, 1996).
-Professor (figural do ensino) deposita conhecimentos no aluno;
-Aluno deve memorizar as informações passadas pelo professor;
-Objeto de estudo é intocável, deve ser “dominado” pelo aluno como lhe é
apresentado.
- Será considerado bem sucedido aquele que mostrar que dominou todos
os conteúdos.

REFERENCIAIS DE ANÁLISE DA PRÁTICA EDUCATIVA:
FUNÇÕES SOCIAIS DO ENSINO; CONCEPÇÕES DE COMO SE
ENSINA E APRENDE

• Paradigma Construtivista: o aluno constrói o conhecimento partindo de
seus conhecimentos prévios e da ajuda do professor na re-elaboração
desses conhecimentos.
-Esquemas de conhecimento (níveis de conhecimento prévios)
-Ajuda ajustada
-Mediação
- Terá aprendido quem tiver apresentado aprendizagens significativas

SITUANDO A AVALIAÇÃO NAS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO

O QUE É AVALIAR?
- Avaliar vem do latim “A-VALERE = dar valor à”;
- Idéias de Saviani (1987):
- Pedagogia Humanista Tradicional;
- Pedagogia Humanista Moderna;
- Pedagogia Tecnicista;

O QUE PENSAM ALGUNS AUTORES SOBRE AVALIAÇÃO?

ABORDAGEM

CARACTERÍSTICA

- Luckesi
Enfoque:
- Filosófico, tecnológico, político e sociológico

“a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados
relevantes do processo de ensino aprendizagem que
auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho”.
- CARACTERÍSTICAS DA AVALIAÇÃO:
- Relação entre avaliação e projeto pedagógico
- Traduz um modelo de sociedade
- Elemento constitutivo do processo de ensino-prendizagem
- Coloca o erro como um elemento constitutivo da
aprendizagem
- Importância da observação e registro
- Faz críticas a pedagogia do exame e função de controle

- Saul
Enfoque:
- Político - pedagógico

Conceito: “a avaliação emancipatória caracteriza-se como um
processo de descrição, análise e crítica da realidade, visando
transformá-la”.
- Função: Promover mecanismo de planejamento, ajuste e
aprimoramento do programa
- Conceitos básicos envolvidos: emancipação, decisão
democrática, transformação e crítica educativa.
-Compromisso: “fazer com que as pessoas direta ou
indiretamente envolvidas em uma situação educacional
escrevam a sua própria história e gerem as próprias alternativas
de ação”.

O QUE PENSAM ALGUNS AUTORES SOBRE AVALIAÇÃO

- Libâneo
Enfoque: Didático,
- Funções:
Pedagógico-Didática, diagnóstico e controle

“Podemos definir a avaliação escolar como um
componente do processo de ensino que visa,
através de verificação e qualificação dos resultados
obtido, determinar a correspondência destes como
os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de
decisões em relação as atividades didáticas
seguintes”.
- Momentos do processo: verificação, qualificação e
apreciação qualitativa.

- Hoffman
Enfoque: social e pedagógico
- Funções:
Pedagógica e mediadora

Princípios:
- Entedimento do processo de desenvolvimento
infantil
- Função mediadora
- Mediação entre criança/realidade/espaço
institucional
- Processo envolve:“observação, registro e reflexão,
acerca da ação e pensamento da criança”

O QUE PENSAM ALGUNS AUTORES SOBRE AVALIAÇÃO

- Esteban
Enfoque: pedagógico

- Processo que propicia a construção e
reconstrução permanente da escola;
- Reflexão e atitude crítica do professor;

- Zabala
Enfoque: social e pedagógico

- A avaliação deve abarcar todo o processo de
ensino e aprendizagem;
- Objetivo: ajudar alunos e professores num
processo de elaboração das relações sociais e
Pedagógicas;
- Critica o processo avaliador com finalidade de
Controle;

O QUE PENSAM ALGUNS AUTORES CONTEMPORÂNEOS
SOBRE AVALIAÇÃO

- Vasconcelos

Enfoque: sócio-político e pedagógico

- Perrenoud
Enfoque: social e pedagógico

- A finalidade maior da avaliação é ajudar a escola
a cumprir sua função social transformadora;
- O professor é um agente decisivo no processo
de avaliação;
- Aponta que os modelos de avaliação que marcam
a história do aluno e do professor trazem
elementos para a formação docente e atuação
futura do mesmo;
- A finalidade maior da avaliação é ajudar a escola
a cumprir sua função social transformadora;
- O professor é um agente decisivo no processo de
avaliação;
- Aponta que os modelos de avaliação que marcam
a história do aluno e do professor trazem
elementos para a formação docente e atuação
futura do mesmo;

O QUE PENSAM ALGUNS AUTORES SOBRE AVALIAÇÃO

Para Freire, “[...] a avaliação é percebida como elemento organizador do
trabalho na escola; é um processo pelo qual A e B se avaliam mutuamente;
o objeto da avaliação é a própria prática docente”.É a partir desta que a
professora aponta pares como princípios de reflexão do papel da avaliação
no contexto escolar. São pares: mudança, compromisso, conscientização,
inclusão e esperança (CARVALHO apud DINIZ, 2004, p.36).

A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO E A AVALIAÇÃO NA HISTÓRIA

-Surgimento remota a prática chinesa no séc. II ( a.C.) seleção extra-escolar
para selecionar funcionários – práticas seletivas e avaliação oral;
-Como prática educativa – na idade média – competitividade que a
pedagogia jesuítica impôs para controlar;
-As pesquisas sobre avaliação do desempenho escolar no Brasil foram
registradas a partir da década de 30 por Isaias Alves (1930);
- 1930 a 1970 – ênfase aos testes padronizados, para medição de
habilidades e aptidões de alunos, tendo em vista a eficiência, a neutralidade
, objetividade nos instrumentos de avaliação;

A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO E A AVALIAÇÃO NA HISTÓRIA

- ROSALES (1992) A avaliação é uma área de conhecimento muito nova, mas
que teve um desenvolvimento intenso nos últimos anos.
- Infância – até os anos 70
- Adolescência em torno dos anos 80
- Caminhando para a idade adulta – anos 90
- Evolução do pensamento ( Sacristan, 1998);
-Preocupação pela objetividade na medição de resultados educativos/Busca
provas objetivas;
-Passar numa disciplina, num curso ou nível, obtenção de titulação;
-Preocupação pela objetividade na medição de resultados educativos/Busca
provas objetivas;
- Elaboração do que se denominam testes de rendimento escolar – com fins
de controle e seleção baseados na psicometria ( medir os resultados a serem
atingidos) preferencialmente os resultados da aprendizagem;

A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO E A AVALIAÇÃO NA HISTÓRIA

-Segundo Quinquer (2003) esse modelo teve origem na década de 1930,
tendo por base as correntes positivistas e condutivistas. As condutas e/ou
comportamentos podem ser medidos;
- A teoria condutista de aprendizagem – considera como efeitos educativos
só aqueles que se traduzem em mudanças de conduta. Esta orientação
predominou durante os anos 60 e 70.
“... a avaliação tem por objetivo descobrir até que ponto as
experiências
de aprendizagem, tais como foram projetadas,
produzem realmente
os resultados desejados” ( Tyler, 1973, p.
108).
“... Em primeiro lugar, significa que ela (a avaliação deve julgar a
conduta dos alunos, já que as modificações das pautas de conduta
precisamente um dos fins que a educação, persegue” ( p.109)

é

A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO E A AVALIAÇÃO NA HISTÓRIA

- BLOOM (1971), GAGNÉ (1967), MAGER (1962), POPHAM (1973),
ampliaram e aperfeiçoaram o paradigma avaliativo proposto por Tyler, sem
modificar os pressupostos básicos.
- Clarilza Prado – até os anos 70 as concepções de avaliação eram
orientadas pela produção de avaliadores norte-americanos. Avaliar consistia
em comparar os resultados dos alunos com aqueles propostos em
determinado plano.
- A partir dos anos 1970 há um questionamento e rejeição a orientação teórica
dominante. Michael Scriven, Robert Stake, Daniel Stufflebeam, David
Hamilton, Malcom Parlett, Barry Macdonald.
- Scriven – Não se deveria partir dos objetivos de um plano, mas chegar a
eles através das produções dos alunos, observadas em um dado contexto
educacional. Importante também as intervenções ainda durante o processo de
execução de um plano. Reconhecia que avaliação de uma situação incluía o
processo de interpretação do próprio avaliador. Apresenta o conceito de
avaliação somativa e formativa.

A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO E A AVALIAÇÃO NA HISTÓRIA

Macdonald – avaliação pode ser :
- Burocrática- serviço prestado a agencias governamentais, realizada
para atender a questões de verbas educacionais.
- Autocrática - análise mais objetiva e rigorosa de políticas educativas
- Democrática - realizada para atender às necessidades de informação e
análise de uma dada comunidade sobre um programa educacinal. O
avaliador se utilize de uma metodologia que permita a acessibilidade às
informações dos diferentes grupos sociais, favorecendo a negociação e a
tomada de decisões coletiva

OS MITOS SOBRE AVALIAÇÃO- THEREZA PENNA FIRME

“Promover todos os alunos tira o estímulo dos mais estudiosos e favorece
o desinteresse dos menos estudiosos”.
“Os alunos não podem passar de ano sem saber ler”
“A qualidade do ensino diminui quando todos os alunos são promovidos.
“Quando todos os alunos são promovidos acontece que muitos passam
de ano sem saber nada”
“É um bem que se faz ao aluno obrigando-o a repetir a série”
“Quando todos os alunos sabem que vão passar, o professor perde a
autoridade
“É impossível trabalhar com turmas heterogêneas em que alguns saber
ler e outros não”
“reprovação não significa que o aluno não aprendeu revela que o
professor não conseguiu ensinar, mas como forma de punição e de
exaurir-se de culpa o educador o reprova” “A educação não pode
caminhar longe da avaliação. O processo continuo é a solução e não é
utopia; é totalmente realizável. ( FIRME, 2006)

Os mitos segundo Hoffmann (1991)

“A qualidade dos cursos diminui quando a maioria dos alunos é
promovida. Os cursos e professores mais sérios são os que mais
reprovam”
“Somente o sistema de atribuição de notas e cálculo de medidas é justo e
preciso na aferição da aprendizagem dos estudantes”
“Provas finais, extensas e objetivas, são os instrumentos mais eficazes
para verificar o domínio do conhecimento.
“Não se pode admitir que um estudante universitário cometa qualquer
erro! Que profissional se estará formando?”
“A avaliação é uma exigência do sistema, que se cumpre rigorosamente.
Embora arbitrária e controladora, é um mal necessário.

A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO E A AVALIAÇÃO NA HISTÓRIA

A partir dos anos de 1980, emergiu um novo modelo avaliatório que leva
em conta as questões de poder e de conflito no currículo e questiona
sobre o que e para que se avalia. Tal concepção põem em evidência as
implicações sociais e educacionais do rendimento escolar.
A avaliação é vista agora como intervenção de forma mais eficiente nos
problemas detectados.
•Atualmente a educação escolar brasileira conta com avaliação nos três
graus de ensino: O SAEB, no ensino fundamental , o Prova Brasil e o
IDEB, ENEM, no ensino médio e o SINAES no ensino superior.

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

A avaliação das instituições de educação superior, no Brasil, constitui um
processo que vem se desenvolvendo desde os anos 70, no que diz
respeito ao sistema de pós-graduação e pesquisa.

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) - enfatizava
a gestão das Instituições de Ensino Superior - IES, a produção e a
disseminação dos conhecimentos. (1983)
Em 1988, a Constituição Cidadã incorpora a avaliação, pois, ao mesmo
tempo em que declara a educação livre à iniciativa privada, prevê que ela
está submetida ao cumprimento das normas gerais da educação
nacional: a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público (art.
209).

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

O Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras
- PAIUB, foi a primeira tentativa de implantação de um sistema nacional
de avaliação institucional da educação superior no país. (1993)

Na ocasião, o enfoque seria o ensino de graduação, de pós-graduação e
de extensão buscando atender aos objetivos de aperfeiçoamento da
qualidade acadêmica, com ênfase nos cursos de graduação; na melhoria
da gestão universitária, gerando dados e diagnósticos confiáveis, e na
prestação de contas à sociedade do desempenho das Universidades.

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

O Exame Nacional de Cursos - ENC – Provão
O Provão constituiu-se como uma avaliação periódica anual das
instituições e dos cursos de nível superior de graduação, e teve como
função avaliar os conhecimentos e competências técnicas adquiridas
pelos estudantes em fase de conclusão dos cursos de graduação.
O Provão desencadeou várias ações de modificação nas IES, desde a
reformulação de currículos e formas de trabalho, devido às exigências
previstas, até a criação de " cursinhos pré-provão" que tinham como
objetivo moldar os alunos ao formato do Provão.

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES

LEI Nº 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004 (BRASIL, 2004)
1º O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente
da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e,
especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores
democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da
autonomia e da identidade institucional.

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

A elaboração do SINAES
A avaliação é compreendida como “instrumento para o planejamento
e a intervenção do Estado, visando à melhoria do desempenho
dos alunos e à melhoria do sistema de ensino” (Coligação Lula
Presidente, 2002, p. 4).
Foi criada a Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior
(CEA), com prazo de 120 dias para elaborar propostas e subsídios para
alteração da Avaliação da Educação Superior.

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

Os princípios que regem a avaliação proposta pelo SINAES, segundo as
Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior (MEC/
CONAES,
2004:13) são:
• Responsabilidade social com a qualidade da educação superior;
• Reconhecimento à diversidade do sistema;
• Respeito à identidade, à missão e à história das instituições;
• Globalidade institucional, pela utilização de um conjunto significativo
de indicadores considerados em sua relação orgânica;
• Continuidade do processo avaliativo como instrumento de política
educacional para cada instituição e para o sistema da educação
superior em seu conjunto.

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

A sistemática de avaliação institucional estabelecida pelo SINAES é
construída com base em três processos de avaliação (INEP, 2006):
• Avaliação da Instituição (Auto-Avaliação e Avaliação Externa);
• Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE);
• Avaliação dos Cursos de Graduação

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

Avaliação da Instituição (Auto-Avaliação e Avaliação Externa)
A auto-avaliação busca, em primeira instância o auto-conhecimento, que
favorece a construção de uma cultura da avaliação na instituição e
permite também que as IES se preparem, de uma forma mais
aprofundada, para as diversas avaliações externas a que são submetidas
freqüentemente, principalmente através do processo de avaliação de
cursos.
O processo de auto-avaliação é o primeiro passo que compõe a avaliação
interna, sendo que, na sua seqüência, é realizada uma avaliação externa
por professores de outras IES do país, especialmente selecionados e
capacitados para tal função. (POLIDORI, MARINHO-ARAUJO,
BARREYRO, 2006)

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE)

No ENADE, a avaliação do desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades, saberes e competências, ao longo da trajetória vivenciada
em cada curso, subsidia-se nas Diretrizes Curriculares, nas
oportunidades de articulação teoria e prática, e no modo como as
competências foram-se construindo, em função das relações partilhadas
e dos contextos vivenciados. (POLIDORI, MARINHO-ARAUJO,
BARREYRO, 2006)

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

O ENADE considera estratégias e instrumentos avaliativos diversificados,
que consigam: a) investigar a forma como os estudantes estão
conseguindo estabelecer a relação entre teoria, práticas, realidade e
princípios éticos, na busca das competências; b) avaliar de que forma a
produção teórica e o saber tácito tomam um novo significado quando
mediados por processos socioculturais e relacionais; c) medir a
integralização da dimensão reflexiva à ação, expressa nos atos ou no
conjunto de atos, de opções, escolhas, compromissos (MARINHOARAUJO, 2004).

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

Avaliação dos Cursos de Graduação

Esta é uma prática que já vinha sendo desenvolvida no sistema anterior;
no entanto, para atender aos princípios do SINAES, adquiriu novas
características, consistindo numa avaliação externa realizada por uma
equipe multidisciplinar de especialistas para avaliar cursos de áreas afins,
aos quais junta-se um avaliador institucional.
A intenção do sistema não é realizar ações de rastreamento, de
perseguição, de policiamento ou de punição, mas, sim, proporcionar que
as IES possam, com o auxílio de especialistas, dinamizar as suas
atividades, resolver questões prementes e construir metas concisas e
pontuais. Para tal, a capacitação, ou seja, as orientações dispensadas
aos especialistas, devem ser de outra ordem além daquela que orienta a
utilização de formulários eletrônicos e evidencia cumprimento de prazos.
(POLIDORI, MARINHO-ARAUJO, BARREYRO, 2006)

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

As 10 Dimensoes do SINAES (INEP, 2006)
Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 2: Perspectiva científica e pedagógica formadora: políticas,
normas e estímulos para o ensino, a pesquisa e a extensão
Dimensão 3: Responsabilidade Social da IES
Dimensão 4: Comunicação com a sociedade
Dimensão 5: Políticas de Pessoal, Carreira, Aperfeiçoamento, Condições
de Trabalho
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 7: Infra-estrutura física e recursos de apoio
Dimensão 8: Planejamento e avaliação
Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFRN: O PENSAR COLETIVO

Tradição de auto-avaliação: do PAIUB ao SINAES (1995/2005);
Auto-avaliação
como uma prática indispensável ao processo de
planejamento; (atua como um instrumento de gestão para o realinhar
permanente das políticas na direção do cumprimento de sua função social).
Princípios norteadores da metodologia:
Globalidade; legitimidade; respeito à diversidade;
Etapas de desenvolvimento:
Preparação; desenvolvimento; auto-avaliação; consolidação;
Instrumentos utilizados:
Análise documental; questionários; oficinas de auto-avaliação;
fóruns;

AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFRN

RESULTADOS:
Relatório de auto-avaliação (2002/2006);
- Focalização de 10 dimensões;
. Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional;
. Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão;
. Dimensão 3: A Responsabilidade social da instituição;
. Dimensão 4: A comunicação com a sociedade;
. Dimensão 5: As políticas de pessoal;
. Dimensão 6: Organização e gestão da instituição;
. Dimensão 7: Infra-estrutura física, biblioteca e recursos de informação;
. Dimensão 8: Planejamento e avaliação
. Dimensão 9: Política de Atendimento ao Estudante
. Dimensão 10: Sustentabilidade financeira;

DIMENSÃO 1:
A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

“A missão da UFRN como instituição Pública é Educar, Produzir e
disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento
humano, comprometendo-se com a justiça social, a democracia e
cidadania”.

PDI:
(1999-2008): futuro da Universidade e interesses sociais;
Elaboração de um novo PDI

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO;

(ENSINO DE GRADUAÇÃO)

Eixos: qualidade dos cursos; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Compromisso: formação nas dimensões acadêmica, profissional e cidadã; (INVESTIGATIVA;
CONTRIBUIR COM A SOCIEDADE);

AUTO-AVALIAÇÃO DO ENSINO: 18 INDICADORES
Avaliação da docência - sujeitos: alunos e professores;
Nº de questionários preenchidos: 45.902;
Variáveis:
- Atuação didática; postura ético-profissional do docente; infra-estrutura ; disciplina no
contexto do curso; articulação com a pesquisa e a extensão; autoavaliação do aluno e
do professor;

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO;

(ENSINO DE GRADUAÇÃO)

RESULTADOS:
Variável: O Professor: atuação didática e postura profissional sob a ótica do aluno:

- Pontos Positivos: Respeito e civilidade na relação diária com o aluno;
comparecimento as aulas;
- Pontos Críticos: Discussão dos conteúdos da avaliação em sala
de
aula após o resultado; utilização de
técnicas de
ensino que facilitam a aprendizagem;
Variável: Auto-avaliação do aluno
- Pontos Positivos: Bom relacionamento com os colegas da turma;
comparecimento e permanência nas aulas;
- Pontos Críticos: Procurar o professor para tirar dúvidas; participação
em outras atividades acadêmicas além do
Curso;

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO;

(ENSINO DE GRADUAÇÃO)

RESULTADOS:
Variável: O Professor: atuação didática e postura profissional (auto-avaliação):
- Pontos Positivos: Comparecimento ás aulas; Incentivo ao aluno para
participar da
discussão do conteúdo da disciplina na sala de aula; Considera
a docência no ensino
superior uma atividade gratificante para
a
sua
realização profissional;
Pontos Críticos: Pouca participação em cursos e eventos de
atualização pedagógica; Motivação para que os alunos consultem a
internet
como fonte de informação;

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO;

(ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO)

Política de Ensino de Pós-Graduação:
A Política da UFRN para a Pós-Graduação contempla três eixos:
- Expansão do Cursos de Pós-Graduação;
- Qualidade;
- Articulação da Pós-Graduação com a graduação e a pesquisa;
Apoio a Programas e Cursos: prioriza o nível de qualidade dos projetos e
programas e o aprimoramento do desempenho dos programas ainda em fase
de consolidação;
Os programas têm como referência o conceito CAPES;
Auto-avaliação do ensino de Pós-Graduação: 11 indicadores;

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO;

(ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO)

RESULTADOS:
Variável: Políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da
Pós-Graduação
- Pontos Positivos:
- Implantação de 15 novos cursos (2003-2006);
- Melhoria na área de infra-estrutura de informática do Programa
de Pós-Graduação;
- Pontos Críticos:
- Programas que se mantém com conceito 3 da CAPES por um
longo período;
- Infra-estrutura inadequada e insuficiente para a criação
manutenção dos programas de Pós-Graduação;

e

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO;

(ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO)

Variável: Formação de Pesquisadores e Profissionais para o Magistério
Superior a partir dos cursos de Pós-Graduação
- Pontos Positivos:
- Aperfeiçoamento da grade de disciplinas fundamentais para a
formação do magistério;
- Pontos Críticos:
- Tempo de titulação inadequado para a formação de uma bom
profissional;
Variável: Adequação dos conceitos da CAPES á realidade dos cursos
- Pontos Positivos:
- Discussão da comunidade científica para aperfeiçoar os
instrumentos e parâmetros de avaliação;
- Pontos Críticos:
- Avaliação prioriza a quantidade em detrimento da qualidade;

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO;

(ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO)

Conceitos CAPES dos cursos de mestrado e doutorado da UFRN
N º Curso
Conceitos CAPES
Mestrado Doutorado
1 Administração
4
4
2 Antropologia Social
3
3 Arquitetura e Urbanismo
4
4 Bioecologia Aquática
4
5 Bioquímica
3
6 Ciência e Engenharia de Materiais
4
5
7 Ciências Biológicas
3
8 Ciências Contábeis*
4
9 Ciências da Saúde
5
4
10 Ciências Farmacêuticas
3
11 Ciências Sociais
4
4
12 Ciências e Engenharia do Petróleo
4
4
1 PRODEMA-Programa de Pós-graduação
em Desenvolvimento e Meio Ambiente
3
14 Direito
3
15 Economia
3
16 Educação
5
5
17 Enfermagem
3
-

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO;

(ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO)

Conceitos CAPES dos cursos de mestrado e doutorado da UFRN
N º Curso
Conceitos CAPES
Mestrado Doutorado
18
19
20
21
22
1
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Sanitária
Ensino de Ciências Naturais e Matemática
(Mestrado Profissional)
Estudos da Linguagem
Filosofia
Filosofia**
Física
Fisioterapia
Genética e Biologia Molecular
Geociências
Geodinâmica e Geofísica
Geografia

3
4
4
5
3

4
4
5
-

3
4
3
4
5
3
3
2
5
3

4
5
5
-

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO;

(ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO)

Nº
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Conceitos CAPES dos cursos de mestrado e doutorado da UFRN
Curso
Conceitos CAPES
Mestrado Doutorado
Geodinâmica e Geofísica
5
5
Geografia
3
História
3
Matemática Aplicada e Estatistica
3
Odontologia: Preventiva e Social / Periodontia 3
Patologia Oral
4
4
Psicobiologia
5
5
Psicologia
5
Psicologia Social
5
Química
5
5
RENORBIO - Rede Regional de PG
Serviço Social
3
Sistemas e Computação
3
-

COMO AVALIAR?

DIVERSIDADE DE PROPOSTAS E TIPOS DE AVALIAÇÃO;
Rabelo (1996):
- quanto à regularidade (contínua ou pontual);
- quanto ao avaliador (interna ou externa);
- quanto à comparação (normativa ou criterial);
- quanto à formação (diagnóstica, formativa ou somativa);
- quanto à explicidade (implícita ou explícita);
Romão (1998): prognóstica; diagnóstica e classificatória;
Dolors Quinquer (2003): modelos psicométrico; sistêmico-formativo;
comunicativo ou psicossocial;
Aspectos comuns: fato, julgamento e decisão.

TIPOS DE AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO EMANCIPATÓRIA
Função: Descrever, analisar e criticar uma dada realidade visando
transformá-la.
Utilização: Destina-se a avaliação de programas educacionais ou sociais.
Ênfase: Emancipação, visando provocar crítica libertando o sujeito de
condicionamentos determinados.
Tipos de instrumentos: Análise documental, observação participante,
auto-avaliação, entrevistas livres, debates, análises de depoimentos.

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
Função: Obter indicações sobre conhecimentos, aptidões, interesses (ou
outras qualidades do aluno.
- Determinar a posição dos alunos no início de uma unidade de
ensino, período ou ano.
- Determinar as causas subjacentes de dificuldades de
aprendizagem.
Utilização: Aplicada no início de uma unidade, semestre ou ano letivo.
- Para fins de identificação de perfis individuais e grupais.
Ênfase: Resultados de aprendizagem relativos aos objetivos.
Tipos de Instrumentos: Testes padronizados de rendimento, pré-testes,
técnicas de observações e avaliações, testes elaborados pelo professor.

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

AVALIAÇÃO FORMATIVA
Função: Manter informado aluno/professor quanto ao progresso obtido em
cada etapa da seqüência do processo ensino-aprendizagem.
- Localizar dificuldades e deficiências em conhecimentos, habilidades e
capacidades.
- Reajustar o processo e estabelecer o melhor ritmo de trabalho.
Utilização:Ao longo do processo ensino-aprendizagem.
Ênfase: - Resultados da aprendizagem relativos aos objetivos.
- Comparação dos diferentes resultados obtidos pelo mesmo
aluno.
- Processo de ensino aprendizagem que permitiu os resultados
obtidos.
- Causas do insucesso de aprendizagem.
Tipos de Instrumentos: Testes, provas, fichas de observação, portfólio,
auto-avaliação...

AVALIAÇÃO DO/NO ENSINO SUPERIOR

AVALIAÇÃO SOMATIVA
Função: Classificar os alunos ao final de um período relativamente longo
(unidade de ensino, período, ano).
- Indicar ao professor do curso seguinte o melhor nível para
começar o ensino.
Utilização: Ao final de um período de ensino (semestre, ano, unidade...)
Ênfase: Resultados da aprendizagem relativos aos objetivos.
Tipos de Instrumentos: Testes, provas, exames finais.

