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A Avaliação do Docente pelo Discente foi implementada na Universidade Federal de Santa 

Maria no segundo semestre do ano de 2016. Inicialmente, sua proposição veio por meio de 

uma determinação legal em virtude do processo de avaliação de desempenho de servidores 

pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal das Instituições Federais 

de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação (Portaria MEC n. 554, de 20 de junho de 

2013). Em termos institucionais, a Avaliação do Docente pelo Discente é dirigida pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), com auxílio operacional e administrativo da 

Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Institucional (COPLAI) e da Coordenadoria de 

Planejamento Informacional (COPLIN), e com divulgação e sensibilização da comunidade 

realizada pelas comissões setoriais de avaliação (CSAs) de todas as unidades administrativas 

da UFSM. O instrumento de avaliação é composto por 18 questões, sendo que destas, 13 são 

utilizadas para compor a nota final do docente. As opções de resposta para estas questões se 

estruturam em uma escala de 6 itens, com uma pontuação associada a cada um dos itens, 

conforme a seguinte disposição: discordo totalmente (2 pontos); discordo em parte (4 

pontos); nem concordo, nem discordo (6 pontos); concordo em parte (8 pontos); concordo 

totalmente (10 pontos); não sei responder (sem pontuação atribuída). O cálculo da nota 

atribuída a um docente por um discente é a média aritmética dos pontos referentes a cada 

uma das respostas dadas às 13 questões. De forma análoga, a nota final de um docente para 

uma dada turma é a média das notas atribuídas pelos discentes que compuseram a turma, e 

que estavam em situação “aprovado com nota” e/ou “reprovado com nota” no momento da 

contabilização. Este estudo visou verificar estatisticamente se havia diferença entre as notas 

conferidas por discentes em situação “aprovado com nota” e discentes em situação 

“reprovado com nota” em uma mesma turma, para um mesmo docente. Ou seja, verificar se 

alunos aprovados e reprovados avaliam de forma estatisticamente diferente o seu docente. 

Para verificar tal hipótese foi utilizado o teste t para comparação de duas médias, com um 

nível de 95% de confiança. Foram estudadas todas as turmas ofertadas por departamentos 

didáticos do Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) com avaliações realizadas entre 

2016/2 e 2019/2, totalizando 5.255 turmas (em média 750 turmas por semestre) e 32.175 

questionários respondidos. O conjunto de dados analisado não permitia identificar 

individualmente os estudantes, docentes ou disciplinas. Do total de turmas, apenas 107 delas 

(2,04% ou, em média, 15 turmas por semestre) apresentaram diferença estatística entre as 

notas conferidas aos docentes por discentes aprovados e por discentes reprovados. 

Adicionalmente, 15,41% das turmas não apresentou diferença entre essas notas e 82,55% 

das turmas não puderam ter a análise estatística concluída em virtude do baixo número de 

respondentes. Assim, conclui-se que, dentre os casos analisados estatisticamente, em 

88,33% das turmas não houve diferença estatística entre as notas conferidas aos docentes 

por discentes aprovados e por discentes reprovados.  
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A Avaliação do Docente pelo Discente foi implementada na Universidade Federal de Santa 

Maria no segundo semestre do ano de 2016. Até então, o instrumento de avaliação era 

composto por 18 questões, sendo que destas, 13 eram utilizadas para compor a nota final do 

docente. As opções de resposta para estas questões se estruturavam em uma escala de 6 itens, 

com uma pontuação associada a cada um dos itens, conforme a seguinte disposição: discordo 

totalmente (2 pontos); discordo em parte (4 pontos); nem concordo, nem discordo (6 pontos); 

concordo em parte (8 pontos); concordo totalmente (10 pontos); não sei responder (sem 

pontuação atribuída). O cálculo da nota atribuída a um docente por um discente era realizado 

através da média aritmética dos pontos referentes a cada uma das respostas dadas às 13 

questões. A partir de constantes relatos recebidos pela Direção do CCNE sobre a dificuldade 

de chefias de departamento e coordenadores de curso atuarem frente aos resultados da 

Avaliação do Docente pelo Discente, durante a 493ª reunião ordinária do Conselho do 

CCNE, em setembro de 2019, foi formado um grupo de trabalho com o propósito de se 

elaborar um protocolo de como as chefias envolvidas deveriam agir frente a relatos de 

atuações docentes insatisfatórias ou inadequadas. O grupo de trabalho formalizado foi 

composto pelo docente Rodrigo Cordeiro Bolzan (então chefe do Departamento de 

Química), pelo TAE conselheiro Henrique Faccin (então coordenador da CSA/CCNE) e pelo 

acadêmico conselheiro Luiz Eduardo Welter. A proposta de protocolo elaborado continha 

orientações tanto para chefias de departamento como para coordenadores de curso, e se 

baseava em duas etapas: avaliar a nota média obtida por cada professor; e avaliar as situações 

relatadas por discentes nas questões abertas da avaliação. Diferentes ações foram previstas 

no protocolo, considerando tanto a reincidência de avaliações com notas insatisfatórias ou a 

gravidade dos relatos, bem como a taxa de participação dos respondentes. Antes de sua 

aprovação pelo Conselho do CCNE, e por solicitação de seus conselheiros, a proposta do 

documento elaborado foi apreciada pela Coordenadoria de Planejamento e Avaliação 

Institucional da UFSM. Também foi consultada a Procuradoria Jurídica da UFSM, a qual 

por meio da Nota n. 00414/2019/PROJUR/PFUFSM/PGF/AGU, de 02 de dezembro de 

2019, mostrou-se favorável à implementação do “Guia de orientações para 

chefias/coordenadores após Avaliação do Docente pelo Discente”. Desse modo, durante a 

sessão nº 497, realizada em 20 de dezembro de 2019, o Conselho do Centro de Ciências 

Naturais e Exatas aprovou o texto do “Guia de orientações para chefias/coordenadores após 

Avaliação do Docente pelo Discente”. É sabido por todos que no princípio do ano de 2020 

as rotinas foram completamente alteradas devido à pandemia de Covid-19, incluindo-se 

nestas alterações a forma como a avaliação do docente passou a realizada. Desse modo, não 

temos relatos práticos do CCNE na utilização deste documento guia, uma vez que a primeira 

avaliação realizada após o retorno das atividades presenciais é referente ao primeiro semestre 

acadêmico de 2022. No entanto, destaca-se a importância do referido guia, como uma 

proposição da Direção do CCNE, para facilitar o trabalho das chefias de departamento e dos 

coordenadores de curso quanto à interpretação e atuação frente aos resultados apurados 

institucionalmente pela Avaliação do Docente pelo Discente. 


