
PESQUISA ACERCA DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOCENTE: 

 

CONTRIBUIÇÕES DOS DOCENTES: 

Um total de 147 docentes responderam a questão aberta da Pesquisa que buscava avaliar o 

Instrumento de Avaliação Docente pelo Discente. 

Metodologia: Todas as respostas enviadas foram analisadas e categorizadas em crítica, sugestão 

ou elogio. Em alguns casos, a resposta de um mesmo indivíduo foi subdividida em diferentes 

categorias.  

As críticas e sugestões, apesar de serem em número elevado, versavam, na maioria das vezes 

sobre o mesmo assunto, tornando possível sintetizar todas as contribuições no quadro a seguir:  

 

Tópico Parecer CPA 

Necessidade de ações de 
sensibilização e divulgação. 

A página da Avaliação UFSM apresenta o menu 
“Avaliação Docente” onde em seu sub menu “Perguntas 
Frequentes” é possível esclarecer vários aspectos acerca 
do processo; 
A CPA pretende promover algumas ações para a próxima 
aplicação: distribuição de cartazes junto aos DAs; 
notificação por e-mail aos estudantes; disponibilização de 
pop up’s no Portal do Aluno; banner web na página da 
UFSM, entre outros.  
Os resultados serão disponibilizados com mais rapidez a 
partir da próxima aplicação, pois nesta edição, alguns 
aplicativos ainda estavam sendo desenvolvidos pelo 
CPD o que acarretou demora na liberação dos 
resultados. 
A CPA pretende disponibilizar à comunidade os 
resultados gerais por Centro. Já as CSAs deverão 
disponibilizar os resultados por curso e por 
departamento. 
Os avaliados acessam os resultados de suas avaliações 
no Portal do Servidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestões de alterações, 
inserções e exclusões de questões 
no instrumento. 

A CPA revisou o instrumento levando em consideração 
todas as contribuições recebidas da comunidade.  A 
medida do possível, as contribuições foram 
contempladas no instrumento. Entretanto, entende-se 
que o instrumento não deve ser muito longo, 
considerando que os estudantes tem uma média alta de 
disciplinas por semestre e o ideal é que todas fossem 
avaliadas.  
Foi sugerido a inserção de questões de “infraestrutura”, 
entretanto, tais temas são abordados no Instrumento de 
Autoavaliação Institucional. O Instrumento de Avaliação 
Docente tem como objetivo avaliar o professor nas 
dimensões didático-pedagógica, planejamento, critérios 



de avaliação e perfil profissional, orientando-se pelo 
documento “orientações gerais para o roteiro da 
autoavaliação das instituições” – SINAES, que prevê o 
núcleo de temas optativos, que possibilita a Instituição 
investigar aspectos identificados como necessários pela 
comunidade universitária.   
A CPA entende que existem especificidades em cada 
área do conhecimento, entretanto, o Instrumento de 
Avaliação Docente busca avaliar o Docente, 
independentemente da área que ele atue, ou seja, busca-
se um instrumento institucional que tenha condições de 
verificar a atuação de docentes de qualquer curso da 
Instituição, a partir do mesmo instrumento. O referido 
instrumento também aplica-se aos docentes que 
ministram disciplinas práticas.   
Quanto a sugestão de inserção de questão acerca de 
acompanhamento de monitor pelo docente: A Resolução 
N. 020/1996 que institui normas para a Bolsa de 
Monitoria não evidencia normas para o acompanhamento 
do monitor pelo docente, por isso torna-se inviável a 
inserção no instrumento. 

Amostragem. 

Serão realizadas ações de sensibilização e divulgação 
junto aos estudantes com o objetivo de ampliar o número 
de respondentes.  
A CPA entende que a Instituição deve, ao longo do 
tempo, proporcionar à comunidade o entendimento 
acerca do processo avaliativo, criando a cultura de 
avaliação. A avaliação docente deve ser realizada, pelos 
estudantes, com responsabilidade e maturidade e de 
forma voluntária, uma vez que pretende-se mostrar ao 
aluno a sua importância no processo e que sua 
participação é fundamental para que seja possível a 
promoção de mudanças.  
Entende-se que nas primeiras avaliações não será 
possível atingirmos o nível de representatividade ideal, 
mas ao longo do tempo, entendemos que a participação 
do estudante tenderá a aumentar.  
 

Questões Didático-Pedagógicas. 
Algumas questões foram reorganizadas e/ou inseridas de 
forma a avaliar o didático-pedagógico de maneira mais 
efetiva.  

Metodologia. 

A Avaliação Docente pelo Discente deve ocorrer em 
todas as Instituições Públicas de Ensino Superior de 
forma a atender a Portaria N. 554/2013 que estabelece 
as diretrizes gerais para o processo de avaliação de 
desempenho para fins de progressão e de promoção dos 
servidores pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos 
de Magistério Federal das Instituições Federais de 
Ensino vinculadas ao Ministério da Educação. 



Sugeriu-se o sorteio de algumas disciplinas para serem 
avaliadas, entretanto, como a avaliação irá incidir na 
progressão docente, é necessário que se mantenha toda 
a população pesquisa. 

Alteração no nome do Instrumento. 

A CPA rejeitou, por unanimidade, a sugestão de substituir 
o termo “Avaliação do Docente pelo Discente” por termo 
que relacionasse a avaliação às disciplinas ministradas. 
Conforme registrado em ata, o grupo ressaltou que “o 
objetivo do trabalho é avaliar a atuação do docente e que 
a avaliação da disciplina não poderia ser utilizada para a 
progressão na carreira”.  Entende-se, ainda, que as 
perguntas constantes no instrumento estão voltadas à 
atuação do docente na disciplina, e não às disciplinas 
propriamente ditas.  

Escala. 

Conforme registrado em ata, “a CPA decidiu, por 
unanimidade, manter a escala utilizada na primeira 
aplicação, uma vez que a pesquisa de avaliação do 
instrumento indicou que a maioria dos respondentes 
(85% dos docentes e 88% dos discentes) considera 
adequada a escala utilizada. Além disso, os testes 
estatísticos realizados pelo Prof. Ivan Henrique Vey, do 
Departamento de Ciências Contábeis (a serem 
disponibilizados à comunidade acadêmica 
oportunamente), indicam a adequação da escala 
utilizada”. 

Agrupar questões por afinidades 
temáticas. 

As questões foram agrupadas por afinidades temáticas. 

 

 


