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RESUMO 

 

A pesquisa trata da Avaliação do Ensino, componente da Autoavaliação Institucional na 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), câmpus de Tangará da Serra, cuja 

relevância se encontra na relação entre o fim a que se destina uma avaliação e as 

consequências a partir do uso de seus resultados. O estudo teve como objetivo geral avaliar o 

processo da Avaliação do Ensino na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 

câmpus de Tangará da Serra, na perspectiva dos alunos e professores participantes. Para isso, 

buscou-se especificamente: caracterizar o perfil dos alunos e professores participantes no 

processo de avaliação do ensino; analisar o processo de avaliação do ensino na 

perspectiva dos alunos e professores participantes; verificar a percepção dos participantes com 

relação à finalidade do processo de avaliação e as consequências do mesmo. No que tange aos 

procedimentos metodológicos, fez-se uso da modalidade estudo de caso, além do caráter 

descritivo da pesquisa, foi adotada ainda uma abordagem quali-quantitativa. A coleta de 

dados foi realizada por meio de um questionário encaminhado aos participantes por meios 

digitais. A amostra da pesquisa foi composta por 355 indivíduos, sendo 300 alunos e 55 

professores. A seleção da amostra ocorreu de forma não probabilística por acessibilidade e/ou 

conveniência. Os resultados evidenciaram que a maior parte dos membros da comunidade 

reconhecem o processo autoavaliativo como uma importante ferramenta na identificação de 

pontos fortes e pontos fracos para subsidiar o planejamento de ações. A maioria dos 

participantes acreditam que os alunos são uma, mas não a única, importante fonte de 

informações a respeito das atividades dos docentes. Constatou-se que há divergência de 

opiniões entre alunos e professores a respeito dos fatores que influenciam as respostas no 

momento em que participam das avaliações. Foi verificado ainda que uma parcela dos 

participantes não percebem quaisquer efeitos/ações decorrentes dos resultados do processo 

avaliativo. O estudo permite vislumbrar alternativas de aperfeiçoamento ao atual protocolo de 

avaliação. 

 

Palavras-chave: educação superior; avaliação institucional; avaliação do ensino. 



 

ABSTRACT 

 

The research deals with Teaching Evaluation, a component of Institutional Self-Evaluation at 

the State University of Mato Grosso (UNEMAT), campus of Tangará da Serra, whose 

relevance lies in the relationship between the purpose for which an evaluation is intended and 

the consequences from use of your results. The general objective of the study was to analyze 

the Teaching Evaluation process at the State University of Mato Grosso (UNEMAT), campus 

of Tangará da Serra, from the perspective of the participating students and teachers. To this 

end, we specifically sought to: characterize the profile of students and teachers 

participating in the teaching evaluation process; evaluate the teaching evaluation process from 

the perspective of participating students and teachers; to verify the participants' perception 

regarding the purpose of the evaluation process and its consequences. Regarding the 

methodological procedures, the case study modality was used, in addition to the descriptive 

character of the research, a quali-quantitative approach was also adopted. Data collection was 

carried out through a questionnaire sent to participants by digital means. The research sample 

consisted of 355 individuals, 300 students and 55 teachers. The sample was selected in a non- 

probabilistic manner due to accessibility and / or convenience. The results showed that most 

members of the community recognize the self-assessment process as an important tool in 

identifying strengths and weaknesses to support action planning. Most participants believe 

that students are one, but not the only, important source of information about the activities of 

teachers. It was found that there is a divergence of opinions between students and teachers 

about the factors that influence responses at the time they participate in the assessments. It 

was also verified that a portion of the participants do not perceive any effects / actions 

resulting from the results of the evaluation process. The study allows to glimpse alternatives 

for improvement to the current evaluation protocol. 

 

Keywords: higher education; institutional evaluation; teaching evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A avaliação das políticas públicas e dos serviços públicos em geral exigem 

acompanhamento contínuo das ações que estão sendo realizadas, no contexto da educação 

superior não é diferente. Um dos mecanismos legalmente instituídos no Brasil é o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído por meio da Lei Federal n. 

10.861/2004. 

A instituição do SINAES é parte de um processo que passa por diversos dispositivos 

legais desde a Constituição Federal de 1988, Medidas Provisórias, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), Plano Nacional de Educação (PNE), além de decretos, portarias e outros 

regulamentos. Todos esses dispositivos expressam, indiscutivelmente, um progresso no 

reconhecimento da importância da avaliação em associação com a ideia de melhoria da 

qualidade dos serviços prestados. 

Em nível internacional, vale destacar as diretrizes já expressas na Conferência 

Mundial para a Educação Superior (Paris, 2009), para uma expansão do acesso e a 

necessidade de garantia de qualidade por meio de avaliação contínua. Em nível nacional, o 

Fórum Nacional da Educação (2010) ratifica as mesmas diretrizes. Além disso, o tema é 

tratado na Constituição Federal (1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

(1996), vejamos a seguir. 

Conforme disposto no artigo 214, inciso III da Constituição Federal através da lei a 

União estabelecerá o plano nacional de educação, com o objetivo de articular o sistema 

nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 

das diferentes esferas federativas que conduzam dentre outras metas à melhoria da qualidade 

do ensino. 

Por sua vez a LDB em seu artigo 8º, incisos VI, VII e IX, estabelece que a União 

incumbir-se-á de assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 

qualidade do ensino; assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior; autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos 

das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

Em caráter institucional, na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável por planejar e executar a autoavaliação 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa “REPERCUSSÃO DA 

AVALIAÇÃO DO ENSINO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO – ESTUDO DE CASO NA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO”. O questionário on-line faz parte da 

pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo mestrando Roberto Beltrame, no Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da Universidade Federal do 

Ceará. Sua colaboração respondendo é de fundamental importância para a conclusão da 

pesquisa. Ao responder o questionário, o participante declara ciência de que os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos, mas a identidade dos entrevistados será preservada e todas 

as informações fornecidas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos. 

 
 

Sexo: ( ) M ( ) F 

 

Faixa etária 

 

Curso que frequenta 

 

Ano/Semestre que ingressou no curso 

 

ITENS/DESCRIÇÃO 

ESCALA 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 

Os alunos são uma importante fonte de informação 

para avaliar o desempenho dos professores. 

    

Devem ser utilizadas outras fontes de informação 

sobre o desempenho dos professores além da opinião 

dos alunos. 

    

O índice de participação dos alunos na Avaliação do 

Ensino compromete o valor dos resultados. 

    

A participação dos alunos no processo de Avaliação 
de Ensino deve ser voluntária. 

    

Costumo conversar com os colegas da sala para ouvir 

opiniões sobre o desempenho dos professores. 

    

Se as opiniões dos meus colegas de sala são 

totalmente diferentes das minhas sobre o desempenho 

dos professores, prefiro seguir a opinião da maioria. 

    

Tenho conhecimento das formas de divulgação dos     
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resultados da Avaliação do Ensino da UNEMAT.     

Desconheço por completo o processo da Avaliação de 
Ensino ocorrido na UNEMAT. 

    

Meu desempenho durante as disciplinas influencia 

diretamente quando estou avaliando os meus 
professores. 

    

No momento em que estou avaliando os professores, 
utilizo   como parâmetro os   fatos mais recentes 
ocorridos em sala de aula. 

    

A avaliação deveria acontecer em dois momentos (no 

início e no fim do semestre) para que o professor 

pudesse redirecionar seu planejamento. 

    

O questionário da avaliação engloba questões muito 

amplas, fazendo com que o aluno avalie o professor 

utilizando como critério principal a empatia/amizade. 

    

Os professores costumam comentar em sala de aula 

sobre os resultados da avaliação do ensino. 

    

Os professores fazem, no final do semestre, um 

momento de avaliação independente do processo 
institucionalizado. 

    

Deve haver reuniões periódicas promovidas pelas 
coordenações de curso sobre o andamento das 
atividades docentes. 

    

Considero-me preparado para avaliar a qualidade do 
ensino levando em consideração as ações pedagógicas 
adotadas pelos professores. 

    

Conciliar atividades de gestão com atividades em sala 

de aula influencia negativamente nos resultados de 

uma avaliação. 

    

Sucessivos resultados negativos nas avaliações 

deveriam acarretar em algum tipo de 

acompanhamento das atividades do professor. 

    

A avaliação do ensino é uma prática consolidada na 

cultura do câmpus de Tangará da Serra. 

    

A avaliação do ensino no câmpus de Tangará é uma 

prática limitada, porque não percebo consequências 
desse processo avaliativo. 

    

Apenas realizar ou divulgar os resultados de uma 

avaliação torna-se ineficiente, pois há necessidade de 

se discutir os resultados para que as possibilidades de 
melhoria do ensino sejam planejadas. 

    

Dependendo do propósito, uma avaliação pode 

prejudicar a liberdade acadêmica do professor e/ou do 
aluno. 

    

Apresente sugestões de melhoria das formas de divulgação, discussão e utilização dos resultados da 

Avaliação de Ensino promovida pela UNEMAT. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO 
 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “REPERCUSSÃO DA 

AVALIAÇÃO DO ENSINO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO – ESTUDO DE CASO NA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO”. O questionário on-line faz parte da 

pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo mestrando Roberto Beltrame, no Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da Universidade Federal do 

Ceará. Sua colaboração respondendo é de fundamental importância para a conclusão da 

pesquisa. Ao responder o questionário, o participante declara ciência de que os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos, mas a identidade dos entrevistados será preservada e todas 

as informações fornecidas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos. 

 
Sexo: ( ) M ( ) F 

Faixa etária: 

Área de formação acadêmica: 

Titulação: 

Tempo de atuação na UNEMAT: 

Cursos em que leciona no semestre atual: 

Ocupa ou já ocupou cargos de gestão: 

 

ITENS/DESCRIÇÃO 

ESCALA 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 

Os alunos são uma importante fonte de informação 

para avaliar o desempenho dos professores. 

    

Devem ser utilizadas outras fontes de informação 
sobre o desempenho dos professores além da opinião 
dos alunos. 

    

Nas reuniões pedagógicas, deveria haver espaço para a 

divulgação dos resultados da Avaliação de Ensino da 

UNEMAT. 

    

O índice de participação dos alunos na Avaliação do 

Ensino compromete o valor dos resultados. 

    

A participação dos alunos no processo de Avaliação de 

Ensino deve ser voluntária. 

    

Tenho conhecimento das formas de divulgação dos 

resultados da Avaliação do Ensino da UNEMAT. 

    

O desempenho do aluno durante as disciplinas 

influencia   diretamente quando está  avaliando os 
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professores.     

No momento em que o aluno avalia os docentes, tende 
a usar como parâmetro os fatos mais recentes 
ocorridos em sala de aula. 

    

A avaliação deveria acontecer em dois momentos (no 

início e no fim do semestre) para que o professor 
pudesse redirecionar seu planejamento. 

    

No resultado da avaliação, considero mais importante 

relatos discursivos do que notas atribuídas aos 
aspectos do trabalho docente. 

    

O questionário da avaliação engloba questões muito 

amplas, fazendo com que o aluno avalie o professor 

utilizando como critério principal a empatia/amizade. 

    

Desconheço por completo o processo da Avaliação de 

Ensino ocorrido na UNEMAT. 

    

Costumo comentar com meus alunos sobre os 

resultados da Avaliação de Ensino. 

    

Tenho como hábito promover, no final do semestre, 

um momento de avaliação independente do processo 
institucionalizado. 

    

Deve haver discussões periódicas promovidas pelas 
coordenações acerca do andamento das atividades 
docentes. 

    

Procuro ter acesso aos resultados da avaliação do 
ensino dos semestres passados para orientar a minha 
conduta no planejamento dos semestres seguintes. 

    

Conciliar atividades de gestão com atividades em sala 

de aula influencia negativamente nos resultados de 

uma avaliação. 

    

Sucessivos resultados negativos nas avaliações 

deveriam acarretar em algum tipo de acompanhamento 

das atividades do professor. 

    

A avaliação do ensino é uma prática consolidada na 

cultura do câmpus de Tangará da Serra. 

    

A avaliação do ensino no câmpus de Tangará é uma 
prática limitada, porque não percebo consequências 
desse processo avaliativo. 

    

Apenas realizar ou divulgar os resultados de uma 

avaliação torna-se ineficiente, pois há necessidade de 

se discutir os resultados para que as possibilidades de 
melhoria do ensino sejam planejadas. 

    

Dependendo do propósito, uma avaliação pode 

prejudicar a liberdade acadêmica do professor e/ou do 
aluno. 

    

Apresente sugestões de melhoria das formas de divulgação, discussão e utilização dos resultados da 

Avaliação de Ensino promovida pela UNEMAT. 

 


