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Formulário de avaliação de disciplina – Discentes: é o formulário que os discentes
recebem, com 7 itens para os quais os discentes atribuem uma nota de A a F e um campo
geral para comentários.

Formulário de avaliação de disciplina – Docentes: é o formulário que os docentes
recebem, com 7 itens para os quais os docentes atribuem uma nota de A a F e um campo
para comentários abaixo de cada item de avaliação.

Relatório de análise de resultados: é o relatório que o NDE, em diálogo com a
coordenação, preenche, consolidando os resultados dos formulários de avaliação
discentes e docentes, sugerindo hipóteses de interpretação para os resultados e propondo
ações a serem tomadas a partir deles.

Fluxo de preenchimento e distribuição dos Formulários de avaliação de disciplinas
(docentes e discente) e do Relatório de Análise de Resultados.

Novo formulário de
avaliação de disciplinas
(Preenchido por
Discentes)

Critérios para Formulação dos Itens em Avaliação (Formulário preenchido pelos discentes)

1. Evitar critérios ambivalentes (por exemplo, se o critério for “a profundidade com que os conteúdos
foram abordados estava adequada”, não se sabe se uma nota D significa que o conteúdo foi muito
superficial ou exageradamente aprofundado).

2. Buscar temas e critérios que só podem ser avaliados pelos discentes e por meio do formulário (por
exemplo, o GT considerou que não é função do aluno controlar frequência e pontualidade do docente)

3. Evitar critérios de avaliação diretamente referentes ao projeto pedagógico de curso, pois o que o
aluno tem condições de avaliar é como o quadrimestre transcorreu em uma turma específica de uma
disciplina. Avaliações de projetos pedagógicos devem ser realizadas por outros instrumentos e
procedimentos.

4. Diminuir o número de itens a serem avaliados.
5. Fornecer exemplos para que o item a ser avaliado esteja bem definido para o discente.
6. Ter como referência principal das avaliações os objetivos e conteúdos das disciplinas.

Novo formulário de avaliação
de disciplinas
(Preenchido por Docentes)

Critérios para Formulação dos Itens em Avaliação (Formulário preenchido pelos
docentes)

1. Para que o docente possa avaliar suas próprias decisões sobre plano de ensino e recursos
didáticos, é preciso definir um critério de comparação entre o desejável e o implementado pelo
docente ao longo da disciplina.

2. Para definir critérios desejáveis para a avaliação das decisões tomadas pelo docentes
quanto a metodologia, conteúdos e bibliografia, os itens do novo formulário baseiam-se no tripé
Excelência - Inclusão - Interdisciplinaridade proposto pelo PPI (2017) da UFABC e nas diretrizes
fornecidas pelo Catálogo de Disciplinas de Graduação.

Estratégias para motivar o preenchimento do Formulário de Avaliação de Disciplina
1. Atrelar o preenchimento feito por discentes ao acesso ao Portal do Aluno.
2. Recomendamos que o NTI implemente uma mensagem a ser exibida para docentes ao final do lançamento
de notas, pedindo o preenchimento do formulário de avaliação de disciplinas.
3. Reforço da importância do instrumento de avaliação como qualificação da participação discente e docente
nas decisões da universidade. Com os discentes, isso deve começar nas primeiras apresentações organizadas
pela Prograd com ingressantes e seguir ao longo da trajetória dos discentes na UFABC.
4. Os cursos devem divulgar a importância das avaliações de disciplinas feitas pelos docentes e discentes para:
o aperfeiçoamento das mesmas; fornecer feedback aos docentes sobre a sua atuação em sala de aula; a
definição de critérios de alocação docente; melhoria da infraestrutura disponível; acompanhamento das
dificuldades dos discentes; e como elemento auxiliar nos ajustes dos projetos pedagógicos dos cursos.
5. As coordenações devem dialogar com representantes discentes e centros acadêmicos para conscientizar os
alunos da importância da avaliação e para a discussão dos resultados.
6. A página da Prograd para o preenchimento dos relatórios deve conter o link para os relatórios de anos
anteriores, reforçando que este é um instrumento de transparência e aperfeiçoamento dos cursos.

Fluxo de elaboração do Relatorio de Avaliação de Disciplinas
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