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POR QUE AVALIAR?

Classificar

Prestar contas

Refletir

Melhorar



O QUE AVALIAR?

Meios

Resultados



CONTEXTO DA PUCPR
• Ensino por competências

• Foco na aprendizagem

• Novo papel do professor



AVALIAÇÃO DE...

AVALIAÇÃO PARA...



AVALIAÇÃO PARA...

• APRENDIZAGEM

• MELHORIA DO ENSINO



DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO

• Aprendizagem

• Gestão de cursos

• Infraestrutura

• Corpo docente

• Projeto pedagógico



PREMISSAS

• A avaliação molda o comportamento e, consequentemente, os 
resultados

• Avaliação para mudança - formativa

• Associar a reflexão e a tempo



Analise possíveis causas para o problema abaixo:



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
• Qual o resultado de aprendizagem a ser mensurado?

• Clareza de critérios

• Avaliação formativa – a oportunidade de melhoria antes do veredito



USO DE RUBRICAS

Indicador de 

desempenho
Excelente (10) Suficiente (7) Insuficiente (4)

Elabora argumentação 

coerente e 

fundamentada em 

pesquisa.

Fundamenta sua 

argumentação na 

literatura, sem 

cometer erros 

conceituais e na forma 

de um texto correto e 

coerente.

Fundamenta sua 

argumentação na 

literatura, com poucos 

erros conceituais e na 

forma de um texto 

suficientemente 

correto e coerente 

(não compromete a 

lógica da 

argumentação).

Fundamenta de forma 

insuficiente sua 

argumentação na 

literatura, apresenta 

erros conceituais ou 

apresenta texto com 

muitos erros ou 

comprometimento da 

lógica da 

argumentação.



AVALIAÇÃO DOCENTE
• O que avaliar? 

• Resultado – avaliar aprendizagem dos estudantes 

• Meios – estratégias de ensino do professor

• Quem pode dar essa visão?
• Estudantes, professores, gestores

• Instrumentos:
• Enquetes, portfólios



AVALIAÇÃO DO CURSO
• O que avaliar? 

• Resultado – sucesso dos egressos (?)

• Meios – PPC, infraestrutura, corpo docente

• Quem pode dar essa visão?
• Estudantes, professores, gestores

• Instrumentos:
• Auditorias internas, avaliação de portfólios



INSTRUMENTO AVALIAÇÃO MEC

Rubrica
INOVAÇÃO

ÊXITO
APRENDIZAGEM

Reflexão: 
como 

comprovar?



EXEMPLO: AVALIAÇÃO DE RELATÓRIOS DE 
PROJETOS DE MONITORIA

Indicadores Critério para avaliação máxima

Aprendizagem Apresenta dados concretos sobre o 
efeito da monitoria sobre a 
aprendizagem dos estudantes.

Autorreflexão do professor Apresenta propostas concretas de 
melhorias

Descrição das atividades Apresenta com detalhes as atividades, 
as quais são coerentes com o contexto 
do projeto de monitoria



MELHORIAS



Desafios

• Estruturar avaliações de resultados associadas a avaliações dos meios

• Usar avaliações como promotoras de melhorias
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