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AVALIAÇÃO
Avaliamos cotidianamente as diversas ações de pessoas que nos envolvem, o
desempenho de instituições e nossas próprias condutas. Nesse sentido, avaliar faz parte
da rotina das pessoas. Porém, quando se trata de avaliação educacional algo mais precisa
ser esclarecido. A avaliação é basicamente um processo de coleta e análise de dados que
visa verificar se os objetivos propostos foral alcançados. No âmbito educacional a
avaliação se realiza em vários níveis: da dinâmica do ensino, da aprendizagem dos
discentes, do currículo, da instituição, dos docentes. A seguir o detalhamento do aspecto
avaliativo do curso de pedagogia.

21.1 Parâmetros basilares
A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem atenderá às orientações
definidas no Projeto Pedagógico Institucional da Unilab, propiciando condições concretas
para processos de recuperação de aprendizagem que possibilitem o progresso do
estudante e evitando, na medida do possível, sua retenção na estrutura curricular. A
avaliação do desempenho docente e do projeto pedagógico do curso deverá compor o
conjunto de medidas que visam a garantir o alcance dos objetivos do curso.
O sistema de avaliação adotado pelo Curso de Pedagogia consiste em duas
modalidades. A primeira refere-se à avaliação do desempenho discente, como sistema de
aferição de notas, ao lado do controle de frequência, para a conclusão de componentes
curriculares. A segunda incide sobre a avaliação do projeto pedagógico do curso, por

meio dos mecanismos de avaliação interna, envolvendo corpo docente, corpo técnico e
representação estudantil.
A avaliação do rendimento do discente é feita por componente curricular. Os
componentes curriculares de estágio têm sistemas de avaliação específicos, de acordo
com as suas características e necessidades de acompanhamento da evolução do
aprendizado.
Os componentes curriculares teórico-práticas, conjunto da grande maioria do
mapa curricular do curso em tela, são avaliadas com base no aproveitamento e na
frequência, ficando a critério do professor realizar quantas verificações de eficiência
acadêmica julgar convenientes no decorrer do curso sob sua responsabilidade, de acordo
com o Regimento Geral da Instituição. Contudo, desde que ao menos uma das avaliações
de desempenho tenha a intenção de avaliar a linha de alcance dos laboratórios, ou seja,
do teor prático dos componentes curriculares. As notas consistem em verificações
realizadas por meio de prova individual, trabalhos ou outras atividades.
No que diz respeito à frequência às aulas e demais atividades acadêmicas,
independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado no
componente curricular o estudante que apresente frequência inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.
A verificação e o registro de frequência são da responsabilidade do professor, e
seu controle é de responsabilidade da Divisão de Assuntos Acadêmicos.

Procedimentos de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem
A avaliação, entendida como processo, integra todos os momentos da relação do
ensino com a aprendizagem. A finalidade principal desse processo é permitir aos
envolvidos, professor e estudantes, verificar se os objetivos de aprendizagem foram ou
não atingidos e permitir a adoção de novas estratégias que permitam uma retomada de
conteúdos e de situações ainda não totalmente compreendidas pelo discente. É relevante
salientar que

Os objetivos de ensino são geralmente expressos em termos de
comportamento esperado dos estudantes. Desta forma, o
estabelecimento de objetivos serve para orientar o professor
quanto à seleção do conteúdo, a escolha de estratégias de ensino
e a elaboração de instrumentos para a avaliação de desempenho
do estudante e de seu próprio. E também serve para orientar o
estudante acerca do que dele se espera no curso, de sua utilidade
e, ainda, do que será objeto de avaliação (GIL, 2013, p.110).

Pode-se concluir a relevância dos objetivos de ensino. Não é exagero afirmar que
os objetivos envolvem todo o trabalho do professor, sinalizando suas práticas
pedagógicas.
Para o professor, a avaliação será sempre mais que um instrumento para atribuir
valores numéricos; será, sobretudo, uma ferramenta essencial para redirecionamento do
curso e para a tomada de decisão no que tange ao processo de ensino e de aprendizagem.
A avaliação no ensino superior incide de forma direta na vida dos universitários. Gera
consequências diretas, como a composição do índice de desempenho acadêmico que vai
permitir o acesso a bolsas de ensino, pesquisa e extensão, passando pela composição do
histórico escolar. De forma indireta incide na motivação do estudante e na sua autoestima, entre outras consequências. Principalmente no âmbito universitário, a avaliação
da aprendizagem não é tarefa fácil também porque avaliar o desempenho dos discentes
para muitos professores universitários pode implicar desde constrangimento ao
entendimento da avaliação do desempenho como prática pedagógica autoritária, e até
mesmo excludente e sempre injusta, já que não é capaz de medir a totalidade da
aprendizagem de ninguém. Nesse sentido é que a avaliação da aprendizagem é uma
prática pedagógica crítica e exige que o docente tenha sido preparado em sua formação
profissional para executá-la.
Cada professor é responsável pelo desenvolvimento do conteúdo de seu
componente curricular (desde que a mesma não destoe do ementário e respeite a
bibliografia básica indicada) e do método de avaliação a ser aplicado. Cabe à coordenação
do curso auxiliar o docente na escolha do método de ensino e de avaliação e promover
momentos para que os docentes possam trocar saberes aprimorando à dinamização das
atividades de avaliação pertinentes aos propósitos dos componentes curriculares.

É mister salientar que a avaliação da aprendizagem pode ter caráter diagnóstico,
ou seja, se destina a compreender o que os discentes já sabem sobre determinado
conteúdo. A avaliação também pode ser formativa, compreendendo práticas pedagógicas
com a finalidade de tornar perceptível para o docente e para o discente os processos de
apropriação do conhecimento pelo discente, permitindo ao professor/a, se necessário,
tomada de decisão para melhor qualificar o processo de ensino e de aprendizagem. A
avaliação somativa é aquela à qual é atribuída uma nota. As avaliações diagnóstica e
formativa apesar de terem seus objetivos definidos também podem ter caráter somativo.

21.3. Sistema de autoavaliação do curso
Os objetivos da autoavaliação são os seguintes:
 redimensionar metodologias, avaliar propostas e manter os projetos pedagógicos
adequados às diretrizes curriculares vigentes, bem como registrar deficiências,
procurando aperfeiçoar o processo acadêmico e a qualidade dos serviços prestados aos
discentes;
 impulsionar o processo criativo de autocrítica dos cursos, como evidência da vontade
política de se autoavaliar para garantir a qualidade da ação acadêmica e para prestar
contas à comunidade relativamente ao atendimento das demandas científicas e sociais da
sociedade;
 investigar, numa perspectiva diagnóstica, como se realizam e se inter-relacionam, nos
cursos de graduação, as tarefas acadêmicas em suas dimensões de ensino, pesquisa,
extensão e administração;
 estabelecer compromissos com a comunidade acadêmica, explicitando as diretrizes do
projeto pedagógico e os fundamentos do programa sistemático e participativo de
avaliação, que permita constante reordenamento, consolidação e/ou reformulação das
ações inerentes ao curso, mediante diferentes formas de divulgação dos resultados da
avaliação e das ações dela decorrentes;

 repensar objetivos, metas e ações, aplicando os resultados na perspectiva de oferecer
cursos mais coerentes com o momento histórico, capazes de responder às modificações
estruturais da sociedade;
 estudar, propor e implementar mudanças das atividades acadêmicas do ensino, da
pesquisa, da extensão e da gestão, contribuindo para a formulação de projetos
pedagógicos socialmente legitimados e relevantes.
Na Unilab, a Comissão Permanente de Avaliação Institucional ficará responsável pelo
projeto de autoavaliação do Curso de Pedagogia.
É também importante mencionar que o curso de pedagogia está subordinado a
Resolução S/N/CONSUP, de 16 de setembro de 2011 no tocante as suas atividades de
avaliação.

