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RESUMO 

 

Partindo da necessidade de uma maior discussão sobre a avaliação da aprendizagem na 

formação de professores de Ciências da Natureza, esta pesquisa tem como objetivo 

compreender as concepções e as mudanças sobre avaliação da aprendizagem expressas no 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), do Curso de Ciências da Natureza - Licenciatura, da 

Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, campus Dom Pedrito - RS (2013-2017). 

Metodologicamente caracteriza-se quanto à natureza como uma abordagem qualitativa, 

quanto aos objetivos como explicativa e com relação aos procedimentos apresenta-se como 

uma pesquisa documental. A análise dos resultados foi estruturada em três fases descrita por 

Bardin (1977): pré-análise dos documentos legais, exploração do material através da busca 

pela palavra avaliação em ambos os documentos, leitura integral dos textos, identificação das 

categorias, organização em quadros e gráficos, e tratamento dos resultados. Foram 

identificadas quatro categorias: presença de indicadores de avaliação nos documentos legais, 

concepções de avaliação da aprendizagem, análise do ementário e avaliação externa. As 

categorias se subdividem em categorias secundárias e complementares. Dentre os resultados 

obtidos destacam-se uma considerável redução com relação à avaliação da aprendizagem na 

atualização deste documento (de 13 para oito expressões), uma preocupação com a avaliação 

externa do curso, justificado pela nota obtida na autorização e uma fragilidade com relação 

aos instrumentos avaliativos e as autoavaliações. As contribuições deste estudo para a 

formação inicial de professores de Ciências da Natureza perpassa pela sinalização da 

importância das comissões de curso estarem conscientes da importância em investir tempo 

nas discussões sobre o processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pela avaliação e pela 

estruturação do PPC, pois estes implicam na qualidade do ensino superior e 

concomitantemente na educação básica.  

 

Palavras-chave: Concepções Avaliativas. Ciências da Natureza. Documentos Legais. 

Formação de Professores. 
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ABSTRACT 

 

Starting from the need for a greater discussion about the assessment of learning in the 

formation of teachers of Natural Sciences, this research aims to understand the conceptions 

and changes in learning assessment expressed in the Pedagogical Course Project (PPC) of the 

Science Course. of Nature - Degree, Federal University of Pampa - UNIPAMPA, Dom 

Pedrito campus - RS (2013-2017). Methodologically it is characterized as nature as a 

qualitative approach, as objectives as explanatory and in relation to procedures is presented as 

a documentary research. The analysis of the results was structured in three phases described 

by Bardin (1977): pre-analysis of legal documents, exploration of the material through the 

search for the word evaluation in both documents, full reading of texts, identification of 

categories, organization in tables and graphs, and treatment of results. Four categories were 

identified: presence of evaluation indicators in legal documents, learning assessment 

conceptions, comment analysis and external evaluation. The categories are subdivided into 

secondary and complementary categories. Among the results obtained, there is a considerable 

reduction regarding the assessment of learning in the updating of this document (from 13 to 

eight expressions), a concern with the external evaluation of the course, justified by the grade 

obtained in the authorization and a weakness regarding the instruments. evaluations and self-

assessments. The contributions of this study to the initial formation of teachers of Natural 

Sciences go through signaling the importance of the course commissions being aware of the 

importance of investing time in the discussions about the teaching and learning process, 

which goes through the evaluation and structuring of the PPC. because they imply the quality 

of higher education and concomitantly with basic education. 

 

Keywords: Evaluative Conceptions. Natural Sciences. Legal Documents. Teacher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema avaliação causa estranhamento, por estar relacionado à atribuição de uma nota, 

um conceito, ocasionando na maioria das vezes a ideia de classificação entre os melhores e os 

piores, aprovados e reprovados. Este ranking é construído com base no desempenho (notas, 

médias), alcançadas em provas ou instrumentos semelhantes, aplicados ao final de períodos 

letivos (bimestres, trimestres).  

Esteban (2003, p.22) ao declarar que “[...] a avaliação como processo de classificação 

está limitada por ter em sua raiz a homogeneidade”, reforça a perspectiva da simplificação, o 

que não corresponde à pluralidade existente na sala de aula.  

Autores como Luckesi (2011) e Perrenoud (1999) questionam em suas obras a 

avaliação como uma prática centrada nesta promoção do aluno, utilizada para forçar os 

estudantes a estudarem mais a fim de evitar as reprovações, consideram uma forma de 

controle e reforçam a necessidade de professores e alunos compreenderem que a avaliação é 

parte do ato pedagógico. 

A concepção formativa deveria prevalecer tanto nos cursos de formação de 

professores, nas licenciaturas, e nas oportunidades de formação continuada, na qual se discute 

a avaliação da aprendizagem como acompanhamento do desempenho do aluno, valorizando 

todo o processo, considerando tanto aspectos individuais como coletivos (LUCKESI, 2011), 

tendo como foco principal a aprendizagem e não a nota.  

No ensino superior a visão de avaliação não foge muito a regra de provas, trabalhos e 

relatórios, já nos cursos de Licenciaturas é comum também à prática de seminários 

juntamente com outros instrumentos de avaliação. Segundo Chaves (2003) ainda que os 

professores universitários e alunos estejam sendo submetidos às mudanças educacionais, e 

tenham consciência de que é preciso avaliar o processo, considerando os erros sinalizadores 

da aprendizagem em construção, as formas de avaliações tanto externa quanto internas em 

muitas situações não se dispõem a discutir, analisar e compreender como tais implicações 

interferem no processo de ensino e aprendizagem, o que já é uma justificativa para esta 

pesquisa. 

O que se vê dentro das instituições de ensino superior, principalmente em cursos de 

formação de professores é que as mudanças com relação à avaliação da aprendizagem 

dificilmente ocorrerão de forma isolada, ou seja, desvinculadas dos projetos pedagógicos. 

Neste sentido, as palavras de Chaves (2003) afirmam que somente por meio de ações 
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conjuntas e reflexivas é que as práticas avaliativas no ensino superior atuarão de forma 

integrada aos objetivos acerca do ensino e da formação desses futuros docentes, possibilitando 

a aprendizagem dos mesmos. 

A justificativa deste projeto foi estruturada com base em três elementos: trajetória 

acadêmica, importância do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como um currículo que 

estabelece e normatiza a formação de professores e o número de publicações sobre o tema 

baseado no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), referência na 

área do ensino de ciências, com publicações desde 1997. 

Como acadêmica da Licenciatura em Ciências da Natureza, enfrentei inúmeras 

situações em decorrência da forma como as avaliações foram realizadas. Questionava-me qual 

seria a forma correta de estudar e como seriam as avaliações nas componentes curriculares, de 

que forma ocorreriam as avaliações que levariam à tão sonhada aprovação. Percebi que em 

cada componente a avaliação era de uma forma, algumas com mais subjetividade, outras com 

critérios objetivos, com diferentes instrumentos de avaliação. 

A cada semestre vencido mais questionamentos surgiam quanto às questões 

relacionadas à avaliação, porém no quinto semestre, o tema avaliação da aprendizagem foi 

apresentado dentro do componente curricular Práticas Pedagógicas: formação docente e 

avaliação, ao qual pertence ao sétimo semestre do curso. Nesta componente surgiram 

inúmeras reflexões sobre avaliação da aprendizagem e seus instrumentos de avaliação, aos 

quais muitos eram desconhecidos até o momento. 

Outro ponto importante que justifica esse projeto foram os estágios de observação I e 

II, bem como o estágio de docência III e IV, onde foi possível presenciar situações avaliativas 

durante a execução dos mesmos, e percebe-se que poucos são os instrumentos de avaliação 

utilizados, havendo prevalência da prova. 

Com relação à escolha pela análise de documentos legais, a justificativa se faz através 

do texto do próprio Projeto Pedagógico de Curso (PPC), ao qual descreve que o curso visa à 

construção de um conhecimento interdisciplinar, que busca o estreitamento entre: Química, 

Física e Biologia, promovendo a formação de professores atuantes nestas áreas, onde se faz 

uma estruturação dos currículos, das práticas pedagógicas e da avaliação. Nos PPC 2013 e 

2017 serão analisados aspectos relacionados à avaliação da aprendizagem e os instrumentos 

utilizados neste processo, possibilitando compreender as exigências legais da instituição e o 

papel do professor com relação às mesmas. 
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Outro elemento que pode ser utilizado para justificar a importância da temática diz 

respeito aos Trabalhos de Conclusão de Curso defendidos entre 2016/01 a 2019/01 e já 

publicados no site oficial da Unipampa, no qual se ressalta que do total de 49 pesquisas 

apenas sete abordam avaliação como tema, dentre eles: 

● “Análise Bibliográfica do ENPEC- Concepções de Avaliação no Ensino de 

Ciências” (2016/01); 

● “Instrumentos Avaliativos de Ciências: Estudo de Caso no 6º Ano do Ensino 

Fundamental de uma Escola Pública de Dom Pedrito – RS” (2016/02); 

● “O Portfólio como Instrumento Didático-metodológico no Processo Avaliativo de 

Ciências da Natureza na Educação de Jovens e Adultos” (2017/01); 

● “O Processo de Ensino e Aprendizagem de Física no Ensino Médio: Concepções 

dos Alunos da 3ª Série” (2017/02);  

 “Estudo Exploratório sobre o Portfólio como Instrumento de Avaliação” (2018/01); 

 “Uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem no Estudo de Conceitos do Princípio de 

Arquimedes” (2018/01); 

●  “O Discurso Oficial sobre Avaliação da Aprendizagem nos Cursos de Formação de 

Professores em Ciências da Natureza” (2019/01), porém apenas este último baseia sua 

pesquisa em análise de PPCs. 

No que tange ao levantamento sobre a temática na literatura percebe-se que há poucos 

trabalhos que abordam a avaliação da aprendizagem no ensino superior, bem como em cursos 

de Licenciatura. Para consolidar este dado, realizou-se uma análise bibliográfica nas três 

últimas edições do ENPEC (2013 a 2017), sendo que dos 5134 trabalhos submetidos e 

distribuídos entre as linhas temáticas, 64 fazem parte da temática Avaliação e Educação em 

Ciências, especificados da seguinte forma: 13 trabalhos em 2017, 31 em 2015 e 20 em 2013. 

Dos 64 trabalhos publicados, 20 são sobre Sistemas de Avaliação, prevalecendo o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com 17 publicações. Também há menção ao 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), ao Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) e ao Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), 

ambos com uma publicação. Já as publicações sobre o ensino superior totalizam 16, sendo 

cinco voltados para a Licenciatura e duas relacionadas ao Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID). 

Com base nos elementos analisados e descritos como justificativa é possível aferir que 

a avaliação da aprendizagem no ensino superior, mais especificamente, em cursos de 
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Licenciatura, que visam à formação de professores ainda é um campo significativo de 

pesquisa, principalmente no que tange a análise documental de Projetos Pedagógicos de Curso 

(PPC). 

Dessa forma elencou-se como tema: Avaliação no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

da Licenciatura em Ciências da Natureza, no qual se busca compreender quais as concepções 

e mudanças sobre avaliação da aprendizagem são apresentadas nos documentos legais (PPC) 

dos anos 2013 e 2017 do Curso de Ciências da Natureza - Licenciatura, da Universidade 

Federal do Pampa - UNIPAMPA, campus Dom Pedrito/RS. 

Partindo da ideia de que a avaliação da aprendizagem está diretamente ligada à relação 

aluno/professor a análise destes documentos se faz necessária para que possamos entender 

como e de que forma ela está especificada nestes documentos, pois, segundo Freitas et 

al.(2014, p.14) “[...] a avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno 

sobre o que foi ensinado e aprendido”. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral: 

● Delinear e compreender as concepções e as mudanças sobre avaliação da 

aprendizagem no PPC do Curso de Ciências da Natureza - Licenciatura, da Universidade 

Federal do Pampa - UNIPAMPA, campus Dom Pedrito (2013-2017). 

E como objetivos específicos: 

● Identificar a presença de elementos indicadores de avaliação no PPC do Curso de 

Ciências da Natureza - Licenciatura, da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, 

campus Dom Pedrito (2013-2017); 

● Identificar e analisar as definições de avaliação dos PPCs em suas duas versões 

(2013-2017); 

● Diferenciar as definições de avaliação previstas nos PPCs em suas duas versões 

(2013-2017); 

● Verificar se há citações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nos PPCs em suas duas 

versões (2013-2017); 

● Analisar se houve ou não mudanças na concepção de avaliação na atualização do 

PPC. 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo são abordadas as concepções teóricas que nortearam a pesquisa, dentre 

elas o histórico sobre a avaliação da aprendizagem, bem como as definições entre avaliação 

classificatória e avaliação formativa. 

 

 

2.1  Histórico da avaliação da aprendizagem 

 

Para compreender como as concepções avaliativas foram se imbricando nas práticas 

pedagógicas, torna-se importante resgatar o histórico da avaliação da aprendizagem. Surgiu 

em 1930, quando o educador norte-americano Ralph Tyler, usou a mesma para divulgar a 

necessidade dos educadores terem muito cuidado com relação à aprendizagem de seus 

educandos (LUCKESI, 2011), a partir daí os processos de ensino e aprendizagem foram 

ganhando um novo olhar, cujo foco passa a ser o aluno, condizente com uma concepção mais 

formativa, que valoriza os processos de construção de aprendizagem. 

No Brasil, a avaliação da aprendizagem começou a ser discutida no século XX, ao 

final dos anos 1960 e início dos anos 1970, antes disso somente ouvíamos falar em exames 

escolares (LUCKESI, 2011). Para Barriga (2003) o exame tornou-se um instrumento ao qual 

deposita-se a esperança de melhorar a educação, não um motor que irá transformar o ensino e 

sim um efeito das concepções da aprendizagem. 

Pelo formato classificatório dos exames, tinham como principal função sustentar a 

aprovação ou reprovação dos alunos, essa função subsidia o sucesso da aprendizagem, 

baseado na própria avaliação. Aos educadores cabia a necessidade de investir em uma 

chamada “aprendizagem da avaliação”, reavaliando tudo o que foi herdado ao longo de sua 

formação pelo sistema de ensino, examinando os processos e práticas a fim de evitar que o 

formato classificatório persista (LUCKESI, 2011). 

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 - LDB 4024/61 

(BRASIL, 1961), continha um capítulo sobre exames escolares, ao qual eram utilizados para a 

admissão para o Ensino Médio ou para alunos infrequentes. O exame possibilita ao aluno com 

frequência inferior a 75% (MELLO, 2016) a oportunidade de recuperação e logo de 

aprovação ou reprovação. Já a Lei n° 5.692/71 (BRASIL, 1971) redefiniu a expressão 

“exames escolares” e passou a usar a expressão “aferição do aproveitamento escolar”, mesmo 
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com esta mudança na terminologia a “avaliação da aprendizagem” não foi utilizada na prática. 

Somente a LDB 9394/96 apropriou-se deste termo e este foi incluindo em seu corpo 

legislativo (LUCKESI, 2011), assegurando uma avaliação contínua e cumulativa, relacionada 

ao desempenho do aluno, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os aspectos 

quantitativos e levando em consideração o resultado ao longo do período e não somente as 

provas finais. (BRASIL, 1996). 

A diferença entre a concepção presente nos exames escolares e na avaliação pode ser 

especificado na análise do termo “avaliar” que vem do latim a-valare que quer dizer “dar 

valor a...” já o conceito de “avaliação” surge da conduta de “atribuir um valor ou qualidade a 

alguma coisa, ato ou curso de ação…” isso implica que o ato de avaliar não termina na 

configuração de valores ou qualidade referentes ao objeto em questão e sim em uma 

consequente decisão de ação (LUCKESI, 2011). Para Furlan (2006) a definição perpassa por  

 
[...] um meio de obter informações sobre os avanços e as dificuldades dos alunos, 

constituindo um processo permanente de suporte ao processo de ensino e 

aprendizagem, de orientação para o professor planejar as suas ações, a fim de ajudar 

o aluno a prosseguir, com êxito, seu processo de educação (FURLAN, 2006, p. 28). 

 

No ensino superior, os processos avaliativos foram ganhando importância no contexto 

da reforma dos Estados, cuja finalidade era alcançar uma maior competitividade internacional, 

empreendendo em políticas de transformação nesse nível educativo (SOBRINHO, 2003). O 

autor enfatiza em sua obra o surgimento de uma reforma universitária em 1968, na qual a 

universidade brasileira passou a seguir um novo modelo de eficiência, o de uma empresa 

privada. Havia a obrigatoriedade de seguir as normas impostas pelo governo militar, pois a 

política educacional da época era submeter à educação a uma produção, muito relacionada às 

ideias da administração capitalista, preocupadas com a lucratividade, com a gestão eficiente 

dos processos e não com as questões humanas. 

Atualmente a qualidade da educação está significativamente ligada a um problema 

social, onde a avaliação do ensino surge nos centro dos debates como um dos objetivos do 

ensino superior que deve ser consolidado (GUIMARÃES, 2003).  

Outro documento que se deve levar em conta é o parecer CNE/CP 2/2015 que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica (BRASIL, 2015), em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

Segundo este documento, a avaliação “[...] destina-se à análise da aprendizagem dos futuros 

professores, de modo a favorecer seu percurso e regular as ações de sua formação e tem, 

também, a finalidade de certificar sua formação profissional”. (BRASIL, 2015, p.33). Com 
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isso, pretende-se assegurar que a formação de futuros professores seja acompanhada a fim de 

identificar possíveis problemas que impeçam o desenvolvimento deste profissional tendo em 

vista sua atuação futura como docente. 

O que se vê nesse nível de ensino é que a avaliação continua sendo tratada como algo 

que deve ser imposto a fim de avaliar o aluno por meio de nota e não por seu desempenho 

durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido Chaves (2003) ressalta que 

como a avaliação no ensino superior se dá de adulto para adulto talvez possa haver uma 

menor preocupação e compreensão do seu papel no processo de ensino aprendizagem. 

Luckesi (2011, p.45) ressalta que, “[...] a avaliação subsidia decisões a respeito da 

aprendizagem dos educandos, tendo em vista garantir a qualidade do resultado que estamos 

construindo”. Durante esse processo de construção da aprendizagem o docente pode contar 

com o auxílio de instrumentos de avaliação que segundo Hoffmann (2001) são definidos 

como o meio pelo qual o aluno irá expressar o que aprendeu, permitindo a interação do aluno 

com o objeto de estudo, onde o professor conseguirá entender quais as estratégias estão 

envolvidas nos processos de aprendizagem e quais conceitos foram desenvolvidos no decorrer 

da utilização do mesmo. 

Assim, os instrumentos de avaliação servem para coletar dados relacionados ao 

desempenho do aluno, observando ainda futuras possibilidades de aprendizagem que o 

mesmo possa vir a ter, com a utilização dos mesmos o professor consegue acompanhar o 

desempenho dos seus alunos de forma contínua e diária. 

Ainda nos dias de hoje, existe uma distorção com relação à compreensão das próprias 

categorias do processo pedagógico que faz com que haja um equívoco dos manuais 

pedagógicos onde a avaliação permanece sempre ao final do processo de ensino e 

aprendizagem, sendo considerada sempre de maneira isolada e não fazendo parte das demais 

categorias e etapas deste processo (FREITAS et al, 2014). 

 

 

2.2 Concepções de avaliação 

 

2.2.1 Avaliação Classificatória 

 

Um dos indicadores sobre a eficiência do trabalho dos professores é a forma como o 

mesmo organiza seu trabalho pedagógico e como define e escolhe seu processo de avaliação. 
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No Brasil, ainda nos dias de hoje encontramos fortes traços de que a avaliação classificatória, 

excludente e seletiva predomina no ambiente escolar. (VILLAS BOAS, 2013). 

Sant’Anna (2014, p.39) define a avaliação classificatória como aquela cuja função é 

“[...] classificar o aluno segundo o nível de aproveitamento ou rendimento alcançado”, ou 

seja, ao final de cada conteúdo, unidade, semestre ou até mesmo ano letivo, na qual será 

atribuída uma nota e definida a promoção ou retenção. 

Para muitos autores a avaliação classificatória é também conhecida como avaliação 

somativa, neste sentido Villas Boas (2013) traz em sua obra que:  

 

[...] avaliação somativa é empregada para “medir” o que foi aprendido ao final de 

um determinado período, para promover os alunos, para assegurar que eles alcancem 

os padrões de desempenho estabelecidos para a conclusão de cursos, para exercer 

certas ocupações ou para selecionar os que prosseguirão os estudos. (VILLAS 

BOAS, 2013, p.34). 

 

Contudo é possível notar que ambas as definições visam classificação e a atribuição de 

notas aos alunos. A abordagem de uma avaliação classificatória está relacionada ao ensino 

tradicional onde a ideia de disciplinar e classificar os alunos é imposta, juntamente com a 

reprodução/cópia do que foi ensinado/explicado pelo professor. Nesse tipo de avaliação a 

autonomia dos alunos não é desenvolvida, pois por mais que algum conhecimento tenha sido 

construído, há receio por parte dos alunos em expô-lo (ARGILES; BIERHALZ; FONSECA, 

2017).   

A avaliação classificatória é aquela que se utiliza dos erros dos alunos como forma de 

classificação, assumindo assim que a dúvida e o erro são um sinal de que o aluno não 

aprendeu (HOFFMANN, 2005a). 

Ao destacar somente os erros dos seus alunos, o professor apenas estará reforçando-os, 

é necessário então que o professor destaque também os acertos e saiba tirar vantagem através 

dos erros deixando seus alunos livres para errar e repensar seu erro (SANT’ANNA, 2014).    

Sendo assim a concepção de avaliação e o erro ficam apoiados dentro da prática 

pedagógica escolhida pelo próprio professor para ser utilizada em suas aulas a fim de 

sustentar sua prática docente (ABRAHÃO et al., 2004).  

Percebe-se assim a prevalência dessa concepção também em cursos de Licenciatura, 

devido aos mesmos relacionarem a avaliação com a escolha pedagógica de cada docente. 
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2.2.2 Avaliação Formativa 

 

Temos em contrapartida à avaliação classificatória a avaliação formativa a qual visa 

informar ao professor os resultados das aprendizagens dos alunos durante as atividades 

propostas no decorrer do ano letivo, ela é capaz de localizar as deficiências durante o ensino-

aprendizagem possibilitando ao professor corrigir e reorganizar seu planejamento e seus 

objetivos (SANT’ANNA, 2014).  

Partindo da definição de Sant’Anna (2014) de que: 

 
Avaliação é um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar 

as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, 

confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico 

(mental) ou prático (SANT’ANNA, 2014, p.31). 

 

A função da avaliação formativa é de cumprir o papel de analisar frequentemente o 

progresso dos alunos identificando o que aprenderam e o que ainda não aprenderam (VILLAS 

BOAS, 2013). Trata-se de uma forma de avaliar que exige grande dedicação e 

responsabilidade por parte dos professores, pois vai muito além do tempo das aulas e, é  

necessário elaborar registros diários dos alunos a fim de criar estratégias individualizadas para 

cada um (AFONSO, 2003). 

A avaliação formativa também pode ser chamada de avaliação mediadora definida por 

Hoffmann (2001, p. 112-113) como sendo: “[...] um processo de permanente troca de 

mensagens e de significados, um processo interativo, dialógico, espaço de encontro e de 

confronto de ideias entre educador e educando em busca de patamares qualitativamente 

superiores de saber”.  

Esse processo avaliativo constrói o conhecimento através de diferentes significados, 

onde a relação aluno/professor é complexa e reflexiva uma vez que acompanha todo o 

processo de aprendizagem (HOFFMANN, 2001). 

 Na sequência apresenta-se no Quadro 1 o que diferencia as concepções avaliativas. 
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Quadro 1 - Referência para análise de concepção avaliativa 

Aspecto Concepção avaliativa 

Classificatória Formativa 

Papel do aluno O aluno tem o dever de saber tudo 

àquilo que lhe será cobrado, 

mesmo sem saber pra que serve 

ou para que sirva, pois sua nota 

refletirá suas habilidades e 

competências (SANT’ANNA, 

2014). 

Requer que o aluno desempenhe 

seu trabalho com qualidade, 

partindo das orientações do 

professor, levando em 

consideração toda a informação 

adquirida durante o processo de 

aprendizagem (VILLAS BOAS, 

2013). 

O aluno é considerado um ser 

passivo e submisso, uma folha em 

branco, “tabula rasa” e nele será 

inserido todo o conhecimento 

necessário (FREIRE, 1987). 

Deve-se respeitar o tempo de 

aprendizagem, limitações e 

necessidade de cada aluno, para 

que o mesmo possa adquirir 

autonomia e ser protagonista da 

sua aprendizagem (FREIRE, 

2010). 

Papel do professor Detentor do conhecimento que 

deve ser transmitido aos alunos, é 

ele quem decide o que deve ou 

não seu aprendido 

(SANT’ANNA, 2014). 

Dar o retorno para o aluno através 

do feedback, fornecendo 

informações, reforçando o que foi 

aprendido e mostrando onde o 

aluno ainda não atingiu sua 

aprendizagem. (VILLAS BOAS, 

2013). 

Erro Usa o erro como forma de 

classificar, punir, reprovar os 

alunos (HOFFMANN, 2005a). 

Utiliza o erro como forma de 

aprender algo que ainda não ficou 

claro para o aluno, prioriza 

destacar somente os acertos 

(SANT’ANNA, 2014).  

Período de 

avaliação (tempo) 

Pode ser aplicada a cada 

conteúdo, matéria, semestre, 

bimestre, trimestre ou ano letivo 

(SANT’ANNA, 2014). 

Acontece no decorrer de todo o 

ano letivo, levando em conta a 

aprendizagem diária dos alunos 

(SANT’ANNA, 2014).  

Instrumentos A prova é utilizada como 

instrumento de avaliação 

centralizado com o intuito de 

obter a nota/conceito dos alunos 

(MELLO, 2016). 

Utiliza-se de todos os 

instrumentos avaliativos, pois o 

que leva em consideração é a 

forma de utilização dos mesmos 

(VILLAS BOAS, 2013). 

Registros Os dados coletados através das 

atividades avaliativas, entre elas 

provas e testes, para que se 

constituam em instrumentos 

devem ser transformados em 

registros onde uma nota é 

atribuída ao aluno (HOFFMANN, 

2001). 

Todos os instrumentos avaliativos 

utilizados são considerados 

registros, onde através deles o 

professor consegue acompanhar e 

conceituar o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos 

(HOFFMANN, 2001). 

“Continua” 
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“Conclusão” Quadro 1 - Quadro de referência para análise de concepção avaliativa 

Aspecto Concepção avaliativa 

Classificatória Formativa 

Autoavaliação Não há. Muito utilizada na avaliação 

formativa, pois conduz e encoraja 

o aluno através da reflexão da sua 

aprendizagem destacando suas 

competências e potencialidades 

(SANT’ANNA, 2014).  

A autoavaliação deve ser realizada 

espontaneamente pelos sujeitos, 

pois exige uma postura crítica 

tanto do educador como do 

educando dando autonomia ao 

processo (FREIRE, 2010). 
Fonte:Autora (2019). 
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3 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos propostos, elencou-se uma metodologia de cunho qualitativo, 

explicativo e documental, tendo como instrumento o Projeto Pedagógico do Curso de 

Ciências da Natureza - Licenciatura, da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, 

campus Dom Pedrito nas versões 2013 e 2017. A escolha por estas versões se deu por serem 

as duas versões originais do PPC do curso, os quais passam por atualizações constantes. 

 

 

3.1  Classificação quanto à abordagem, objetivos e procedimentos 

 

A pesquisa apresentada no presente trabalho possui um caráter predominantemente 

qualitativo. De acordo com Gil (2002), esse tipo de pesquisa busca descrever, compreender, 

questionar e explicar os fenômenos sociais através da análise de experiências individuais, 

grupos ou documentos. Günther (2006) também enaltece que neste tipo de investigação, a 

análise do processo da pesquisa é muito mais importante que o produto, sendo os dados 

predominantemente descritivos.  

Quanto aos objetivos, apresenta-se como explicativa, pois, conforme Gil (2002, p. 42), 

“[...] tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos”, aprofundando o conhecimento. Esta classificação está 

ligada a compreensão das concepções e mudanças sobre avaliação da aprendizagem descritas 

no PPC do Curso de Ciências da Natureza - Licenciatura, da Universidade Federal do Pampa - 

UNIPAMPA, campus Dom Pedrito (2013-2017). 

Com relação aos procedimentos caracteriza-se como uma pesquisa documental cuja 

fonte de coleta de dados está restrita a documentos, estes denominados fontes primárias. Este 

tipo de pesquisa pode ocorrer tanto no momento em que o fato ou fenômeno estiver 

acontecendo como também após (LAKATOS; MARCONI, 2003) e, ainda segundo Gil (2002, 

p.51) “[...] a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa”. 

O desenvolvimento com relação aos procedimentos foi elaborado através das etapas 

descritas abaixo: 
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• Acessar a página da UNIPAMPA - Dom Pedrito – Cursos – Graduação – Ciências da 

Natureza – PPC, disponível em: <http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal>. Acesso em: 

01 nov. 2018. 

• Analisar as concepções de avaliação da aprendizagem no Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) dos anos 2013 e 2017, disponível em: 

<http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/110>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

• Analisar cada capítulo de ambos os PPCs, seguindo a ordem descrita no sumário 

buscando diferenciar, detectar, e verificar a presença de indicadores de avaliação da 

aprendizagem em cada capítulo destes documentos. 

• Tabular os dados em formato de quadros e gráficos de acordo com a categorização 

da análise dos resultados. 

• Apresentar, analisar e interpretar os resultados encontrados, recuperando os conceitos 

expostos no referencial teórico. 

A análise dos resultados foi feita através de uma análise de conteúdo, estruturada em 

três fases e descritas por Bardin (1977) como: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados. 

Na pré-análise ocorreu a sistematização das principais ideias relacionadas ao PPC 

disponíveis no site do curso. Existem quatro versões disponíveis 2013, 2015, 2017 e 2019. A 

escolha das versões dos anos de 2013 e 2017 se deu de forma intencional, pois estes anos 

contemplam os PPCs originais, onde ambos passaram por diversas atualizações de suas 

versões. Na sequência realizou-se uma leitura preliminar destes documentos.   

A exploração do material iniciou através da busca pela palavra avaliação em ambos os 

documentos. Após essa localização e de posse da informação a presença de elementos para a 

análise realizou-se a leitura integral para identificar as categorias principais, secundárias e 

complementares. Essas informações foram sendo organizadas em quadros e gráficos. 

A organização das categorias de análise estão descritas no Quadro 2: 
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Quadro 2 - Organização das categorias de análise dos resultados 

Categoria Principal Categoria Secundária Categoria Complementar 

Presença dos Indicadores de 
Avaliação nos documentos 
legais  

- Total de expressões em 
cada PPC  

 

- Detalhamento do item 
avaliação da aprendizagem 
em cada PPC 

Indicadores de concepções 
de Avaliação da 
Aprendizagem 

-Levantamento das 
concepções nos PPCs 

- Quantitativo de expressões 

- Cumprimento da LDB 
9394/96 

- Mudanças na expressão no 
item avaliação 

- Análise das mudanças pelo 
sumário 

- Mudanças na concepção 
expressa nos PPCs 

- Formativa 

- Classificatória 

- Instrumentos Avaliativos 
 

- De forma geral 

- Prova 

- Portfólio 

-Autoavaliação - Aluno (não mencionada) 

- Curso 

- Institucional 

Análise do Ementário -Autores das obras sobre 
avaliação da aprendizagem 

 

-Obras sobre avaliação da 
aprendizagem 

Avaliação Externa  
 

- SINAES 

- ENADE 

Fonte: Autora (2019). 

 

Por último o tratamento dos resultados, realizado através da interpretação dos dados 

obtidos respaldados no referencial teórico. 
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4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Indicadores da avaliação e da avaliação da aprendizagem nos PPCs 

 

Ao analisar os PPCs (2013 e 2017) do Curso de Ciências da Natureza – Licenciatura 

constatou-se que os dois PPCs apresentam indicadores relacionados à avaliação e a avaliação 

da aprendizagem, o detalhamento é apresentado no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1- Quantitativo da Expressão Avaliação e Avaliação da Aprendizagem nos PPCs 

 
  Fonte: Autora (2019).  

 

No PPC 2013 a expressão avaliação foi mencionada 51 vezes de modo geral, destas 13 

estavam relacionada com a avaliação da aprendizagem, já no PPC 2017 houve 112 menções e 

apenas oito delas estavam relacionadas a aprendizagem. 

O Quadro 3 foi construído com a intenção de apresentar em quais seções do sumários 

de ambos os PPCs constam trechos relacionados a avaliação. 
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Quadro 3 - Demonstrativo da localização da expressão avaliação nos PPCs (2013 e 2017)
1
 

Local do PPC 2013 2017 

Contextualização X X 

Organização didático-pedagógica  X 

 Concepção de Curso  X 

 Dados do Curso  X 

 Organização Curricular X X 

 Avaliação X X 

 Recursos  X 

Total 51 112 
Fonte: Autora (2019).  

 

No PPC 2013 foi possível perceber uma grande concentração da expressão avaliação 

na parte da organização curricular (41 vezes), pois este item se subdivide em: matriz 

curricular (01), ementas (27), metodologias de ensino e avaliação (04), flexibilização 

curricular (nenhuma) e integralização curricular (09).  

No PPC 2017 a expressão avaliação aparece em todos os itens analisados, e percebeu-

se ainda uma maior concentração nos itens organização curricular (37 vezes) e na avaliação 

(36 vezes), sendo que este último no novo PPC ainda se subdivide em: avaliação institucional 

(25), autoavaliação do curso (11) e ações para o acompanhamento de egressos (nenhuma). 

 

 

4.1.1 Detalhamento do item avaliação nos PPCs (2013 e 2017) 

 

Ao analisar mais especificamente o item sumariado como avaliação, constata-se que 

no PPC 2013, neste item, há apenas cinco citações da palavra avaliação, porém nenhuma 

relacionada a avaliação da aprendizagem, já no PPC 2017, são mencionadas 36 vezes a 

palavra avaliação no geral sendo que dessas apenas uma está relacionada a avaliação da 

aprendizagem.   Destacado no texto na íntegra: 

 
A avaliação do discente é processual, cumulativa e continua, prevalecendo os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, conforme Resolução 29/2011, 

contribuindo para a construção do conhecimento do aluno e de sua autonomia 

intelectual. (UNIPAMPA, 2017, p. 148 – grifo nosso). 

 

Com relação ao trecho destacado, é possível perceber que a avaliação descrita condiz 

com a concepção de avaliação formativa/mediadora, pois está diretamente relacionada à 

                                                 
1
 A organização do Quadro 3, parte dos itens do sumário dos PPCs, que são os mesmos, totalizando sete. A 

mudança que se percebe relaciona-se a subdivisão destes itens em subitens. 
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aprendizagem dos discentes, levando em consideração a construção do conhecimento que será 

adquirida ao longo do curso.  

 
 
4.2 Indicadores de concepção de avaliação da aprendizagem 

 

4.2.1 Levantamento sobre as concepções de avaliação da aprendizagem nos PPCs (2013 e 

2017) 

 

No PPC de 2013, 13 menções estavam relacionadas à avaliação da aprendizagem, 

enquanto, no PPC de 2017 foram encontradas oito. Estas menções estão descritas no Quadro 

4, no qual, foi construída uma legenda para melhor identificação dos aspectos legais 

analisados.  Cabe destacar que a LDB 9394/96 preconiza em seu artigo 24, inciso V: 

 

[...] V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais; 

[...] e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 

pelas instituições de ensino em seus regimentos; (BRASIL, p. 17-18, 1996). 
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Quadro 4 – Citações relacionadas a indicadores da avaliação da aprendizagem detectados nos PPCs 

Projeto Pedagógico 2013      Projeto Pedagógico 2017      

O Curso de Licenciatura em Ciências da 

Natureza encontra-se em constante processo de 

reflexão e construção curricular, uma vez que,é 

um curso novo e os docentes serão 

concursados conforme a demanda das 

atividades do mesmo. Portanto, ainda exige 

reflexão sobre a proposta do Curso e constante 

avaliação. (UNIPAMPA, 2013, p.29) 

X     Avaliação como processo contínuo e reflexivo e 

como recurso metodológico da formação. 

(UNIPAMPA, 2017, p.34). 

 

X     

Devido à natureza dos componentes 

curriculares de estágios e ao conjunto de 

elementos qualitativos e processuais abarcados 

pela avaliação proposta, não serão previstas 

atividades recuperatória semelhantes às 

tradicionalmente empregadas em outros 

componentes curriculares (UNIPAMPA, 

2013, p.35) 

   X  A Comissão de Curso será presidida pelo professor 

Coordenador de Curso, cabendo a ele conduzir as 

atividades necessárias à consecução das finalidades 

e objetivos do Curso que coordena, tais como a 

implantação da proposta de Curso, em todas suas 

modalidades e habilitações, a contínua avaliação 

da qualidade do Curso, conjuntamente com o corpo 

docente e discente, além de estar atento a 

diagnósticos sobre os problemas existentes no 

Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, 

realizando ações que visem à sua superação, sempre 

focado no aprimoramento do ensino no Curso e nas 

concepções de curso estabelecidas neste PPC e 

firmadas conjuntamente pelos membros da 

Comissão de Curso. (UNIPAMPA, 2017, p.40). 

X     

___Avaliação continua e cumulativa 
 

___Prevalência dos aspectos qualitativos 
 

___Resultados ao longo do período 
 

___Obrigatoriedade de recuperação 
 

___Sem relação com os aspectos da LDB 

 

“Continua” 
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“Continuação” Quadro 4 - Citações relacionadas a indicadores da avaliação da aprendizagem detectados nos PPCs. 

Projeto Pedagógico 2013      Projeto Pedagógico 2017      

Por avaliação do processo ensino-

aprendizagem entende-se que deverá ocorrer 

de forma contínua e cumulativa, a partir do 

conhecimento sistematizado, competências e 

habilidades desenvolvidas pelo aluno. Sugere-

se que sejam considerados os aspectos 

formativos do ser: responsabilidade, 

assiduidade, comprometimento e respeito 

como grupo de trabalho, predisposição às 

novas aprendizagens, participação em aula e 

postura acadêmica. (UNIPAMPA, 2013, p.38) 

X     c) Visitas às salas de aula para conversas e escutas 

sobre as demandas do Curso, diagnosticada nos 

relatórios de avaliação; (UNIPAMPA, 2017, p.41).  

 

    X 

Podem ser instrumentos de avaliação: 

observações através da interação professor-

alunos, questões orais solicitadas aos alunos, 

estudos de caso para análise e proposição de 

resultados, atividades práticas e relatórios 

escritos, respostas escritas a questões sobre o 

conteúdo, textos produzidos pelo aluno e 

apresentação de seminários, entre outras. 

(UNIPAMPA, 2013, p.38).  

    X Pressupostos epistemológicos e vertentes teóricas 

da avaliação educacional. Avaliação como política 

numa perspectiva histórica e conceitual. Níveis, 

tipos e modalidades de avaliação de sistemas, 

organizações, programas e projetos educacionais. 

Aspectos metodológicos de avaliação educacional. 

Avaliação e a construção do conhecimento. 

Avaliação e o processo educativo. Desenvolvimento 

de Instrumentos avaliativos. Pesquisa sobre 

avaliação escolar. (UNIPAMPA, 2017, p.97). 

    X 

___Avaliação continua e cumulativa 
 

___Prevalência dos aspectos qualitativos 
 

___Resultados ao longo do período 
 

___Obrigatoriedade de recuperação 
 

___Sem relação com os aspectos da LDB 

 

 

“Continua” 
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“Continuação” Quadro 4 - Citações relacionadas a indicadores da avaliação da aprendizagem detectados nos PPCs. 

Projeto Pedagógico 2013      Projeto Pedagógico 2017      

Relações entre conhecimento, educação e 

filosofia. Identificação dos diferentes tipos de 

conhecimento respeitando uma linha histórica, 

percebendo produção, formas e estratégias de 

avaliação; relações entre saber e poder. 

(UNIPAMPA, 2013, p.49) 

    X Inserção e investigação na realidade da educação 

em espaços educativos escolares e não-escolares, 

contemplando a educação de jovens e adultos, a 

educação do campo, bem como outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Investigação e reflexão crítica acerca da prática 

pedagógica, planejamento, execução e avaliação de 

atividades educativas. (UNIPAMPA, 2017, p.118).  

    X 

Transposição didática e livros para-didáticos 

associados aos experimentos. Avaliação de 

aprendizagem. (UNIPAMPA, 2013, p.59). 

    X (b)flexibilização no formato e na utilização dos 

instrumentos de avaliação – rompimento com 

padrões únicos de expressão do conhecimento e da 

aprendizagem; (UNIPAMPA, 2017, p.147). 

  X   

Estratégias de ensino, seleção de conteúdos e 

formas de avaliação, vivenciando, através da 

observação e discussão, o processo de ensino 

na prática de sala de aula. (UNIPAMPA, 2013, 

p.64). 

    X A avaliação do discente é processual, cumulativa e 

continua, prevalecendo os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos, conforme Resolução 

29/2011, contribuindo para a construção do 

conhecimento do aluno e de sua autonomia 

intelectual. (UNIPAMPA, 2017, p.148). 

X X    

O professor: habilidades e competências. 

Planejamento e avaliação da aprendizagem: 

conceitos e instrumentos. Interdisciplinaridade. 

(UNIPAMPA, 2013, p.65) 

    X a) Planejamento de atividade da prática docente, 

avaliação e reflexão da ação na vivência do 

processo. (UNIPAMPA, 2017, p.184). 

    X 

___Avaliação continua e cumulativa 
 

___Prevalência dos aspectos qualitativos 
 

___Resultados ao longo do período 
 

___Obrigatoriedade de recuperação 
 

___Sem relação com os aspectos da LDB 

“Continuação” Quadro 4 - Citações relacionadas a indicadores da avaliação da aprendizagem detectados nos PPCs. 

“Continua” 
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Projeto Pedagógico 2013      Projeto Pedagógico 2017      

Reconhecer, analisar e debater os sentidos e as 

representações sociais de escola; a organização 

administrativa e pedagógica da Escola Básica; 

as relações escolares; as teorias de currículo; o 

currículo como artefato social, cultural e 

histórico e como campo de lutas; a importância 

do projeto político-pedagógico na escola e suas 

formas de elaboração, implementação e 

avaliação; os tipos de planejamentos 

educacionais e de ensino; as teorias e práticas 

da avaliação escolar; a sala de aula como 

espaço multicultural, de socialização, 

experiências, conflitos e aprendizagens 

múltiplas. (UNIPAMPA, 2013, p.68). 

    X       

As teorias e as práticas de avaliação no sentido 

de entender o significado que essas assumem 

no contexto da educação. (UNIPAMPA, 2013, 

p.69). 

    X       

Análise do papel dos recursos didáticos e da 

avaliação no ensino básico em relação aos 

temas estruturadores. (UNIPAMPA, 2013, 

p.73). 

    X       

___Avaliação continua e cumulativa 
 

___Prevalência dos aspectos qualitativos 
 

___Resultados ao longo do período 
 

___Obrigatoriedade de recuperação 
 

___Sem relação com os aspectos da LDB 

 

 

“Continua” 
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“Conclusão” Quadro 4 - Citações relacionadas a indicadores da avaliação da aprendizagem detectados nos PPCs. 

Projeto Pedagógico 2013      Projeto Pedagógico 2017      

Compreender o portfólio como um dos 

procedimentos condizentes com a avaliação 

formativa, observando os princípios de 

reflexão, criatividade, parceria e autonomia. 

(UNIPAMPA, 2013, p.84). 

    X       

Concepções de avaliação e suas implicações no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Caracterizar as funções de avaliação 

reconhecendo sua importância da tomada de 

decisão. As diferentes modalidades de 

avaliação e os princípios de avaliação. Etapas 

de avaliação. Professor e a avaliação do 

rendimento escolar. Os objetivos e seu papel 

na avaliação da aprendizagem. Discussão e 

reflexão sobre o processo de avaliação escolar. 

(UNIPAMPA, 2013, p.86). 

    X       

___Avaliação continua e cumulativa 
 

___Prevalência dos aspectos qualitativos 
 

___Resultados ao longo do período 
 

___Obrigatoriedade de recuperação 
 

___Sem relação com os aspectos da LDB 
Fonte: Autora (2019). 
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Ao analisar as 21 menções elencadas no Quadro 4 percebe-se que são fundamentos 

que tem como base a LDB. O detalhamento é apresentado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Relação entre os fundamentos sobre avaliação da LDB e os PPCs 

LDB PPC 2013 PPC 2017 

Avaliação contínua e cumulativa X X 

Prevalência dos aspectos qualitativos  X 

Prevalência dos resultados ao longo 

dos períodos (processo) 

 X 

Obrigatoriedade de recuperação X  
Fonte: Autora (2019). 

 

Em relação à avaliação contínua e cumulativa contatou-se que as duas versões estão de 

acordo com o previsto na LDB, sendo que esta requer uma flexibilidade no processo de 

ensino aprendizagem do aluno, pois esta forma de avaliar permite que os alunos relacionem 

fatos do seu cotidiano com as situações expostas em sala de aula, compartilhando assim os 

conceitos desenvolvidos durante as aulas. (HERNANDEZ, 1998). 

No mesmo sentido para Guimarães (2003, p. 65) a avaliação contínua “[...] realiza-se 

concomitantemente ao desenvolvimento das atividades; permite a retroalimentação do 

processo e os ajustes rápidos ao se detectar falhas, reorientando a ação”.  Permitindo assim 

uma avaliação desde o planejamento até sua execução.  

Mesmo que a avaliação processual não esteja explícita no texto dos PPCs, as 

características de continuidade indicam o caráter processual, definida por Behrens (2005) 

como aquele que permite reconhecer o desenvolvimento do aluno, percebendo suas 

individualidades, limites e qualidades proporcionando um melhor desenvolvimento e uma 

aprendizagem significativa. 

Sobre a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos está explícito 

somente no PPC 2017 seguindo as regras da resolução 29/2011
2
 que estabelece as normas 

básicas de graduação, controle e registro das atividades acadêmicas (UNIPAMPA, 2011). 

Sobre a prevalência de resultados ao longo dos períodos interpreta-se a partir do 

trecho: [...] “flexibilização no formato e na utilização dos instrumentos de avaliação” 

(UNIPAMPA, 2017, p. 147). A flexibilização com relação às formas de avaliar e também nas 

escolhas dos instrumentos avaliativos promove uma prática avaliativa condizente com a 

concepção formativa, cuja intenção é promover e instigar os alunos a fim de que haja um 

                                                 
2
 Disponível em: <https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2016/06/compilado-graduacao.pdf>. Acesso em 07 

de out. de 2019. 

https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2016/06/compilado-graduacao.pdf
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desenvolvimento dos mesmos em todas as áreas propostas (HOFFMANN, 2001). As 

mudanças pedagógicas nas formas de avaliação podem resultar na compreensão de temas 

mais complexos por parte dos alunos, provando que em longo prazo  a flexibilização tanto no 

formato como na escolha dos instrumentos auxilia no entendimento dos alunos.   

Sobre a obrigatoriedade da recuperação o PPC 2013 prevê exatamente o contrário ao 

afirmar que nas disciplinas de estágio supervisionado não serão previstas atividades 

recuperatórias. Já no PPC 2017, mesmo não havendo menções sobre como e de que forma 

serão as recuperações, entende-se que a flexibilização no formato e nas escolhas dos 

instrumentos avaliativos permite ao professor escolher como se dará esta recuperação.  A 

palavra recuperação por si só já remete ao ato de repetir, retornar, voltar, para tal voltasse ao 

passado ou se tenta paralisar a continuidade da aprendizagem a fim de recuperar o que não foi 

apreendido como se a aprendizagem fosse um caminho linear (HOFFMANN, 2001). 

Hoffmann (2001, p.33) destaca que “[...] a grande aventura do educador consiste em 

prosseguir na diversidade, valorizando a multiplicidade de caminhos percorridos pelos vários 

alunos, investindo na heterogeneidade ao invés de buscar a homogeneidade”, onde a 

importância da recuperação se faz necessária para complementar a aprendizagem desses 

alunos.  

As mudanças conceituais de avaliação da aprendizagem foram analisadas e foi 

possível constatar que o PPC 2017 possui a presença de três dos quatro indicativos extraídos 

do artigo 24, inciso V da LDB. Ficando descoberta apenas a questão com relação à 

recuperação, sinalizando a importância da retomada deste aspecto no Curso. 

 

 

4.2.2 Mudanças na apresentação da expressão do item avaliação nos PPCs 

 

No decorrer das estruturações dos PPCs houve mudanças estruturais e também na 

forma de como o item avaliação está expresso. Através da análise destes documentos foi 

possível perceber que no PPC 2013 o item avaliação não se subdividia em nenhum subitem. 

Já ao analisar o PPC 2017 percebe-se que houve uma abertura desse item em subitens: 

avaliação institucional, autoavaliação do curso e ações para o acompanhamento de egressos, 

permitindo ao mesmo que a avaliação fosse detalhada. Porém com relação à avaliação da 

aprendizagem consta apenas uma citação diretamente relacionada à avaliação do discente, que 

já foi discutida no item 4.1.1. 



37 

 

  

4.3 Autoavaliação 

 

Autoavaliação é definida por Guimarães (2003, p.65-66) como: “[...] a forma em que o 

próprio sujeito se avalia de acordo com parâmetros especificados. O processo tem a finalidade 

de retroalimentação já que o sujeito e o objeto da avaliação são os mesmos”.  

A autoavaliação é capaz de fazer com que os alunos consigam analisar suas próprias 

aptidões, exaltando o êxito na execução das tarefas, desenvolvendo o senso de 

responsabilidade tanto em trabalhos individuais ou em grupo, aprendendo assim a contribuir 

de acordo com seu potencial (SANT’ANNA, 2014).  

O professor deve propor aos alunos que reflitam sobre o que está sendo realizado ao 

longo das atividades, preparando-os para uma aprendizagem significativa, pois: 

 
Uma vez que se espera do aluno a responsabilidade por sua própria aprendizagem, é 

importante que se considere que isto somente ocorrerá se ele tiver uma visão clara 

do que está tentando obter e de como está agindo a respeito. Quando o desejo de 

melhorar ocorre, como decorrência de suas percepções e análises, ocorrerão 

melhores condições para se aperfeiçoar. (SANT’ANNA, 2014, p.94). 

 

Villas Boas (2013, p.66) pressupõe que “[...] a autoavaliação dá chances aos alunos de 

apresentarem diferentes percepções sobre seu desempenho e sobre sua forma de compreender 

o processo de aprendizagem”, fazendo com que o trabalho pedagógico adotado pelos 

professores leve em conta as diferenças de cada aluno. 

Em ambos os PPCs foi possível notar que a palavra autoavaliação é utilizada (Quadro 

6). 

Quadro 6 - Trechos com as citações onde a palavra autoavaliação é mencionada 

Autoavaliação PPC 2013 PPC 2017 

Relacionada 

ao curso 

No âmbito nacional, o Curso 

Licenciatura em Ciências da 

Natureza participará do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, SINAES, (implantado 

através da Medida Provisória 

número 147 de 2003 e aprovado pela 

Câmara em 03/03/2004), o que inclui 

a auto-avaliação do curso e avaliação 

do desempenho dos estudantes – 

ENADE.(UNIPAMPA, 2013, p.95). 

No Âmbito local, o Curso de 

Licenciatura em Ciências da 

Natureza, mantém-se em 

permanente qualificação de suas 

ações, adotando práticas de 

autoavaliação em três instâncias: 

(UNIPAMPA, 2017, p.151) 

“Continua” 
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“Conclusão” Quadro 6 - Trechos com as citações onde a palavra autoavaliação é mencionada 

Autoavaliação PPC 2013 PPC 2017 

Relacionada 

ao curso 

As auto-avaliações serão 

coordenadas pela comissão do curso 

com a participação de docentes, 

técnicos-administrativos e discentes. 

Esta tem por objetivo primordial 

ampliar as bases de conhecimentos 

acerca da sua estrutura, organização 

e funcionamento, bem como seus 

padrões de qualidade e de 

desempenho. Pretende ser um 

instrumento de conhecimento e de 

reconhecimento, atuando como um 

mecanismo capaz de orientar a 

formulação ou a reformulação de 

decisões satisfatórias para a 

manutenção e desenvolvimento do 

curso. Deverá permitir um reexame 

dos objetivos do curso, relevância, 

amplitude e a coerência entre cada 

atividade e objetivos. Permitirá com 

isto que correções sejam efetuadas 

ao Projeto Pedagógico sempre que 

haja necessidade de atender novas 

expectativas da comunidade 

acadêmica e da sociedade. 

(UNIPAMPA, 2013, p.95) 

II- O Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), que se reúne 

periodicamente para atuar no 

desenvolvimento, autoavaliação e 

na concepção do curso, bem como 

no acompanhamento, consolidação 

e avaliação do PPC. Estas 

avaliações têm por objetivo 

principal ampliar as bases de 

conhecimento acerca da estrutura, 

da organização e do funcionamento 

do curso e qualificar a ação 

pedagógica docente. (UNIPAMPA, 

2017, p.151) 

Relacionada à 

avaliação 

institucional 

Não há citações. I. elaborar o Projeto de 

Autoavaliação Institucional em 

articulação com a comunidade 

acadêmica, com a Administração e 

com os conselhos superiores; 

(UNIPAMPA, 2017, p.149) 

III. coordenar os procedimentos de 

construção, implantação e 

implementação da autoavaliação; 

(UNIPAMPA, 2017, p.149) 

II. desenvolver o processo de 

autoavaliação no Campus, 

conforme o projeto de 

autoavaliação da Universidade e 

orientações da Comissão Central de 

Avaliação; (UNIPAMPA, 2017, 

p.150). 
Fonte: Autora (2019). 
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Com base nas informações expressas é possível perceber que ambos os documentos 

contemplam a autoavaliação do curso no seu projeto pedagógico o que reforçam a 

importância da autoavaliação tanto dos discentes como também dos docentes e do curso, pois 

visam a melhora na qualidade do curso ao qual pertencem. Com relação à autoavaliação 

institucional descrita apenas no PPC 2017, sua importância se dá ao avaliar a universidade 

como um todo, desde projetos até às comissões que nela atuam, buscando manter o padrão da 

instituição.   

 

 

4.4 Instrumentos de avaliação 

 

Outro ponto relacionado à avaliação da aprendizagem mencionado nos PPCs são os 

instrumentos de avaliação definidos por Hoffmann (2001) como sendo qualquer meio que o 

aluno possa expressar aquilo que aprendeu, e onde o professor fará a observação dos 

processos de aprendizagem envolvidos permitindo a interação do aluno com conteúdo e a 

construção dos conceitos abordados. 

Já para a autora Villas Boas (2011) os instrumentos de avaliação são definidos como 

meios de comunicação ao qual possibilita aos professores acompanhar o desenvolvimento de 

seus alunos com relação aprendizagem dos mesmos e também acompanhar a qualidade da 

ação pedagógica que está sendo aplicada.   

Na concepção de Leal, Albuquerque e Morais (2006) os instrumentos de avaliação 

devem ser utilizados: 

 

Para que o professor consiga diagnosticar se os alunos realmente aprenderam de 

forma significativa determinados conteúdos, pode-se utilizar produções diárias dos 

estudantes sejam elas escritas ou orais como, textos que escrevem, comentários e 

participação durante as aulas, ou então instrumentos específicos entre eles, tarefas, 

provas, trabalhos, que fornecem resultados mais concretos sobre os conhecimentos 

aprendidos (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006, p.91). 

 

Nos documentos analisados alguns instrumentos são citados como forma de poder 

avaliar os alunos desde observações em sala de aula, questões orais, escritas, seminários, 

enfim uma série de instrumentos são propostos para serem utilizados. Em uma análise mais 

minuciosa desses documentos foi possível perceber que somente em uma componente 

curricular está expresso que o instrumento de avaliação utilizado será o portfólio, entende-se 
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que nas demais componentes cabe ao professor optar e definir quais instrumentos irá utilizar 

para avaliação dos seus alunos, devidamente explicitado nos planos de ensino.  

O portfólio é um instrumento de avaliação que tem sua utilização condizente com a 

avaliação formativa já discutida anteriormente. O uso deste instrumento de avaliação cuja 

função é avaliar todo o processo de ensino aprendizagem do aluno no decorrer da construção 

do seu conhecimento, mostrando assim a evolução do aluno no decorrer do processo.  

Stoll (2017) define portfólio como uma compilação de todos os produtos: trabalhos, 

relatórios, experimentações, atividades, resumos entre outros realizados ao longo de uma 

disciplina ou curso, destacando ainda que nunca um portfólio será igual aos outros pois cada 

aluno é diferente, logo seus produtos também serão.  

Ainda neste sentido Mena (2018) ressalta que o portfólio ao possuir este caráter mais 

reflexivo consegue ser construído a partir das individualidades de cada aluno oportunizando a 

integração das necessidades de cada um ao processo de ensino e aprendizagem.  Já para Villas 

Boas (2013, p.83) “[...] o portfólio é uma oportunidade maravilhosa de os alunos, futuros 

educadores, vivenciarem a avaliação formativa e não apenas lerem sobre ela”.   

No ensino superior a prova continua sendo um dos instrumentos mais utilizados na 

hora de avaliar os alunos. Autores como Villas Boas (2013) e Sant’anna (2014) ressaltam em 

suas obras que a prova não deve ser a vilã da história nem tampouco deve ser completamente 

excluída, uma vez que uma prova bem feita, bem planejada pode ter seus resultados 

aproveitados. 

 
A prova torna-se um mecanismo equivocado quando é usada como único 

procedimento de avaliação, assumindo função classificatória. Isso acontece sempre 

que os resultados por ela fornecidos servem tão somente para atribuição de nota, 

sem que o aluno tenha a chance de aprender o que ainda não aprendeu 

(SANT’ANNA, 2014, p. 91). 

 

O ato de avaliar algo ou alguém nunca será fácil de ser feito, cabe ao professor definir 

através de suas concepções pedagógicas qual caminho tomar. No entanto ao longo desta 

caminhada muitas vezes a avaliação é deixada de lado com relação à aprendizagem dos 

alunos, assim a prova é aplicada e a nota atribuída.   

Segundo Villas Boas (2014) a prova pode ainda ser vista em duas perspectivas: 

Na perspectiva classificatória, a nota que resulta da prova é mantida. Ao contrário, 

na perspectiva formativa, por meio dela constata-se o que cada aluno aprendeu e o 

que ainda não aprendeu, para que o trabalho pedagógico seja reorganizado e a 

aprendizagem seja garantida. No caso de se adotarem notas, prevalece a que 

demonstra a ocorrência da aprendizagem. (SANT’ANNA, 2014, p. 91). 
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Cabe ao professor definir qual perspectiva irá adotar dentro da concepção pedagógica 

escolhida. Na estruturação do PPC 2017 fala-se em romper padrões com relação à 

aprendizagem dos alunos, o que requer uma mudança no formato e na utilização deste 

instrumento dentro do curso.  

 

 

4.5  Análise da avaliação da aprendizagem no ementário 

 

Neste resultado apresenta-se a análise do ementário no que tange a presença de 

menções a avaliação da aprendizagem na ementa e na bibliografia (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Ementário
3
 das componentes curriculares que abordam avaliação da aprendizagem 

nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Bibliografia 

P
P

C
 2

0
1
3
 

História e 

Filosofia da 

Educação  

(p. 49) 

Identificação dos diferentes 

tipos de conhecimento 

respeitando uma linha 

histórica, percebendo 

produção, formas e estratégias 

de avaliação; relações entre 

saber e poder. 

Não consta. 

Práticas 

Pedagógicas: 

Experimentação 

em Educação 

em Ciências  

(p. 59) 

Avaliação de aprendizagem. Não consta. 

Didática, 

Currículo e 

Planejamento  

(p. 64) 

Estratégias de ensino, seleção 

de conteúdos e formas de 

avaliação, vivenciando, através 

da observação e discussão, o 

processo de ensino na prática 

de sala de aula. 

Planejamento e avaliação da 

aprendizagem: conceitos e 

instrumentos. 

WEIDUSCHAT, I. Didática 

e Avaliação. Indaial: Asselvi, 

2007. 

“Continua” 

 

 

 

 

                                                 
3
 No anexo A é possível ver as ementas na íntegra.  
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“Continuação” Quadro 7 - Ementário
4
 das componentes curriculares que abordam avaliação 

da aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Bibliografia 

P
P

C
 2

0
1
3
 

Políticas 

Públicas, 

Legislação e 

Gestão da 

Educação 

Básica (p. 68) 

As teorias e as práticas de 

avaliação no sentido de 

entender o significado que 

essas assumem no contexto da 

educação. 

Não consta. 

Práticas 

Pedagógicas: 

Temas 

Estruturadores 

para o Ensino de 

Ciências (p. 73) 

Análise do papel dos recursos 

didáticos e da avaliação no 

ensino básico em relação aos 

temas estruturadores. 

Não consta. 

Leitura e 

Produção 

Textual (p. 84) 

Compreender o portfólio como 

um dos procedimentos 

condizentes com a avaliação 

formativa, observando os 

princípios de reflexão, 

criatividade, parceria e 

autonomia. 

CARVALHO, M. J. S. e 

PORTO, L. S. Portfólio 

educacional: proposta 

alternativa de avaliação. Porto 

Alegre: Ed. da UFRGS, 2005. 

Práticas 

Pedagógicas: 

formação 

docente e 

avaliação (p. 85) 

Concepções de avaliação e 

suas implicações no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Caracterizar as funções de 

avaliação reconhecendo sua 

importância da tomada de 

decisão. As diferentes 

modalidades de avaliação e os 

princípios de avaliação. Etapas 

de avaliação. Professor e a 

avaliação do rendimento 

escolar. Os objetivos e seu 

papel na avaliação da 

aprendizagem. Discussão e 

reflexão sobre o processo de 

avaliação escolar. 

ESTEBAN, M. T. (Org). 

Avaliação: uma prática em 

busca de novos sentidos. Rio 

de Janeiro: DP&A, 2001a. 

VILLAS BOAS, B. M. F. 

Avaliação formativa: 

práticas inovadoras. 

Campinas: Papirus, 2004. 

ESTEBAN, M. T. O que sabe 

quem erra? Reflexões sobre 

avaliação e fracasso escolar. 

Rio de Janeiro: DP&A, 

2001b. 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

II (p. 86) 

Análise, reflexão e avaliação 

da aula desenvolvida. 

Não consta. 

“Continua” 

 

 

 

                                                 
4
 No anexo A é possível ver as ementas na íntegra.  
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“Continuação” Quadro 7 - Ementário
5
 das componentes curriculares que abordam avaliação 

da aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Bibliografia 

P
P

C
 2

0
1
7
 

Pedagógica V: 

Avaliação 

Educacional  

(p. 97) 

Pressupostos epistemológicos e 

vertentes teóricas da avaliação 

educacional. Avaliação como 

política numa perspectiva 

histórica e conceitual. Níveis, 

tipos e modalidades de 

avaliação de sistemas, 

organizações, programas e 

projetos educacionais. 

Aspectos metodológicos de 

avaliação educacional. 

Avaliação e a construção do 

conhecimento. Avaliação e o 

processo educativo. 

Desenvolvimento de 

Instrumentos avaliativos. 

Pesquisa sobre avaliação 

escolar. 

HOFFMANN, J. Pontos & 

contrapontos: do pensar ao 

agir em avaliação. 9. ed. Porto 

Alegre: Mediação, 2005b. 

140p. 

HOFFMANN, J. Avaliar para 

promover: as setas do 

caminho/ 7. ed. Porto Alegre : 

Mediação, 2005c. 142p.  

LUCKESI, C. C. Avaliação da 

Aprendizagem Escolar. 14. 

ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

ESTEBAN, M. T. Escola, 

currículo e avaliação. São 

Paulo: Cortez, 2003.  

ESTEBAN, M. T. Avaliação: 

uma prática em busca de novo 

sentido. Rio de Janeiro: DP&A, 

1999. 

HADJI, C. Avaliação 

Desmistificada. Porto Alegre: 

ARTMED, 2001. 

HOFFMANN, J. M. L. O jogo 

do contrário em avaliação. 

Porto Alegre: Mediação. 

2005d. 

SILVA, J. F; HOFFMANN, J. 

(Orgs.). Práticas avaliativas e 

aprendizagens significativas 

em diferentes áreas do 

currículo. Porto Alegre: 

Mediação, 2003. 

VASCONCELLOS, C. dos S. 

Avaliação: concepção dialética 

libertadora do processo de 

avaliação escolar. São Paulo: 

Libertad, 1995. 

VILLAS BOAS, B.M. de F. 

Virando a escola do avesso 

por meio da avaliação. 
Campinas, SP: Papirus, 2008. 

(Coleção do Magistério: 

Formação e Trabalho 

Pedagógico). 
“Continua” 

                                                 
5
 No anexo A é possível ver as ementas na íntegra.  
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“Conclusão” Quadro 7 - Ementário
6
 das componentes curriculares que abordam avaliação da 

aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Bibliografia 

P
P

C
 2

0
1
7
 

Componente 

Curricular 

Complementar: 

Experiências de 

aprendizagem 

em espaços 

educativos 

escolares e não-

escolares  

(p. 118) 

Investigação e reflexão crítica 

acerca da prática pedagógica, 

planejamento, execução e 

avaliação de atividades 

educativas. 

CISESKI, A. A. et al. 

Educação de Jovens e 

Adultos planejamento e 

avaliação. Cadernos de EJA, 

n. 3. São Paulo: IPF, 1999. 

Componente 

Curricular 

Complementar: 

Princípios Ético-

Político-

Pedagógicos 

para a Inclusão 

(p. 132) 

Não consta. BEYER, H. O. Inclusão e 

avaliação na escola de 

alunos com necessidades 

educacionais especiais. Porto 

Alegre: Mediação, 2005. 

Componente 

Curricular 

Complementar: 

Metodologias 

inovadoras  

(p. 135) 

Não consta. ALMEIDA, L. R. Diário de 

Itinerância: recursos para a 

formação e avaliação de 

estudantes universitários. 

Estudos em Avaliação. 

Educacional. São Paulo, v. 

23, n. 51, p. 250-269, jan/abr. 

2012. 
Fonte: Autora (2019). 

 

Esta descrição apresentada no Quadro 7 foi sistematizada no Gráfico 2, no qual se 

constata a proporção da presença da avaliação da aprendizagem entre as ementas dos 

componentes curriculares dos PPCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 No anexo A é possível ver as ementas na íntegra.  
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Gráfico 2 – Quantitativo de ementas por PPC relacionadas à avaliação da aprendizagem 

 
       Fonte: Autora (2019).  

 

O PPC 2013 possui em sua integralização curricular um total de 52 componentes 

curriculares obrigatórias, sendo que dessas 8 componentes citam avaliação da aprendizagem 

em suas ementas. São elas: História e Filosofia da Educação; Práticas Pedagógicas: 

Experimentação em Educação em Ciências; Didática, Currículo e Planejamento; Políticas 

Públicas, Legislação e Gestão da Educação Básica; Práticas Pedagógicas: Temas 

Estruturadores para o Ensino de Ciências; Leitura e Produção Textual; Educação e Mídia e 

Estágio Supervisionado II. 

O PPC 2017 é composto de um total de 47 componentes curriculares sendo 42 

obrigatórias e 5 optativas. Ao analisarmos o ementário, percebe-se que apenas 4 ementas 

possuem relação com a avaliação da aprendizagem, sendo 1 componente obrigatória 

denominada Prática Pedagógica V: Avaliação Educacional e 3 optativas.  

Outro ponto que se destacou durante a análise desse resultado, é que a ementa do 

componente optativo Experiências da Aprendizagem em Espaços Educativos Escolares e 

Não-escolares aborda a avaliação da aprendizagem em sua ementa e as outras duas 

componentes Princípios Ético-Político-Pedagógico para a Inclusão e Metodologias 

Inovadoras trazem apenas nas referências bibliográficas autores que abordam avaliação da 

aprendizagem. 

Percebe-se uma redução nos componentes curriculares obrigatórias no PPC 2017 que 

irão abordar a avaliação da aprendizagem no Curso de Ciências da Natureza (de 8 para 1). 
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4.5.1 Análise das bibliografias do ementário 

 

Neste resultado apresenta-se a análise das bibliografias do ementário no que tange a 

presença de menções a avaliação da aprendizagem. As bibliografias foram analisadas de duas 

formas: pelo autor e pela obra. 

Os autores são especificados no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Autores citados no ementário dos PPCs 

Versão 

PPC 

Autor Número de 

vezes utilizados 

PPC 

2013 

WEIDUSCHAT, I. 1 

CARVALHO, M. J. S.; PORTO, L. S. 1 

ESTEBAN, M.T.  2 

VILLAS BOAS, B.M.F.  1 

PPC 

2017 

HOFFMANN, J.  3 

LUCKESI, C. C.  1 

ESTEBAN, M. T.  2 

HADJI, C.  1 

SILVA, J. F; HOFFMANN, J.  1 

VASCONCELLOS, C. dos S.  1 

VILLAS BOAS, B. M. de F.  1 

CISESKI, A. A. et al. 1 

BEYER, H. O.. 1 

ALMEIDA, L. R.  1 
Fonte: Autora (2019). 

 

É possível aferir que autoras
7
 como VILLAS BOAS

8
, B.M. de F. e ESTEBAN

9
, M.T. 

                                                 
7
https://www.escavador.com informações retiradas desse site de ambas as autoras.  

8
 Benigna Maria de Freitas Villas Boas, cabe destacar que é pedagoga professora da Faculdade de Educação e do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Brasília, e sempre ressalta em suas obras e 

entrevistas que a avaliação promove a aprendizagem do aluno e deve ser praticada de forma interativa pela 

comunidade escolar. Mestre em educação pela Universidade de Houston, nos Estados Unidos, doutora em 

educação pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutora em educação pelo Instituto de Educação da 

Universidade de Londres.  
9
 Maria Teresa Esteban do Valle, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense (1983), 

mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense (1992), Doutorado em Filosofía y Ciencias de La 

Educación pela Universidade de Santiago de Compostela (1997) e Pós-Doutorado na Universidad Nacional 

Autónoma de México (2006) e na Universidade do Minho (2007). Atualmente é professora da Universidade 

Federal Fluminense, atuando na Graduação em Pedagogia e no Programa de Pós Graduação em Educação da 

UFF, nos cursos de Mestrado e Doutorado. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Avaliação da 

Aprendizagem, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação, cotidiano escolar, formação docente e 

educação popular. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Avaliação da Aprendizagem, é 

organizadora dos livros "Avaliação: políticas e práticas" e "Avaliação formativa: práticas inovadoras", e autora 

dos livros: Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico (2004),Virando a escola do avesso por meio da avaliação 

(2008) e Projeto de intervenção na escola: mantendo as aprendizagens em dia (2010), todos da editora Papirus. 

Coordena o grupo de pesquisa Avaliação e Organização do Trabalho Pedagógico na Universidade ao qual atua. 

https://www.escavador.com/
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são os únicos em comum nos dois PPCs.  

As autoras mais mencionadas são: HOFFMANN
10

, J.
11

 com um total de três obras no 

PPC 2017 e ESTEBAN, M.T. com duas obras no PPC 2013 e duas no PPC 2017, sendo uma 

obra em comum.    

Hoffmann é a autora que possui mais obras referenciadas nas ementas do PPC 2017 

com um total de três obras como autora principal e mais uma obra compartilhada totalizando 

quatro obras que levam sua assinatura, cabe ressaltar que no PPC 2013 não existe nenhuma 

obra da referida autora expressa no documento.  

Em relação ao quantitativo de obras sobre avaliação da aprendizagem no ementário 

dos PPCs elaborou-se o Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Relação das obras citadas no ementário de cada PPC e o número de vezes que foi 

utilizada 

Versão 

PPC 

Autor Número de 

vezes utilizados 

PPC 

2013 

Didática e Avaliação 1 

Portfólio educacional: proposta alternativa de avaliação.  1 

Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos
12

 1 

O que sabe quem erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso 

escolar. 
13

 

1 

PPC 

2017 

Pontos & Contrapontos: do pensar ao agir em avaliação
14

. 1 

Avaliar para promover: as setas do caminho
15

.  1 

Avaliação da Aprendizagem Escolar. 1 

“Continua” 

                                                 
10

https://www.editoramediacao.com.br/sobre-jussara-hoffmann informações sobre a autora retiradas deste site. 
11

 Graduada em Letras pela UFRGS em 1974, trabalhou como professora e coordenadora  pedagógica na rede de 

ensino pública e privada de Porto Alegre. Especialista em avaliação de aprendizagem,  iniciou seus estudos e 

pesquisas em 1979, na  UFRJ, tendo se tornado a segunda Mestra em Educação no Brasil na linha de pesquisa 

sobre Avaliação Educacional. A partir de 1986, atuou como professora adjunta na Faculdade  de Educação da 

UFRGS, instituição na qual  ampliou seus estudos e pesquisas sobre  Avaliação Mediadora e Educação Infantil. 

É também idealizadora, fundadora e Diretora da Editora Mediação, é responsável pela  publicação de mais de 

230 títulos na área  de formação pedagógica, além de autora  renomada de diversos livros e artigos no  Brasil e 

no exterior.  
12

 Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos (2001) (1999): Esta obra tem como tema a avaliação 

educacional sendo colocada em discussão através de diferentes perspectivas com a finalidade de reconstruir a 

avaliação escolar trazendo mais qualidade ao ensino das escolas.  
13

 O que sabe quem erra? reflexões sobre avaliação (2001): a obra propõe uma reflexão sobre as práticas 

escolares e a reconstrução do saber docente através da avaliação, visando um ensino público de qualidade, 

discutindo os porquês do fracasso escolar, da imposição de uma única forma de aprendizagem. 
14

 Pontos & Contrapontos: do pensar ao agir em avaliação (2005): Esta obra aborda o tema avaliação mediadora, 

os textos trazem experiências de avaliação desenvolvidas no ensino médio, no ensino superior, em estágios, e 

responde a algumas das perguntas que mais afligem os professores, como a utilização e a elaboração de provas 

ou testes dentro avaliação mediadora. 
15

 Avaliar para promover: as setas do caminho (2005): Produz nesta obra uma reflexão sobre os caminhos da 

avaliação, promovendo uma troca entre o presente para pensar no futuro, traz o olhar avaliativo, conceitos, 

instrumentos de avaliação e registros de uma avaliação mediadora. 

https://www.editoramediacao.com.br/sobre-jussara-hoffmann
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“Conclusão” Quadro 9 - Relação das obras citadas no ementário de cada PPC e o número de 

vezes que foi utilizada. 

Versão 

PPC 

Autor Número de 

vezes utilizados 

PPC 

2017 

Escola, currículo e avaliação
16

 1 

Avaliação: uma prática em busca de novo sentido 1 

Avaliação Desmistificada 1 

O jogo do contrário em avaliação
17

. 1 

Práticas avaliativas e aprendizagens significativas em 

diferentes áreas do currículo
18

.  

1 

Avaliação: concepção dialética libertadora do processo de 

avaliação escolar.  

1 

Virando a escola do avesso por meio da avaliação.  1 

Educação de Jovens e Adultos planejamento e avaliação. 1 

Inclusão e avaliação na escola de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

1 

Diário de Itinerância: recursos para a formação e avaliação de 

estudantes universitários.  

1 

 

___Obra em comum nos PPCs 
Fonte: Autora (2019). 

 

Em ambos os PPCs após a análise constatou-se que há apenas uma obra em comum, 

porém cabe ressaltar que a obra citada no PPC 2013 Avaliação: uma prática em busca de 

novos sentidos é de 2001 e a obra citada no PPC 2017 Avaliação: uma prática em busca de 

novo sentido de 1999, ambas do mesmo autor (ESTEBAN, M. T.), dado que necessita ser 

revisto pois não se justifica mencionar uma obra desatualizada em uma versão do PPC que foi 

atualizada. 

 

 

                                                 
16

 Escola, Currículo e Avaliação (2003): obra que aborda a avaliação como processo reflexivo, ao qual instiga o 

leitor a buscar em seu dia-a-dia uma forma de conectar as práticas e demais processos sociais com a 

escolarização. 
17

 O jogo do contrário em avaliação (2005): Nesta obra a autora reflete e destaca dentro de uma avaliação 

mediadora o que pode ser feito com relação a aprendizagem dos alunos para que os mesmos não fiquem 

esquecidos  no decorrer da busca diária dos professores em dar conta de todas as suas atribuições e em meio a 

conteúdos, apostilas, listas de atividades entre outros compromissos escolares. 
18

 Práticas avaliativas e aprendizagens significativas em diferentes áreas do currículo (2003): Nesta obra os 

autores trazem as práticas avaliativas a fim de refletir o “fazer” na educação diante das mudanças que estão 

ocorrendo em nossa sociedade, onde a relação aluno e professor é colocada em discussão. Apontam os princípios 

essenciais da prática avaliativa formativa/mediadora e discutem também ética e avaliação, pedagogia de projetos 

e avaliação e a avaliação da aprendizagem em múltiplas dimensões. 

 



49 

 

  

4.6 Avaliação externa 

 

Muitas das menções da palavra avaliação estão ligadas à avaliação do curso e ao 

aprimoramento do mesmo, são demandas que se fazem necessárias de estarem expressas 

como forma de controle da qualidade do ensino.  

Na sequência são apresentados trechos relacionados ao SINAES e ENADE, expressos 

em cada versão do PPC. 

 

Quadro 10 - Trechos com citações relacionadas ao SINAES e ENADE. 

PPC 2013 PPC 2017 

A formação dos acadêmicos, para fins de 

integralização da carga horária, será avaliada 

de forma externa, a qual será constituída por 

instrumentos de responsabilidade do MEC, 

que são o Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE), avaliação a que os 

alunos do curso são submetidos 

periodicamente (Lei nº 10.861 de 14 de abril 

de 2004) e a Avaliação das Condições de 

Ensino (ACE), instrumentos que fazem parte 

do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES). Estes instrumentos 

permitem analisar a estrutura e instalações 

físicas do curso, a qualificação do corpo 

docente e acompanhar o desempenho do 

estudante frente aos parâmetros nacionais de 

qualidade que possibilitam o planejamento 

de ações que reflitam na melhor qualidade do 

egresso. (UNIPAMPA, 2013, p.36). 

Lei nº 10.861/2004 que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) e dá outras providências. 

(UNIPAMPA, 2017, p.26). 

“No âmbito nacional, o Curso Licenciatura 

em Ciências da Natureza participará do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, SINAES, (implantado através da 

Medida Provisória número 147 de 2003 e 

aprovado pela Câmara em 03/03/2004), o 

que inclui a auto-avaliação do curso e 

avaliação do desempenho dos estudantes –

ENADE. No âmbito da instituição, o Curso 

deverá ser avaliado periodicamente pelo 

sistema vigente de Avaliação Institucional.” 

(UNIPAMPA, 2013, p.95). 

A avaliação institucional da UNIPAMPA é 

realizada pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, constituída nos termos da 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, tem as 

atribuições de condução dos processos de 

avaliação internos da instituição, de 

sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP. 

(UNIPAMPA, 2017, p.148). 

“Continua” 
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“Conclusão” Quadro 10 - Trechos com citações relacionadas ao SINAES e ENADE. 

PPC 2013 PPC 2017 

 No âmbito nacional, o Curso de Licenciatura 

em Ciências da Natureza, campus Dom 

Pedrito, é avaliado pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

que inclui a avaliação externa do Curso por 

meio de visita in loco. No ano de 2015, o 

curso foi avaliado por comissão designada 

pelo Ministério da Educação, sendo 

reconhecido com o conceito 3. 

(UNIPAMPA, 2017, p.151). 
Fonte: Autora (2019). 

 

O que analisa e avalia as instituições, cursos e o desempenho dos acadêmicos é o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado pela Lei n° 10.861 

de 14 de abril de 2004, cujo processo consiste em reunir as informações do Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes (ENADE), das avaliações institucionais e dos cursos para 

avaliar tanto a parte de pesquisa, ensino, extensão como também a gestão das instituições e 

seu corpo docente. Os dados obtidos são usados para embasar políticas públicas. 

Guimarães (2003) destaca que:  

 

O sistema nacional de ensino superior precisa contar com processos de avaliação 

para que possa crescer, se diversificar, flexibilizar o conteúdo, institucionalizar a 

pesquisa e a extensão, melhorar a graduação e promover a educação continuada, em 

sintonia com as demandas sociais e do setor produtivo. (GUIMARÃES, 2003, p.87). 

 

Como ressalta Guimarães (2003, p.56) “[...] as instituições públicas também têm 

procurado se adaptar às novas exigências uma vez que, também, passaram a ter seus cursos e 

condições de oferta submetidos às avaliações periódicas e ao recredenciamento da própria 

instituição”. Porém nenhuma delas está relacionada à avaliação da aprendizagem dos 

docentes.  

Destacam-se abaixo trechos do PPC 2017 que mencionam como se dá e quais os 

parâmetros são utilizados para a avaliação do curso. 

 

A Comissão de Curso será presidida pelo professor Coordenador de Curso, cabendo 

a ele conduzir as atividades necessárias à consecução das finalidades e objetivos do 

Curso que coordena, tais como a implantação da proposta de Curso, em todas suas 

modalidades e habilitações, a contínua avaliação da qualidade do Curso, 

conjuntamente com o corpo docente e discente, além de estar atento a diagnósticos 

sobre os problemas existentes no Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, 

realizando ações que visem à sua superação, sempre focado no aprimoramento 

doensino no Curso e nas concepções de curso estabelecidas neste PPC e firmadas 

conjuntamente pelos membros da Comissão de Curso. (UNIPAMPA, 2017, p.40) 
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Ainda o documento destaca que para este processo de avaliação serão realizadas “[...] 

visitas às salas de aula para conversas e escutas sobre as demandas do Curso, diagnosticada 

nos relatórios de avaliação” (UNIPAMPA, 2017, p.41). 

Guimarães (2003, p.64) ressalta que: “[...] no contexto do ensino superior, a avaliação 

das atividades universitárias tem sido um instrumento necessário para promover a melhoria do 

ensino e o desenvolvimento da produção científica”, cada vez mais os cursos superiores bem 

como as licenciaturas sentem a necessidade de elaborar novos instrumentos que provem essas 

melhorias no seu ensino.  

 
Também nessa definição a avaliação é percebida como um processo de 

aprimoramento do papel e das funções de uma instituição acadêmica, na medida em 

que ela evita que esta se afaste, por causa da rotina ou da tradição, dos objetos e 

finalidades inicialmente propostos ou daqueles incorporados ao longo do tempo 

(GUIMARÃES, 2003, p.64). 

 

Contudo os cursos superiores precisam contar com as avaliações externas para que 

possam crescer e promover uma educação continuada, flexível e diversificada com relação 

aos conteúdos, institucionalizando também a pesquisa e a extensão para que a graduação 

atenda às demandas do setor produtivo e social (GUIMARÃES, 2003).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho partiu da análise dos documentos oficiais do Curso Ciências da 

Natureza - Licenciatura da UNIPAMPA, campus Dom Pedrito sendo eles o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) dos anos 2013 e 2017, com a finalidade de compreender quais as 

concepções e mudanças sobre avaliação da aprendizagem estão expressas nesses documentos. 

Em todo e qualquer curso o ato de avaliar deve cumprir a legislação vigente, e a 

análise comprovou que nas duas versões analisadas, as concepções avaliativas, definições, 

elementos indicadores de avaliação e a forma como os resultados são explorados estão 

fundamentados na LDB 9.394/96. 

A avaliação está diretamente relacionada a uma relação dupla: avaliação interna versus 

externa e avaliação da aprendizagem representada pela relação entre professores e alunos. Ao 

analisar os documentos supracitados percebe-se que há uma preocupação em especificar os 

aspectos da avaliação interna muito atrelada à avaliação externa (autorização, 

reconhecimento, ENADE) o que se compreende que consequentemente irá refletir na 

qualidade da formação do professor de Ciências da Natureza. Essa preocupação na forma 

expressa nos documentos está direcionada para a obtenção de um conceito/nota final que seja 

satisfatório com relação ao desempenho do curso, e demonstra uma menor preocupação com a 

formação dos futuros professores e sua relação com a aprendizagem. 

No entanto o binômio professores e alunos fortemente demarcado na avaliação da 

aprendizagem demonstra-se com fragilidade na leitura do PPC, evidenciado pelo quantitativo, 

das 51 vezes que aparece no PPC 2013, 13 estão relacionadas com a avaliação da 

aprendizagem e das 112 menções do PPC 2017 apenas oito estão relacionadas a 

aprendizagem. Da mesma forma a análise do ementário, mostrou uma redução significativa 

em componentes curriculares obrigatórias que irão abordar a avaliação da aprendizagem no 

Curso de Ciências da Natureza, considerado uma fragilidade na atualização deste documento, 

tendo em vista que é um curso de Licenciatura que irá formar futuros professores e estes serão 

os responsáveis por avaliar seus alunos.  Esta fragilidade também é comprovada pela carência 

de aspectos relacionados à recuperação. 

Durante a análise dos dados e tabulação dos mesmos, houve destaque para a 

autoavaliação pois a mesma aparecia em ambos os documentos, ao qual tornou-se uma das 

categorias secundárias deste trabalho. A forma como a mesma está expressa nos documentos 

refere-se à autoavaliação do curso e avaliação institucional ambas visando a melhoria na 
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qualidade do curso que está sendo oferecido. Porém não à menção a autoavaliação no 

processo de ensino e aprendizagem, mesmo sabendo que no processo de aprendizagem dos 

alunos a autoavaliação pode ser utilizada como um instrumento avaliativo, pois a mesma faz 

com que os alunos façam uma reflexão sobre o que foi aprendido e sobre o que ainda falta 

aprender. 

Outro destaque obtido durante a tabulação foram os instrumentos avaliativos 

propostos nos documentos, uma série deles são citados porém o único que é definido e está 

explícito como forma de avaliação em uma determinada componente é o portfólio. Este 

resultado mostrou-se como sendo um dos pontos mais frágeis dos documentos analisados, 

pois os futuros professores estão sendo limitados durante a sua formação, não estão se 

familiarizando com outros instrumentos de avaliação, pois estes não estão sendo-lhes 

apresentado durante seu processo de formação. É pertinente a preocupação em como esses 

alunos estão sendo avaliados e como eles enquanto professores irão avaliar seus alunos, pois 

se sabe que há uma tendência em repetirmos o que vivenciado durante a formação.    

Considera-se que o presente estudo poderá contribuir para as discussões acerca da 

avaliação na formação inicial de professores de Ciências da Natureza, pois sinaliza a 

importância das comissões de curso estar conscientes da importância em investir tempo nas 

discussões sobre o processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pela avaliação e pela 

estruturação do PPC, pois estes implicam na qualidade do ensino superior e 

concomitantemente na educação básica. 

Contudo o mesmo possibilita aos futuros docentes assim como eu uma reflexão sobre 

à prática docente e aos formatos de avaliação que podem e devem ser explorados, facilitando 

a aprendizagem dos seus alunos. 
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ANEXO A – EMENTÁRIO DAS COMPONENTES CURRICULARES QUE ABORDAM AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NOS 

PPCs (2013 e 2017) 

 

Quadro 11 - Ementário das componentes curriculares que abordam avaliação da aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Referência 

P
P

C
 2

0
1
3
 

História e 

Filosofia da 

Educação 

(p.49). 

Tipos de conhecimento, evolução histórica do conhecimento em geral e do 

conhecimento científico em particular. Importância da história e da filosofia da 

ciência para o ensino de ciências naturais. Relações entre conhecimento, 

educação e filosofia. Identificação dos diferentes tipos de conhecimento 

respeitando uma linha histórica, percebendo produção, formas e estratégias 

de avaliação; relações entre saber e poder. Conceituação de conhecimento e 

ciência e seus paradigmas nos séculos XX e XXI. Compreensão do papel das 

Ciências naturais na produção de conhecimento. Compreensão da evolução dos 

conceitos e a aplicação no ensino de ciências 

Não consta. 

Práticas 

Pedagógicas: 

experimentação 

em Educação 

em Ciências (p. 

59) 

O papel da experimentação no ensino de Ciências (química, física e biologia). 

Concepções de professores sobre o papel da experimentação. A observação 

macroscópica, a interpretação microscópica e a expressão representacional de 

fenômenos da ciências. Transposição didática e livros para-didáticos associados 

aos experimentos. Avaliação de aprendizagem. Modelos atuais de ensino de 

Ciências: transmissão/recepção, redescoberta e mudança conceitual; 

aprendizagem significativa e proposta de ensino de ciências.Novas 

possibilidades no ensino e aprendizagem em ciências. A experimentação para o 

ensino de Ciências (ensino de física, ensino de química e ensino de biologia). 

Não consta. 

“Continua” 
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“Continuação” Quadro 11 - Ementário das componentes curriculares que abordam avaliação da aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Referência 

P
P

C
 2

0
1
3
 

Didática, 

Currículo e 

Planejamento 

(p. 64) 

O conhecimento didático e suas relações com as demais áreas do conhecimento. 

A ação e sua inserção na cultura. A educação, os processos de escolarização e 

formalização da ação didática, a partir dos significados histórico-culturais, locais 

e globais. Construção histórica do ensino da Didática e suas abordagens; a escola 

no contexto sócio-político-econômico brasileiro. Processo histórico de 

construção da didática e seu papel na formação do professor e seu compromisso 

político frente à realidade educacional. Estratégias de ensino, seleção de 

conteúdos e formas de avaliação, vivenciando, através da observação e 

discussão, o processo de ensino na prática de sala de aula. Teorias, métodos, 

técnicas, seleção de conteúdos e a sua aplicação no ensino das ciências, 

realizando estudos investigativos, problematizando e analisando as situações da 

prática educativa. Estudo de novos conhecimentos e práticas, que potencialmente 

poderão maximizar a apropriação de conhecimentos científicos pela maioria dos 

seus alunos. Conhecer os componentes da ação pedagógica. O aluno como sujeito 

no processo de construção do conhecimento. Tendências pedagógicas da prática 

escolar. Conhecimento e sala de aula: dimensão epistemológica, educativa e 

didático-pedagógica das interações. Escola, currículos e programação de ciências. 

A relação pedagógica: professor, aluno, conhecimento e os diferentes aspectos do 

ensinar e aprender. Os sujeitos, as novas subjetividades e os novos objetivos da 

educação nos cruzamentos culturais. A formação docente e suas especificidades 

no mundo contemporâneo. O professor: habilidades e competências. 

Planejamento e avaliação da aprendizagem: conceitos e instrumentos. 

Interdisciplinaridade. 

WEIDUSCHAT, I. Didática e 

Avaliação. Indaial: Asselvi, 2007. 

“Continua” 



61 

 

  

“Continuação” Quadro 11 - Ementário das componentes curriculares que abordam avaliação da aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Referência 

P
P

C
 2

0
1
3
 

Políticas 

Públicas, 

Legislação e 

Gestão da 

Educação 

Básica (p. 68) 

Fundamentos de uma gestão escolar participativa e democrática. Compreensão da 

relação entre gestão pedagógica (central), administrativa e de recursos humanos. 

Entendimento da função social da escola, por meio de uma inserção afirmativa na 

comunidade. Compreensão do papel do professor na escola e sua abrangência 

social, política e econômica. Teorias críticas e pós-críticas do currículo. 

Legislação educacional brasileira. As políticas educacionais e a realidade 

educacional na sua relação com a estrutura política, econômica e social. O 

Projeto Político-pedagógico das escolas e suas relações com as práticas 

pedagógicas dos professores. A escola no contexto sócio-político-econômico 

brasileiro: objetivos, finalidades, organização, recursos humanos e materiais. 

Organizar, mobilizar e articular toda a comunidade escolar sobre um projeto 

construído coletivamente. O currículo, a política e a gestão democrática na 

legislação educacional brasileira com destaque para a proposta governamental de 

currículo nacional através de parâmetros curriculares nacionais do Ensino 

Fundamental e Médio. As teorias e as práticas de avaliação no sentido de 

entender o significado que essas assumem no contexto da educação. Análise 

crítica dos fatos educacionais necessários à formação docente para o exercício do 

magistério na rede de ensino. Análise crítica referente ao ensino, a escola e a sala 

de aula caracterizando-os como espaços de relações e práticas sociais 

Não consta. 

“Continua” 
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“Continuação” Quadro 11 - Ementário das componentes curriculares que abordam avaliação da aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Referência 

P
P

C
 2

0
1
3
 

Práticas 

Pedagógicas: 

temas 

estruturadores 

para o Ensino 

de Ciências 

(p. 73) 

Análise do papel dos recursos didáticos e da avaliação no ensino básico em 

relação aos temas estruturadores. Estudo de pressupostos educacionais e da 

proposta metodológica de projetos inovadores de ensino de Ciências (química, 

física e biologia) em relação aos temas estruturadores. Elaboração e execução de 

uma atividade para o ensino de Ciências a partir dos temas estruturadores do 

ensino de ciências (ensino de química, ensino de física e ensino de biologia) e 

reflexão crítica da atividade. Produção textual reflexiva e seminário socializador 

Não consta. 

Leitura e 

produção 

textual (p. 84) 

Análise das condições de produção de texto referencial, planejamento e produção 

de textos referenciais com base em parâmetros da linguagem técnico-científica. 

Prática de elaboração de resumos, esquemas e resenhas. Leitura, interpretação e 

reelaboração de textos. Compreender o portfólio como um dos procedimentos 

condizentes com a avaliação formativa, observando os princípios de reflexão, 

criatividade, parceria e autonomia. 

CARVALHO, M. J. S.; PORTO, 

L. S. Portfólio educacional: 

proposta alternativa de avaliação. 

Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 

2005. 

Práticas 

Pedagógicas: 

formação 

docente e 

avaliação (p. 

85) 

Formação de professores de ciências e aprofundamento das reflexões sobre a 

experiência docente.Reflexão a partir da narrativa de um professor de ciências da 

educação básica.Concepções de avaliação e suas implicações no processo de 

ensino e aprendizagem. Caracterizar as funções de avaliação reconhecendo 

sua importância da tomada de decisão. As diferentes modalidades de 

avaliação e os princípios de avaliação. Etapas de avaliação. Professor e a 

avaliação do rendimento escolar. Os objetivos e seu papel na avaliação da 

aprendizagem. Discussão e reflexão sobre o processo de avaliação escolar. 

ESTEBAN, M. T. (Org). 

Avaliação: uma prática em busca 

de novos sentidos. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2001a. 

VILLAS BOAS, B.M.F. 

Avaliação formativa: práticas 

inovadoras. Campinas: Papirus, 

2004. 

ESTEBAN, M.T. O que sabe 

quem erra? Reflexões sobre 

avaliação e fracasso escolar. Rio 

de Janeiro: DP&A, 2001b. 

“Continua” 
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“Continuação” Quadro 11 - Ementário das componentes curriculares que abordam avaliação da aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Referência 

P
P

C
 

2
0
1
3
 Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

II (p. 86) 

Planejamento e execução de um plano de ensino conjuntamente com os 

professores da escola de uma proposta de ensino de ciências interdisciplinar para 

a Educação Básica.Análise, reflexão e avaliação da aula desenvolvida. 

Não consta. 

P
P

C
 2

0
1

7
 

Pedagógica V: 

Avaliação 

Educacional 

(p. 97) 

Pressupostos epistemológicos e vertentes teóricas da avaliação educacional. 

Avaliação como política numa perspectiva histórica e conceitual. Níveis, 

tipos e modalidades de avaliação de sistemas, organizações, programas e 

projetos educacionais. Aspectos metodológicos de avaliação 

educacional.Avaliação e a construção do conhecimento. Avaliação e o 

processo educativo.Desenvolvimento de Instrumentos avaliativos. Pesquisa 

sobre avaliação escolar. 

HOFFMANN, J. Pontos & 

contrapontos: do pensar ao agir 

em avaliação. 9. ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2005b. 140p. 

HOFFMANN, J. Avaliar para 

promover: as setas do caminho/ 

7. ed. Porto Alegre: Mediação, 

2005c. 142p. 

LUCKESI, C. C. Avaliação da 

Aprendizagem Escolar.14. ed. 

São Paulo: Cortez, 2002. 

ESTEBAN, M. T. Escola, 

currículo e avaliação. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

ESTEBAN, M. T. Avaliação: 

uma prática em busca de novo 

sentido. Rio de Janeiro: DP&A, 

1999. 

HADJI, C. Avaliação 

Desmistificada. Porto Alegre: 

ARTMED, 2001. 
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“Continuação” Quadro 11 - Ementário das componentes curriculares que abordam avaliação da aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Referência 

P
P

C
 2

0
1
7
 

  HOFFMANN, J. M. L. O jogo do 

contrário em avaliação.Porto 

Alegre: Mediação. 2005d. 

SILVA, J. F; HOFFMANN, J. 

(Orgs.). Práticas avaliativas e 

aprendizagens significativas em 

diferentes áreas do currículo. 
Porto Alegre: Mediação, 2003. 

VASCONCELLOS, C. dos S. 

Avaliação:concepção dialética 

libertadora do processo de 

avaliação escolar. São Paulo: 

Libertad, 1995. 

VILLAS BOAS, B.M. de F. 

Virando a escola do avesso por 

meio da avaliação. Campinas, SP: 

Papirus, 2008. (Coleção do 

Magistério: Formação e Trabalho 

Pedagógico). 
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“Conclusão” Quadro 11 - Ementário das componentes curriculares que abordam avaliação da aprendizagem nos PPCs (2013 e 2017). 

Versão 

PPC 

Componente 

Curricular 

Ementa Referência 

P
P

C
 2

0
1
7
 

Componente 

Curricular 

Complementar: 

Experiências 

de 

aprendizagem 

em espaços 

educativos 

escolares e 

não-escolares 

 (p.118) 

Inserção e investigação na realidade da educação em espaços educativos 

escolares e não-escolares, contemplando a educação de jovens e adultos, a 

educação do campo, bem como outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. Investigação e reflexão crítica acerca da prática 

pedagógica, planejamento, execução e avaliação de atividades educativas. 

CISESKI, A. A. et al. Educação 

de Jovens e Adultos, 

planejamento e avaliação. 

Cadernos de EJA, n. 3. São Paulo: 

IPF, 1999. 

Componente 

Curricular 

Complementar: 

Princípios 

Ético-Político-

Pedagógicos 

para a Inclusão 

(p. 132) 

Não consta. 
Fundamentos da sociedade e educação inclusiva. Paradigmas em educação 

especial. Necessidades educacionais especiais. Inclusão e acessibilidade física e 

pedagógica. Legislação e políticas públicas de inclusão. O projeto da escola 

comum inclusiva. 

BEYER, Hugo Otto. Inclusão e 

avaliação na escola de alunos 

com necessidades educacionais 

especiais. Porto Alegre: 

Mediação, 2005. 

Componente 

Curricular 

Complementar: 

Metodologias 

inovadoras 

(p.135) 

Não consta. 
Inovação didático-metodológica em Ciências. Uso de estratégias de ensinagem. 

Pesquisa como princípio educativo para a atividade da ensinagem. Contextualização 

e interdisciplinaridade como base da inovação didático-pedagógica. Pressupostos 

educacionais das propostas metodológicas inovadoras na educação. Elaboração e 

execução de metodologias inovadoras (no ensino de Ciências). Reflexão crítica da 

atividade. Produção textual reflexiva e seminário socializador. 

ALMEIDA, L. R. Diário de 

Itinerância: recursos para a 

formação e avaliação de estudantes 

universitários. Estudos em 

Avaliação Educacional. São Paulo, 

v. 23, n. 51, p. 250-269, jan/abr. 

2012. 
Fonte: Autora (2019). 


