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INTRODUÇÃO 

 

A avaliação é um instrumento de caráter educativo e possui como objetivos a obtenção de 

informações para a melhoria da qualidade acadêmica. Avaliar é um ato de “leitura de uma realidade”, 

fundamentada por meio de informações provenientes de diferentes fontes.  

O Brasil é um país que tradicionalmente não avalia o seu sistema educacional. A cultura de 

avaliação começa a se delinear nas décadas de 80 e 90, iniciando-se com o ensino médio por meio do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEBA) e ganhando maior destaque no governo FHC, 

sobretudo após a regulamentação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n
o
 

9394 de dezembro de 1996). Em outubro de 1996, o Decreto n
o
 2.026 estabeleceu o processo de 

avaliação dos cursos e instituições por meio do Exame Nacional de Curso (Provão) e da Analise das 

Condições de Oferta dos Cursos. Em 2003, o Ministério da Educação (MEC) propôs a criação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), regulamentado pela Lei n
o 

10861 de 

14/04/04. (Matos & Tenório, 2009).  

O Artigo 14, inciso 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Odontologia recomenda que “O Curso de Graduação em Odontologia deverá utilizar metodologias e 

critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 

consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual pertence”. 

(Brasil, 2002). Com base nessa diretriz as IES no Brasil têm buscado criar a cultura da avaliação 

interna, ainda que motivadas muito mais pela perspectiva de atender às questões legais do que pela 

busca de melhoria continua a partir dos resultados. 

Segundo Hadji (1994) a avaliação do desempenho docente reside na relação entre o que existe 

e a expectativa, entre um desempenho real e um desempenho esperado. Pode-se citar como fonte de 

informações sobre este desempenho o corpo discente, uma vez que o estudante é o principal 

beneficiário do trabalho de ensinar e, principalmente, um participante ativo do processo de 

ensino/aprendizagem sendo importante sua participação no processo de avaliação do ensino ministrado 

na instituição. As informações obtidas pelo estudante podem e devem contribuir para a melhoria do 

desempenho docente e da própria qualidade do ensino em uma instituição.  

Para se avaliar o desempenho das instituições de educação e se mensurar a qualidade do serviço 

oferecido, é imprescindível que se desenvolva um processo confiável de avaliação do trabalho docente. 

É necessário que a avaliação tenha uma legitimidade técnica, onde podemos citar a teoria e os 

processos metodológicos; além de legitimidade ética e política, o respeito à pluralidade, a participação 

democrática, a liberdade  para o debate argumentativo e o compromisso com os valores sociais e com a 

responsabilidade pública.  

Outro ponto importante em relação à avaliação é a continuidade. O processo deve ser contínuo 

e permanente, não fragmentado. Nas avaliações permanentes e internalizadas como cultura de 

melhoramento e emancipação, a comunidade educativa assume de modo ativo as suas 

responsabilidades na construção da educação comprometida com os interesses e valores da sociedade. 

Isso propicia a criação de uma cultura de avaliação educativa construída e internalizada no cotidiano 

dos avaliados e dos avaliadores. 

A avaliação é, sem dúvida, uma atividade necessária para as instituições que buscam a 

qualidade acadêmica. A implantação de um programa de avaliação docente é uma etapa importante a 

ser vencida pelos gestores acadêmicos na busca de melhoria concreta da qualidade da educação 

ofertada. Nesse sentido, a Universidade Federal da Bahia, por meio da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) promove a avaliação do corpo docente realizada pelo corpo discente. Entretanto, essa avaliação 

vigente não tem conseguido alcançar a adesão dos estudantes de odontologia de uma forma 
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comprometida visando à consolidação de uma cultura de avaliação na perspectiva de melhoria do 

processo ensino-aprendizagem na FOUFBA. 

As justificativas comuns dos estudantes a essa falta de interesse e adesão à proposta se referem: 

ao longo tempo de preenchimento do instrumento; ao seu caráter generalizante; e à falta de visibilidade 

dos resultados no âmbito do curso, de modo a produzir as mudanças necessárias.  Avaliar os docentes 

com uma ferramenta exclusiva, construída especificamente para o curso de graduação em odontologia, 

considerando suas especificidades, pode conduzir a um melhor feedback para a comunidade acadêmica 

da FOUFBA, criando um ambiente favorável à avanços nos pontos avaliados negativamente e estímulo 

àqueles avaliados positivamente. 

Acrescenta-se a estas, o fato de que a avaliação vigente tem um caráter impositivo e 

centralizador, características estas que inibem a apropriação da proposta e o compromisso com ela, por 

parte dos estudantes e dos professores. Nesse sentido, defendemos que a avaliação docente pelo corpo 

discente deve ser uma construção coletiva, com envolvimento amplo dos sujeitos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem, de maneira que a avaliação, além de tornar-se uma apropriação da 

comunidade acadêmica, seja pensada e conduzida como instrumento de melhoria do curso e da 

qualidade da educação. 

Nesse sentido, o Colegiado do Curso, o grupo PET e o Diretório Acadêmico da FOUFBA 

desenvolveram um projeto para avaliar o ensino de graduação em Odontologia da Universidade 

Federal da Bahia, a partir de avaliação continuada do desempenho docente, estrutura física e materiais, 

e serviços administrativos, buscando identificar carências e oferecer su s dios para mudanças positivas 

no curso.  

Entendendo que a participação dos grupos PET nos processos de melhoria dos seus cursos é um 

dos pressupostos do programa, o objetivo desse trabalho é apresentar a proposta de avaliação interna 

da Faculdade de Odontologia-UFBA, construída a partir de uma reflexão crítica do modelo vigente e 

de uma participação coletiva com representantes docentes e discentes. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O instrumento de avaliação é um questionário, composto de perguntas fechadas e abertas, 

construído pela comissão de avaliação composta por professores representantes do Colegiado do 

Curso, pelos bolsistas do PET odontologia e por estudantes representantes do Diretório Acadêmico. O 

questionário é aplicado em sala de aula no final de cada semestre, sendo a aplicação conduzida por 

membros da comissão de avaliação.  

O foco da avaliação é o corpo técnico-administrativo (biblioteca de saúde, colegiado de 

graduação, secretaria e serviço de esterilização), as disciplinas, o corpo docente e a estrutura da 

instituição. O corpo docente é avaliado quanto à pontualidade, domínio de conteúdo específico, 

atualização, clareza e objetividade, cumprimento do cronograma, forma de avaliação, receptividade a 

críticas, integração com outras disciplinas e relacionamento com o aluno. Os códigos utilizados são: 

(1) Muito ruim, (2) Ruim, (3) Regular, (4) Bom e (5) Excelente. 

Por tratar-se de uma experiência em construção, as primeiras avaliações têm sido antecedidas 

por esclarecimentos sobre os aspectos que evidenciam as diferenças entre a avaliação já existente 

(Sistema online de avaliação docente vigente na UFBA – SIAV) e a proposta atual; além de 

informações sobre o preenchimento do instrumento e da importância e finalidade da avaliação 

proposta atualmente. 

Para alcançar a participação efetiva dos estudantes no processo de avaliação alguns 

instrumentos de divulgação têm sido mobilizados, como por exemplo, o mural do PET-Odontologia, 

que está localizado em espaço de destaque dentro da FOUFBA. Outro auxílio de divulgação que vem 

se configurando como importante ferramenta de mobilização são as redes sociais, há tempos utilizadas, 

e comprovadamente eficientes, por contar com o cadastro atual de 587 estudantes como membros do 

do DA, ou como discentes do curso (498 inscritos). Por meio desse meio de comunicação, torna-se 

possível a divulgação instantânea de informações, cartazes e eventos relativos à avaliação interna. Não 

menos importante é a interrelação existente entre os membros do PET- Odontologia e do DA com a 
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comunidade acadêmica, dialogando cotidianamente e ratificando a importância da avaliação 

institucional. 

As questões fechadas são tabuladas e analisadas no programa SPSS, versão 11.0 e os resultados 

apresentados em gráficos. Essa etapa é realizada por uma comissão composta por uma professora 

coordenadora, representante do Colegiado do Curso e por cinco membros do grupo PET- Odontologia, 

os quais se revezam a cada nova avaliação e assumem a responsabilidade de manter sigilo. As questões 

abertas são sistematizadas por professores da comissão, coordenados pela Coordenadora do Colegiado 

do Curso. 

Os resultados apresentados nesse trabalho se referem à primeira avaliação, procedida no 

primeiro semestre de 2012, uma vez que a segunda avaliação encontra-se em fase de execução.  

 

RESULTADOS 

 

O número de estudantes matriculados na FOUFBA é de 603 discentes, sendo que 373 

estudantes responderam ao questionário, representando um total de 61,85%. 

Os resultados são sistematizados por dimensão avaliada e a devolutiva é feita por meio dos 

seguintes veículos: 

 Divulgação da análise quantitativa por disciplina (banners expostos em mural); 

 Palestra ministrada durante a Semana Acadêmica, a qual ocorre no inicio do semestre 

subseqüente;  

 Reunião com os professores por disciplina (entrega e discussão dos resultados quantitativos e 

qualitativos da disciplina e entrega individual dos resultados quantitativos e qualitativos aos 

professores, preservando o sigilo dessa última informação); 

 Reunião com o corpo técnico administrativo dos serviços avaliados. 

No quesito Biblioteca Universitária de Saúde, em respostas abertas, os discentes relataram 

acesso dificultado, falta de acesso ao setor de consulta nos finais de semana, acervo bibliográfico 

insuficiente e desatualizado, atendimento deficiente e desorganização dos livros. 

Com relação aos serviços da esterilização, em respostas abertas, os discentes relataram que o 

atendimento era muito ruim, espaço mal planejado e pequeno em relação ao número de alunos, horário 

de funcionamento deveria ser das 8h e se estender ate às 20h, número de funcionários insuficiente 

(aumentar em horários de pico) e funcionários atendem de má vontade. 

Quanto à avaliação das disciplinas da FOUFBA, o Gráfico 1 apresenta um exemplo de uma 

disciplina considerada bem avaliada pelos discentes em todos os itens avaliados, e o Gráfico 2, uma 

disciplina avaliada negativamente. No Gráfico 3, 16% das disciplinas obtiveram um escore de 4,51 ou 

mais (entre bom e excelente), 39% com escore entre 4,0 e 4,5 (bom) e 45% com escore menor que 4,0 

(entre muito ruim e regular). 

 

DISCUSSÃO 

 

 Segundo Gasparetto et al. (2000), a avaliação institucional pode ser pensada sob duas 

perspectivas: avaliação como instrumento do poder para controlar e hierarquizar as instituições e 

avaliação como processo de melhoria da qualidade do fazer universitário, como processo de auto-

conhecimento e de tomada de decisões.  

A participação de 61,85% dos estudantes na primeira avaliação interna da FOUFBA, ainda que 

represente a maioria deles, revela a falta de cultura avaliativa no Brasil. Ressalta-se que a ampla 

participação da comunidade acadêmica é importante no processo avaliativo, uma vez que a 

participação e cooperação de todos legitima o processo de avaliação, trazendo benefícios que 

contribuem para o aperfeiçoamento contínuo, para o conhecimento das limitações e potencialidades e 

de outras ações que impliquem em mudanças e melhorias que levem ao desenvolvimento da 

instituição. (Almeida et al., 2007). 

Os resultados observados na presente avaliação revelam a necessidade de uma reflexão crítica 

do corpo docente, gestores e corpo administrativo, com vistas à melhoria do ensino na FOUFBA. 
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Nesse sentido, Gasparetto (2000) afirma que é impensável conceber a avaliação dissociada da 

mudança, pois o mundo, a sociedade e a economia mudam num ritmo cada vez mais acelerado 

antecipando o processo de renovação do conhecimento e das tecnologias, o que impõe constantes 

desafios à universidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da primeira avaliação interna da FOUFBA revelam importantes lacunas em todas 

as dimensões avaliadas, de modo que a socialização desses resultados possibilita aos sujeitos 

envolvidos uma reflexão crítica sobre o papel que cada um desempenha na dinâmica da instituição e 

como, a partir dos resultados gerais e individuais, eles podem promover as mudanças necessárias à 

melhoria da qualidade do ensino. Ademais, a participação efetiva dos estudantes, representados pelos 

bolsistas do PET e do DA, propicia ao corpo discente uma inserção política dentro do curso, 

possibilitando uma participação mais ativa no seu processo ensino/aprendizagem. 
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