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Introdução. Na atualidade, a Avaliação de Desempenho Docente - ADD, é crescente na 

pesquisa pedagógica em muitas instituições de ensino, seja na educação básica ou no 

ensino superior, se avalia, o desempenho do professor sempre com o objetivo de 

aprimorar o processo de ensinagem e aprendizagem do professor. A avaliação é o 

resultado da análise comparativa entre o desempenho esperado (indicadores de 

resultados) e o desempenho realizado (resultado efetivo), sendo realizado pela 

Comissão de Avaliação que, compreende uma equipe multidisciplinar (Professor, 

Coordenador, Funcionário e outros), tendo amparo legal e institucional no Projeto 

Político Pedagógico - PPP e Regimento Interno. A avaliação do desempenho acadêmico 

é atualmente uma necessidade nos cursos de graduação nas Instituições de Ensino 

Superior – IES, que passou a ser uma exigência legal amparada pelas Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB Lei. N. 9.394/96, e a Lei N° 10.861/04, do Sistema Nacional 

da Avaliação do Ensino Superior – SINAES, que é formado por três componentes 

principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Na 

Avaliação de Desempenho Docente, sempre se aplicam questionários, para serem 

respondidos pelos discentes, seja por meio de aplicativos, software ou o tradicional 

respondendo no papel. Seja, qual for o recurso ou instrumento utilizado, os docentes são 

avaliados pelos discentes. Objetivos: verificar os questionários aplicados 

semestralmente para os discentes avaliares os docentes do ensino superior e analisar as 

14 questões de um questionário aplicado para 855 discentes, avaliarem o desempenho 

de 99 docentes. Metodologia: o estudo foi caracterizado pela pesquisa de campo com 

abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de pesquisa o questionário, 

valorizando a Metodologia da Problematização – MP com base no Arco de Maguerez 

com ênfase nas cinco etapas do arco como segue: etapa 1. Observação da Realidade, 

etapa 2. Pontos –Chave, etapa 3. Teorização, etapa 4. Hipótese de Solução e etapa 5. 

Aplicação à Realidade. Com estes procedimentos, optou-se por desenvolver um relato 

de experiência. Na etapa 1. Observação da realidade: ocorreu dentro do espaço da 

Universidade do Estado do Pará – UEPA. Campus XII/Santarém em 2018 – 2019.  

Santarém é considerada uma cidade universitária, conta com duas universidades 

públicas como a UEPA e a Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, e outras 

inúmeras IES particulares. O ensino superior na área da saúde com suas novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs defende a partir dos anos 2000, a necessidade 

de adoção de currículos integrados e metodologias diferenciadas. E logo, é aceito no 

Brasil o Problem Based Learning - PBL ou Aprendizagem Baseada em Problemas - 

ABL. Neste contexto a UEPA/Santarém torna-se pioneira na adesão as Metodologias 

Ativas - MA, principalmente nos cursos de Medicina, Fisioterapia e Enfermagem que, 

desenvolvem as seguintes metodologias: PBL, MP e Team- Based Learning -

TBL/Aprendizagem Baseada em Equipe - ABE. A UEPA realiza semestralmente 

Avaliação de Desempenho Docente – ADD. Ao participar da semana pedagógica e 

observando a exposição da coordenação pedagógica, sobre o resultado das avaliações 

realizadas pelos discentes no final do ano letivo de 2018, chama atenção, a deficiência 



na aplicabilidade das MA, indicada pelos acadêmicos. A análise do instrumento de 

avaliação que foi aplicado, proporcionou informações para extrair um recorte da 

realidade e identificar um problema ou mais de um problema, observados após a análise 

dos questionários. A equipe pedagógica organizou uma reunião para mostrar o resultado 

da avaliação dos estudantes sobre os professores, dentre algumas questões que precisam 

melhorar, o item de maior repercussão e considerado “negativo” ou que precisa 

melhorar, é sempre o mesmo: a aplicação de Metodologias Ativas, principalmente a 

Metodologia da Problematizaçâo. Na etapa 2. Pontos –chave:  partindo do exposto, os 

problemas identificados foram: a necessidade dos docentes conhecerem a metodologia 

ativa aplicada em cada curso; aprender a desenvolver MA e incentivar a leitura do PPP. 

Na etapa 3. Teorização: o grande imperativo do mundo na atualidade é avaliar o 

desempenho da pessoa que desenvolve determinada tarefa na empresa, é avaliar o 

desempenho humano do trabalhador, ou seja, avaliar a competência de saber fazer. Essa 

preocupação com a avaliação do desempenho, apesar de ser uma exigência global atual, 

ela não é nova, visto que, estudos confirmam que deve ter surgido nos primórdios das 

relações de submissão ao trabalho. Depende muito do estilo ou filosofia da organização 

a variação é, muito significativa no processo de avaliação de desempenho. Bergamini e 

Beraldo (2008, p. 49), afirmam que, a avaliação de desempenho acontece numa relação 

de troca e intercâmbio, entre as pessoas. Na etapa 4. Hipótese de solução: a equipe de 

avaliação, se reúne é discute sobre o que fazer e como resolver os problemas 

identificado? Foram apresentadas várias hipóteses, mas para este estudo indicamos três: 

revisão do instrumento de avalição, tanto das questões como do formato de aplicação, 

que deverá ser informatizado, deixando de usar folhas de papel A4; planejamento de 

ações para viabilizar capacitação docente para todos que estão em atividade na sala de 

aula; realização de palestras, minicursos e oficinas pautados em M. A. Na etapa 5. 

Aplicação à realidade: as ações propostas nas hipóteses para minimizar e ou solucionar 

o problema identificado, foram elencadas após discussão com alguns docentes e equipe 

pedagógica, três foram desenvolvidas com sucesso. Como segue: revisão do 

instrumento de avalição; realização de palestras, minicursos e oficinas pautados em 

MA. Resultados. Os docentes que participaram das palestras, dos cursos e oficinas de 

tutorial ofertados no início do ano letivo de 2019, avaliaram, o desenvolvimento das 

ações, como positiva, muito exitosa e significativa para mudar o desenvolvimento de 

estratégias e o repertório didático dos professores do ensino superior. Conclusões. A 

Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez, tem como ponto de partida 

a realidade que, sendo observada de vários ângulos, permite ao pesquisador perceber e 

identificar os problemas existentes, que geram inúmeras possibilidades de estudos.  
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