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A avaliação educacional tem papel fundamental junto ao direcionamento das
políticas públicas em diferentes níveis da educação no país. Discussões e reflexões
acerca do processo avaliativo e sobre os resultados obtidos são fundamentais para
melhoria da qualidade do sistema educacional. A ampliação e divulgação de estudos
relacionados ao tema contribuem para a melhoria de instituições de ensino,
adequação da estrutura universitária e avanço no processo pedagógico.
A experiência de conhecer e utilizar dados oriundos do ENADE de estudantes
do curso de nutrição expôs a necessidade de ampliar e popularizar experiências
similares, assim como dados sobre os cursos de graduação no Brasil e fortalecer a
discussão para além do curso de nutrição. Expandir as reflexões para o contexto da
universidade e para todo o ensino superior brasileiro com o debate em torno de
questões que cercam a temática da avaliação no ensino superior é de grande
relevância e enriquecedor para a universidade brasileira.
Os profissionais atuantes no ensino superior precisam estar atentos e
atualizados sobre o que acontece em todo o processo avaliativo e deliberações
posteriores à ele. Docentes, técnicos e discente são os atores diretamente envolvidos
pelas implicações decorridas dos processos avaliativos, portanto demandam espaços
de atualização, exposição e troca de experiências para aperfeiçoar sua atuação e
postura crítica.
Uma ampla reflexão sobre os pontos fortes e fracos identificados na avaliação
discente, avaliação institucional e avaliação docente possibilita intervenções e
mudanças no sentido de melhorar o trabalho desenvolvido por todos os envolvidos
no processo educativo.
Assim a proposta deste produto técnico é a construção de um evento com
vistas a estimular a discussão da avaliação do ensino superior no âmbito da
Universidade Federal de Goiás (UFG). O evento denomina-se “1º Simpósio:
Interfaces da Avaliação da Educação Superior”.
Para a concretização do evento propõe-se o estabelecimento de parcerias
institucionais para fortalecer e agregar relevância ao mesmo. As parcerias ocorrerão
com a Faculdade de Educação da UFG, com a Pró-reitora de Graduação e o
Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde (MEPES). Parceiros esses que

facilitarão a construção e instrumentalização de discussões amplas e diversificadas
sobre a temática.
Serão convidados a conferenciar no simpósio, docentes e profissionais
diretamente envolvidos na avaliação no ensino superior, teóricos sobre o assunto e
ainda pesquisadores da área visando a troca de experiências e percepções sobre o
tema de interesse.
Constituem-se o público de interesse do simpósio: docentes, discentes,
técnicos em educação, pesquisadores, diretores e coordenadores de curso, membros
dos núcleos docentes estruturantes dos cursos e da comissão própria de avaliação da
UFG, além de pró-reitores e o reitor da universidade.
A seguir a proposição das temáticas a serem discutidas e informações técnicas
sobre o evento:

Proposta: 1º Simpósio - Interfaces da Avaliação da Educação
Superior

Período: 1 dia (08:00h às 18:15h)
Carga horária: 10 horas
Local: Auditório (com capacidade aproximada para 300 pessoas)
População alvo: Docentes, discentes, técnicos em educação, pesquisadores, diretores
e coordenadores de curso, membros dos núcleos docentes estruturantes dos cursos e
da comissão própria de avaliação da UFG, pró-reitores e reitor.
Objetivos: Debater os rumos da avaliação no nível superior no Brasil, promover
discussões e debates e permitir a troca de experiência vivenciada em diferentes
instituições de ensino.
Temas de Interesse:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Experiências de avaliação
Ética e valores em avaliação
Planejamento e gestão da avaliação
Avaliação quantitativa x Avaliação qualitativa
Avaliação em larga escala no Brasil: experiências vividas
Métodos estatísticos para avaliação
Instrumentos de avaliação
Atores do processo avaliativo

Programação

Atividade: Tema

Horário

Credenciamento

08:00 – 08:30

Abertura

08:30 – 09:00

Mesa Redonda:

09:00 – 10:00

Gestão universitária na atualidade: Aspectos da diversidade no
Ensino Superior
Mesa redonda:

10:00 – 11:00

Como está a avaliação na UFG??
Painel:

11:00 – 11:45

ENADE: Avanços e desafios
INTERVALO – ALMOÇO
Retorno das atividades: 13:30
Exposição de pôsteres e apresentação dialogada

13:30 – 14:30

Conferência:

14:30 – 15:30

Experiências Inovadoras na avaliação superior
Coffee break

15:30 – 16:00

Painel:

16:00 -17:00

Fatores determinantes do desempenho acadêmico
Mesa redonda:

17:00 -18:00

Avaliação formativa enquanto ferramenta de melhoria da
qualidade
Encerramento

18:00 – 18:15

Certificação

18:15 – 18:45

