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Complementando o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em

Educação, Culturas e Identidades este documento apresenta a Política de

Autoavaliação, no âmbito do Programa.

1. Considerações Preliminares

Esta proposta considera o documento CAPES, publicado em 2018,

nominado como “Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação CAPES”.

Este documento teve como objetivo apresentar de maneira introdutória

discussões sobre o sistema de avaliação da pós-graduação da CAPES,

fazendo ver que o foco desse sistema deveria ser a autoavaliação sistemática

dos programas e não mais a avaliação estritamente externa.

O processo de autoavaliação auxilia o programa de pós-graduação a

pensar a si próprio, considerando sua natureza e identidade, fortalecendo seus

elementos identitários e seus objetivos formativos, propondo pesquisas as

quais tenham relação com a sua missão e a sua visão de mundo nas quais o

programa está inserido.

No processo de autoavaliação é essencial que se evidencie que a área

de concentração, as linhas de pesquisa, os projetos dos docentes e dos

discentes do programa estejam coerentes com os planos de desenvolvimentos

da IES da qual o programa faz parte que, por sua vez, deve estar coerente com

os planos de desenvolvimento local, regional e nacional.

Nesse sentido, a política de autoavaliação considera elementos

constitutivos do programa de pós-graduação evidenciando qual são as pilastras

sustentadoras da missão de programa, o objetivo geral do programa e os



objetivos específicos e busca revelar o que torna o programa único em sua

área, o percurso formativo dos/as discentes do programa, a trajetória de

pesquisa dos/as docentes do programa e, especiamente, em que o programa

colabora com a pós-graduação em sua área de atuação.

2. Parâmetros da autoavaliação
Seguindo o já referido documento da CaPES, os parâmetros da política

de autoavaliação do programa têm as seguintes dimensões:

 Sucesso do aluno: Quais os parâmetros de avaliação da qualidade das

dissertações do Programa?; Como o Programa determina a

aprendizagem do aluno?; Quais as razões da evasão discente?

 Sucesso do professor e dos técnicos: Há avaliação da qualidade da

orientação?; Qual a política de capacitação docente e técnica do

Programa? Ela é articulada com a Instituição?; Qual a definição da

qualidade do ensino, considerando o professor em sala de aula?; Qual a

definição da qualidade do apoio técnico?

 Sucesso do Programa de maneira global: Quais as ações de

acompanhamento de egressos?; Há organicidade no Programa?; O

Programa está pulverizado em termos de pesquisa?; Como é avaliado o

compromisso do Programa em relação à inclusão e à diversidade?; O

Programa monitora o fluxo de formação?; O Programa monitora as taxas

de conclusão e aprovação?; Há oferta de atividade extracurricular – e

política de incentivo à participação acadêmico-cientifico dos alunos e

professores?; Quais as políticas de inovação e seus resultados (amplo

sentido)?; Quais as políticas de internacionalização e seus resultados? e

Quais as políticas de inclusão social e seus resultados?

3. Processo de autoavaliação
O processo de autoavaliação no PPGECI tem um fluxo contínuo, num

sentido de constante sensibilização para a importância da autoavaliação entre

docentes e discentes, frequentes realizações de diagnósticos, divulgação

ampla e discussão dos resultados com todos os que fazem o programa e

redirecionamento de ações, quando necessário. Aliado a esse processo, está o

exercício, também contínuo de meta-avaliação, quando se avalia o próprio



processo de avaliação e se propõe a manutenção ou a reformulação das ações.

3. Ações/instrumentos de autoavaliação do PPGECI
São ações e instrumentos de autoavaliação as seguintes atividades

desenvolvidas:

 reunião anual para planejamento estratégico do PPGECI, ocasião em

que se discutem possibilidades e limites anuais do Programa,

analisando os êxitos, os acertos, os erros e os equívocos. Nestas

reuniões, todas as pessoas que compõem o PPGECI participam,

sendo, no caso dos/as discentes, a participação por representação;

 reunião mensal para discussão das atividades ordinárias do PPGECI,

as reuniões de Colegiado. Nestas reuniões, são analisadas e

discutidas questões que têm a ver com a dimensão executiva do

PPGECI e, ao mesmo tempo, com questões de âmbito pedagógico e

administrativo;

 reuniões mensais da coordenação do programa com os alunos, para

acompanhamento das dificuldades enfrentadas e discussão sobre

possibilidades de redirecionamento de ações da coordenação e do

trabalho docente;

 reunião semestral pedagógica, realizada semestralmente, com

discussões pedagógicas que importam para o PPGECI, no âmbito do

trabalho coletivo, colaborativo, inter e transdisciplinar. As reuniões

pedagógicas, realizadas semestralmente, ajudam para que os

desafios ao longo do semestre sejam superados e para que a

proposta pedagógica, matriz do PPGECI, não se dilua em ações

individuais;

 aplicação de questionário para os/as discentes novatos/as, antes do

início das aulas, logo após a confirmação das matrículas. Este

questionário objetiva fazer um diagnóstico sociocultural e econômico

do/a discente, com vistas a se obter informações que possam

influenciar diretamente em questões administrativas como, por

exemplo, distribuição de bolsa de estudo; questões pedagógicas

como, por exemplo, organização da disponibilidade das disciplinas no



primeiro semestre, organização dos dias de orientação e da

realização das aulas práticas;

 aplicação de questionário para os/as discentes veteranos/as, antes

do final do semestre, com vistas a ter melhor compreensão de como

se podem organizar distribuição de disciplinas; planejamento e

realização de aulas práticas; organização e realização de eventos

semestrais, internos ao PPGECI como também agenda de

participação de discentes em eventos externos ao PPGECI;

 uso de instrumento avaliativo das disciplinas, tendo por objetivo

melhorar os processos de ensino das disciplinas como também os

processos de aprendizagem. O instrumento, no nosso ver, deve ser

mais qualitativo, porém como condições de apresentar resultados

para que se possa alcançar o que se visa obter com esse tipo de

avaliação;

 aplicação de questionário, preferencialmente qualitativo, para os/as

docentes sobre suas ações ao longo do semestre, pontuando seu

projeto de pesquisa, seu grupo de pesquisa, suas orientações

acadêmicas; sua produção intelectual e sua formação continuada;

 aplicação de questionário para docentes e discentes sobre as ações

da gestão, usado para colaborar com a gestão da coordenação, no

sentido de continuidade das ações e/ou revisão de procedimentos

que não surtiram os objetivos pretendidos;

 desenvolvimento de um programa de acompanhamento dos

egressos que envolva: manutenção de um grupo de contato com

os/as egressos/as; incentivo de participação dos/as egressos/as em

ações do PPGECI, realização de um seminário anual dos egressos,

ocasião onde discentes, docentes e egressos se encontram e

compartilham experiências, conhecimentos e planos para futuros

trabalhos, estudos e pesquisas.

4. Indicadores da autoavaliação
Consideramos os seguintes indicadores de qualidade do programa:

 percentual de alunos que concluíram o curso de mestrado em, no



máximo, 30 meses, considerando o número de alunos que iniciaram o

curso;

 percentual de alunos que qualificaram seu projeto de dissertação em, no

máximo, 15 meses, considerando o número de alunos que iniciaram o

curso;

 percentual de alunos desligados do curso (por solicitação do aluno ou do

colegiado), por turma;

 média do número de orientandos por docente;

 percentual de alunos inseridos em grupos de pesquisa dos docentes do

programa;

 percentual de alunos inseridos em projetos de pesquisa dos docentes do

programa;

 desempenho dos discentes nas disciplinas;

 artigos publicados por docente em co-autoria com discentes ou egressos

do programa;

 número de periódicos com publicação de trabalhos desenvolvidos por

docentes e discentes do programa (nacionais ou internacionais0;

 eventos com a participação de docentes e/ou discentes do programa

(nacionais e internacionais);

 avaliação dos participantes dos eventos realizados pelo programa;

 impacto do programa na vida profissional e acadêmica do egresso do

curso: continuidade da formação acadêmica em cursos de doutorado,

participação em projetos de pesquisa, intervenção social ou cultural,

vínculo empregatício em instituição de ensino ou pesquisa, participação

em grupos de pesquisa, etc.


