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Resumo: Este trabalho trata do resultado do processo de Avaliação dos estágios acadêmicos 

dos Cursos de licenciatura de uma IES pública. Objetivou-se conhecer o nível de qualidade 

das atividades práticas realizados em cincos cursos nos anos de 2015 e 2017 na percepção de 

três atores: os estudantes-estagiárias; os docentes-orientadores e as instituições conveniadas. 

Integrada a uma pesquisa de Avaliação Participativa em andamento, de natureza 

qualiquantitativa, descritiva fundamentada na metodologia da Avaliação Institucional 

Participativa. As avaliações foram complementares e se desenvolveram por meio de três 

questionários, um para os estudantes-estagiários; um para os docentes-orientadores, contendo 

15 questões fechadas distribuídas em 4 dimensões (Prática pedagógica, Atitudes acadêmico-

profissionais, Condições e infraestrutura e Campo de estágio) com uma escala likert de cinco 

pontos para as respostas, além de uma questão aberta ensejando críticas, comentários e/ou 

sugestões, tudo online no portal do aluno/professor, por tempo determinado e um instrumento 

para as Instituições conveniadas, específico com 9 questões divididas em três dimensões (o 

Estagiário, o Professor-orientador e o Centro de Educação), a escala de resposta ofereceu três 

variáveis de opções (Sim, Às vezes, Não) cuja sua aplicação foi manual. As respectivas 

avaliações se desenvolveram por meio de quatro etapas: sensibilização, implementação, 

resultados e meta avaliação. Os instrumentos foram aplicados, de modo concomitante. Para 

análise das questões fechadas utilizou-se o software Excel 2010 que permitiu comparar a 

média ponderada e o desvio padrão das questões e das dimensões nos respectivos anos 

investigados; para o tratamento das questões abertas, utilizou-se o software NVIVO e a 

técnica Análise de conteúdo. Levando-se em conta a média ponderada, o desvio padrão e a 

categorização das mensagens descritas podemos apontar os seguintes resultados. Para o 

segmento estudante-estagiário constatou-se que as participações foram melhores em 2015 

(44,7%) do que em 2017 (30,33%). O Segmento docente-orientador obteve melhor 

participação em 2017 (72,7%) contra (65,20%) em 2015. O segmento Instituições 

conveniadas compostas por escolas estaduais, municipais e privadas obteve a melhor e a 

maior participação em 2015 (75,4%) e em 2017 (50,68%). De modo geral, o resultado da 

avaliação dos estágios na percepção dos três atores, possibilitou aos gestores e a comunidade, 

um claro diagnóstico do que já fez e do que precisará ser realizado para aprimorar a qualidade 

da formação dos futuros docentes, constituindo-se, assim num balizador qualificado para as 

mudanças estratégicas desveladas em pontos específicos dos respectivos cursos.  
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Introdução 

 

Este trabalho é um recorte de um projeto experimental de avaliação do projeto 

político-pedagógico de uma unidade de formação de professores de uma Instituição de 

                                                             
1 Graduação. Universidade Federal de Santa Maria. E-mail andressa.vianna0@gmail.com. 
2  Docente. Universidade Federal de Santa Maria E-mail gladesfelix@hotmail.com. 
3 Técnico Administrativo em Educação. Universidade Federal de Santa Maria. E-mail alebastos@ymail.com 

mailto:andressa.vianna0@gmail.com
mailto:gladesfelix@hotmail.com


Educação Superior (IES) pública, executado no ciclo 2014-2017. Composto de 10  

instrumentos que objetivavam avaliar indicadores de qualidade da IES (autoavaliação 

institucional (IA-1), avaliação docente pelo discente (IA-2A), avaliação do autodesempenho 

docente (IA-3), avaliação dos estágios acadêmicos-profissionais pelos discentes (IA-4A) e 

docentes-orientadores (IA-4B), avaliação dos estágios acadêmicos-profissionais pelas 

instituições conveniadas (IA-5), autoavaliação dos gestores (IA-6), autoavaliação dos 

técnicos-administrativos em educação (IA-7), avaliação dos serviços terceirizados (IA-8) 

(lancheria, segurança, copiadora, limpeza), avaliação pelos egressos (IA-9) e avaliação da 

pesquisa e extensão (IA-10).   

Neste trabalho serão apresentados os resultados da avaliação dos estágios acadêmico-

profissionais de cinco cursos de licenciatura, o que foi possibilitado através de três 

instrumentos respondidos pelos atores dos respectivos processos: estudantes-estagiários, 

docentes-orientadores e instituições conveniadas. 

A proposta vem complementar a avaliação regulatória instituída pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) utilizando o escopo metodológico da 

Avaliação Institucional Participativa - AIP (LEITE, 2015). Em conjunto com as coordenações 

a Comissão Setorial de Avaliação entendeu ser pertinente desencadear o processo visando 

identificar os pontos positivos e a melhorar em categorias, previamente, definidas pelos 

envolvidos. 

  O artigo se desenvolveu em quatro etapas: introdução, marco teórico, metodologia e 

resultados.  

 

Marco Teórico 

 

Acredita-se que o ato de avaliar se constitui em uma referência democrática de nossa 

sociedade, que busca a participação de todos que compõem o contexto universitário, 

consubstanciando, pois, numa reflexão sobre suas práticas acadêmicas. 

A avaliação das instituições de ensino superior ganhou mais evidência a partir da 

criação do SINAES, que vem promover a responsabilidade social e autonomia das instituições 

e inicialmente consistia na ideia de trabalhar os pilares da regulação e da emancipação. 

Contudo, com o passar do tempo, houve um desequilíbrio entre a intenção e a prática, pois, o 

pilar da emancipação ficou esquecido, uma vez que o foco predominante passou a ser a 

regulação e a supervisão, tendo assim o SINAES um viés mais técnico e burocrático do que 

ações que levem as IES a pensarem, autonomamente e de modo participativo a construção do 

processo de autoavaliação e principalmente a reflexão sobre os seus resultados.  



Portanto, foi em contraponto a predominância da regulação que lançamos mão da 

avaliação participativa no intuito de complementar o SINAES, mantendo a própria ideia 

original da Lei N. 10.891/04. 

 

O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão as da oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidade sociais das instituições de 

educação superior, por meio da valorização de sua missão publica, da promoção dos 

valores democráticos, do respeito a diferença e a diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional. (BRASIL, 2004, p.139). 

 

Dessa forma podemos contemplar a Avaliação Participativa como a forma de livre 

expressão de todos os membros que formam a comunidade universitária “O contexto 

institucional que privilegia as decisões autônomas de grupos e colegiados e respeita a 

liberdade acadêmica parecem dar maior guarida às práticas de AP” (LEITE, 2005, p.69). 

Um processo de avaliação participativa, só se torna possível em uma comunidade 

democrática, sendo que é por meio da avaliação que poderemos ter a possibilidade de 

conhecer o perfil da  comunidade, pois como cita a Lei do SINAES no Art.3º, inciso VI:  

 

Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e    

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios (BRASIL, 2004, p.140). 

 

Desse modo, a avaliação do projeto Político-pedagógico da unidade de ensino, se 

complementou a partir da avaliação dos seus indicadores, como foi o caso da avaliação dos 

estágios acadêmicos, o que é imprescindível para o acompanhamento da melhoria na 

formação dos futuros educadores. Constituindo-se, pois, assim num espaço democrático, que 

objetivou dar voz a comunidade acadêmica, como prestar contas à sociedade, visando a 

transparência das atividades ofertadas pelas instituições públicas. Na visão de Leite, (2005), a 

avaliação participativa tem a ver com um movimento contínuo de mudanças na universidade. 

 

Em princípio as práticas de avaliação que deram origem à esta formulação 

constituem um processo de transformação e reforma permanente da universidade. A 

avaliação de características participativas – AP – vincula-se diretamente a uma 

forma de democracia forte, entendida como regime de governo que se caracteriza 

pela formação de uma comunidade capaz de resolver suas questões e conflitos 
através de uma política de participação, de auto-crítica e auto-legislação. Uma 

comunidade capaz de transformar indivíduos privados em cidadãos livres e 

interesses privados em bens públicos ou comuns através da participação (LEITE, 

2005, p.68). 

 

Metodologia  



 

Com base na Avaliação Institucional Participativa (AIP), Leite, (2005) que tem como 

prioridade manter um diálogo por meio da sensibilização, firmado numa negociação política; 

que acredita em uma escuta que englobe todos os públicos da universidade, o que pode levar a 

democratização da gestão, pois prioriza o coletivo, sinalizando, assim, os pontos positivos e 

os que podem ser melhorados, com base na reflexão. “Partindo da ação de atores protagônico 

do ato de avaliar, os quais se propõem a entender a instituição como um bem público, um 

patrimônio público” (LEITE, 2005 p.2). 

Dos resultados encontrados foi possível constituir-se dois tipos de pesquisa; ou seja, a 

quantitativa e a qualitativa, visando dar voz aos estagiários, orientadores e escolas.  A coleta 

de dados se deu a partir da aplicação de questionários, entrevistas e análise documental. 

A partir de reuniões realizadas com os professores orientadores foi formada uma 

subcomissão para a elaboração dos instrumentos que iriam compor a avaliação. A comissão 

foi composta por 7 membros, para a realização do referido instrumento, os membros 

realizaram encontros de setembro a novembro de 2015 totalizando 10 reuniões. 

A organização das questões se deu após uma consulta aos estagiários, docentes e 

instituições, onde se fez uma análise ao material coletado que ensejou escutar os anseios da 

comunidade, construindo assim, a partir dessas referências as questões e dimensões.  Ao fim 

se chegou a elaboração de 3 instrumentos avaliativos aplicados, concomitantemente, que se 

completam entre si; ou seja: 1) Instrumento de Avaliação e Autoavaliação dos Estudantes-

estagiários (IA-4 A); 2) Instrumento de Avaliação e Autodesempenho dos Docentes-

orientadores (IA-4B) e o 3) Instrumento de Avaliação das Instituições Conveniadas (IA-5). 

Foram disponibilizados no portal do aluno e do professor, de modo concomitante. De 

modo voluntário, os instrumentos IA-4A e o IA-4B, foram compostos por 04 dimensões e 12 

questões. Para fins de comparação, esses dois questionários foram semelhantes, apenas 

adaptados para cada segmento, onde o aluno poderia avaliar seu professor orientador e o 

professor teria a possibilidade de se autoavaliar, ao final seria possível registrar sugestões, 

comentários e críticas. As questões foram analisadas com uma escala Likert que variou de 1 a 

5 pontos
4
. 

Dessa forma, por meio da pesquisa quantitativa obtiveram-se as médias ponderadas e 

desvio padrão por curso, por departamento e unidade de ensino na avaliação de ambos os 

instrumentos a partir do uso da ferramenta Software Microsoft Excel 16. 
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O instrumento IA-5 que foi respondido pelas Instituições possuía 3 dimensões e 09 

questões, diferentes dos instrumentos anteriores, o diferencial era que em cada questão existia 

a possibilidade de comentários, críticas ou sugestões. Com uma escala que variou de 1 a 3 

pontos
5
, o processo do instrumento IA-5 foi todo manual, com a entrega dos questionários 

envelopados as instituições e levado pelas estagiárias; as quais, também, ficaram responsáveis 

pelo recolhimento e encaminhamento a Comissão de Avaliação. 

O resultado final da avaliação das instituições conveniadas, também, gerou dois tipos 

de pesquisa, ou seja, quantitativa e qualitativa. Para a análise dos instrumentos das 

instituições, os dados foram transcritos para o Software Microsoft Excel 16 e tratados para se 

obter a média ponderada e o desvio padrão por curso. 

Em relação ao tratamento dos dados da Pesquisa Qualitativa dos três instrumentos, 

obteve-se a frequência de respostas das questões abertas que ensejaram comentários, críticas e 

sugestões por meio do software NVIVO 10; sendo após analisadas com base má Técnica de 

análise de conteúdo (BARDIN, 2011), onde as mensagens foram transcritas, analisadas, 

identificadas, quantificadas e enunciadas até se exaurir a totalidade de cada comunicação, a 

partir desse ponto foi possível agrupar as resultados nas categorias denominadas positiva e 

negativa. 

 

Resultados 

 

Os resultados para as três pesquisas qualiquanti serão apresentados de modo 

sequencial; primeiro o resultado dos estudantes-estagiários, seguido dos docentes-orientadores 

e por último as instituições conveniadas.  

Participaram da Autoavaliação dos estudantes-estagiários da graduação os estudantes 

concluintes matriculados no 2° semestre dos anos de 2015 e 2017 nas cadeiras de Estágio 

Supervisionado. Quando foi solicitado a acessar o portal do aluno, onde estava disponível o 

questionário para ser respondido. Participaram dessa pesquisa, apenas cursos que alcançaram 

20% de participação, como foi acordado, previamente, pela subcomissão responsável. Em 

2015, obteve-se uma média de 44,7% de participação e em 2017 a participação teve um leve 

declínio, aonde se chegou a 30,3%. Em relação aos resultados quantitativos, inicialmente 

conhecemos as médias ponderadas por Curso e departamento o que possibilitou chegar-se a 

média final por ano da unidade de ensino, nas respectivas dimensões. Na figura a seguir 

apresenta-se as médias para a unidade de ensino, por dimensão no período investigado. 
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Gráfico 1: Médias das dimensões da unidade de ensino (2016-2017) 

 
Fonte: CAICE/UFSM, (2018) 

 

O comparativo das médias por ano, aponta como ponto positivo a dimensão Prática 

Pedagógica e como ponto a melhorar a dimensão Condições e Infraestrutura. 

Na pesquisa qualitativa por meio da frequência de respostas obtivemos os seguintes 

resultados.  

 

Gráfico 2: Frequência das respostas por ano e dimensão na unidade de ensino 

 
Fonte: CAICE/UFSM, (2018) 

 

Nos resultados qualitativos observa-se que a dimensão positiva foi a Prática 

Pedagógica e como ponto a melhorar a Dimensão Campo de Estágio. 
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Subsequente, apresentamos os resultados da Avaliação do Auto desempenho dos 

Docentes-Orientadores IA-4B. Na pesquisa quantitativa os orientadores foram convidados a 

responder a pesquisa que estava disponível no portal do professor. Os resultados dos docentes 

foram alocados nos respectivos departamentos de lotação; ou seja. Metodologia do Ensino 

(MEN) e Educação Especial (EDE). A participação dos docentes foi de 65,20% em 2015 e 

72,70% em 2017.  

O quadro abaixo reflete a pesquisa quantitativa da percepção dos docentes-

orientadores sobre as respostas por dimensão no ciclo avaliativo de 2015/2017. 

 

Quadro 3: Comparativo das médias por dimensão no ciclo 

 
Fonte: CAICE/UFSM, (2018) 

 

Observou-se que no ciclo a dimensão Atitudes Acadêmico-profissionais, destacou-se 

como ponto positivo, e como ponto a melhor a dimensão Condições e Infraestrutura. Para este 

segmento não foram encentrados resultados para a pesquisa qualitativa.  

Em relação a participação das instituições conveniadas, podemos dizer que foi muito 

boa, em 2015 foi de 75,4 e em 2017 superou 50,7%.  

O quadro abaixo expressa a pesquisa quantitativa visando reproduzir a percepção dos 

membros das equipes diretivas das instituições, sobre as dimensões retratadas nos 

questionários.  
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Quadro 4: Médias por dimensão. Instituições conveniadas. 2015-2017 

 

Fonte: CAICE/UFSM (2018) 

 

Os resultados finais apresentaram como ponto positivo as dimensões o professor 

Orientador e a dimensão o estagiário, como ponto a melhorar a dimensão Centro de 

Educação. 

Na pesquisa qualitativa foram analisadas todas as questões que tiveram contribuições 

no espaço destinadas as sugestões, críticas e comentários. Os dados foram tratados com base 

na técnica análise de conteúdo, sendo, pois as mensagens normalizadas nas respectivas 

questões e dimensões, logo após classificadas como positivo ou negativo. O quadro abaixo 

representa os resultados.  
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Quadro 5: Frequência das respostas por dimensão – Instituições conveniadas 

 
Fonte: CAICE/UFSM, (2018) 

 

 

A partir da análise do gráfico podemos identificar como ponto positivo a dimensão o 

estágio e como ponto a melhorar a dimensão o professor. 

 

Considerações  

 

O ato democrático, que se constitui na ação de avaliar, nos remeteu, especialmente, a 

um diagnóstico dos pontos que devem ser melhorados, promovendo-se assim a autorreflexão, 

tão essencial na prática docente. 

A pesquisa apresentou os dados da Avaliação e Autoavaliação dos Estudantes-

estagiários, no qual através das mensagens os estudantes apresentaram os pontos a serem 

melhorados, como as condições pedagógicas e de infraestrutura da unidade de ensino, o 

comprometimento das instituições que recebem os estagiários e ao acompanhamento do 

professor regente da classe na prática. 

As Avaliações dos professores-orientadores apontaram que se fazem necessárias 

melhorias nas condições de infraestrutura da unidade de ensino; nas instituições que recebem 

os estagiários e no comprometimento das instituições envolvidas. 

A pesquisa obteve uma aceitação das instituições conveniadas de mais 50% de adesão 

em suas duas aplicações. As intuições demostraram como pontos a serem reavaliados pela 

agência formadora, indicando um melhor preparo e comprometimento dos estagiários para a 

prática pedagógica. 

Desse modo existe uma discrepância entre as avaliações dos estagiários e dos 

docentes, pois estes sinalizaram que deve haver um comprometimento maior das instituições 
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conveniadas e do acompanhamento dos professores regentes, sinalizando-se assim para uma 

falta de troca de informações entre as escolas e a agência formadora.  

Considera-se que os estágios acadêmicos são de extrema importância na formação 

discente, no aprimoramento de sua prática pedagógica, as parcerias entre a unidade de ensino 

e as intuições conveniadas somam-se de muita importância, sendo no campo de estágio que os 

futuros docentes irão vivenciar na prática, possibilitando uma criação autônoma na construção 

de sua identidade profissional. 

 Conclui-se que o resultado da avaliação dos estágios na percepção dos três 

atores, possibilitou aos gestores e a comunidade, um claro diagnóstico do que já fez e do que 

precisará ser realizado para aprimorar a qualidade da formação dos futuros docentes, 

constituindo-se, assim num balizador qualificado para as mudanças estratégicas desveladas 

em pontos específicos dos respectivos cursos 
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