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Introdução 

 
O Mestrado Profissional em Educação (MPE) do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo valoriza uma proposta de gestão apoiada pelo planejamento 
participativo, tornando-se imprescindível, para isso, o conhecimento das demandas 
da comunidade acadêmica por meio de um Programa de Autoavaliação do Mestrado 
Profissional em Educação (PAMPE). 

     O PAMPE busca desenvolver um acompanhamento contínuo, consistente e 
coerente da qualidade do Programa; dos processos formativos dos discentes; da 
produção e publicação de conhecimentos; da inovação e transferência do 
conhecimento visando a um impacto positivo na sociedade, considerando as 
necessidades locais, regionais, nacionais e internacionais. Logo,  o MPE desenvolve 
a autoavaliação por meio dos seguintes indicadores e seus respectivos instrumentos 
e procedimentos: 

 
● Acompanhamento do desempenho de cada docente, que ocorre anualmente 

e cujos critérios são estabelecidos a partir da Área 38 (Educação) da CAPES, 
e pelas metas de crescimento e consolidação do corpo docente no 
planejamento estratégico do UNASP, com vistas aos resultados da 
autoavaliação realizada em formulário próprio, intitulado “Formulário 
Credenciamento Docente MPE”. Esse formulário é utilizado anualmente para 
o acompanhamento dos docentes e para o recredenciamento a cada quatro 
anos ou em qualquer momento em que se constate a necessidade de 
credenciamento ou descredenciamento de docentes. O processo de avaliação 
de cada docente se dá primeiramente de forma quantitativa pelo 
preenchimento do formulário. Em seguida, é realizada pelo docente 
conjuntamente com a Coordenação do Programa uma análise qualitativa 
desses dados, de modo que se conceda ao docente uma oportunidade de 
autoavaliação em relação a seu desempenho e às metas do curso de acordo 
com a política sistemática de credenciamento, acompanhamento, 
recredenciamento e descredenciamento de docentes do MPE”. 
 

● Acompanhamento da formação e produção discente em formulário próprio, 
cujo preenchimento ocorre anualmente pelos discentes com o parecer do 
professor orientador, intitulado “Formulário Produção Discente MPE”. Esse 
formulário promove uma autoavaliação discente em cinco dimensões: (i) 
produção intelectual: bibliográfica; (ii) produção técnico-tecnológica; (iii) 
orientação: parecer do professor orientador sobre o desempenho em relação 
às orientações e à dissertação ou equivalente; (iv) ensino: autoavaliação do 
desempenho nas disciplinas; (v) participação interna: autoavaliação em 
relação à participação nas atividades promovidas pelo MPE, como eventos, 
seminários, reunião de grupo de pesquisa e outros. 

 

● Acompanhamento das metas do MPE a cada semestre pela Comissão Interna 
de Autoavaliação (CIA), que conta com a participação do Pró-Reitor de 
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Pesquisa e Desenvolvimento Institucional (PROPEDI) do UNASP, do 
Presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) do UNASP, da 
Coordenadora e Docente Permanente do MPE e de quatro docentes 
permanentes do MPE. Somam-se a esse grupo os seguintes convidados: dois 
representantes dos egressos do MPE, dois representantes atuais dos 
discentes do MPE e três representantes externos das Instituições de Ensino 
parceiras no mercado de trabalho; 

 
● Política sistemática de escuta aos alunos e egressos sobre o processo 

formativo e sobre o grau de comunicação entre docentes e a Coordenação do 
PPG, na forma de canal de comunicação efetivamente utilizado para a 
indicação de críticas e sugestões para o PPG. Para tanto, utiliza-se os  
seguintes instrumentos: Questionário aos discentes; Questionário aos 
egressos; Questionário aos docentes.   

 
 A autoavaliação visa proporcionar à equipe gestora e à comunidade 

acadêmica, dados que auxiliem na percepção da qualidade do MPE no 
desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, de modo que 
proporcionem reflexões sobre de onde partimos, como estamos e o que planejar 
como metas para a busca contínua da consolidação do Programa. Portanto, ela deve 
ser um processo em constante construção que priorize continuidade, consistência e 
a articulação da missão e dos objetivos do Programa com as diretrizes da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). 

Segundo Leite (2018), a autoavaliação possibilita o conhecimento da realidade 
pelo olhar dos próprios sujeitos que estão inseridos no contexto acadêmico, quanto 
ao desempenho das ações sugeridas e aos resultados obtidos em relação ao que foi 
proposto, contribuindo para tomadas de decisão que implicarão em possíveis 
mudanças. 

Para o Grupo de Trabalho/Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação 
divulgado pela CAPES  em 2019, a autoavaliação possibilita reflexões sobre o 
contexto, políticas adotadas e a sistematização dos dados coletados para a tomada 
de decisão. Ela é uma estratégia para a gestão repensar os resultados de suas 
próprias ações e refletir sobre suas potencialidades, fraquezas e ameaças; uma forma 
de monitorar e avaliar as atividades pedagógicas, científicas e administrativas 
estabelecidas e desenvolvidas na Instituição de Ensino Superior (IES) e suas 
relações com a sociedade (SOARES, 2018). 

Por meio da autoavaliação é possível aferir os itens relacionados ao Programa, 
à formação e ao impacto do MPE do UNASP na sociedade, de acordo com a proposta 
da ficha de avaliação dos mestrados profissionais, do relatório da proposta e da coleta 
anual na Plataforma Sucupira. Assim, os resultados do processo de autoavaliação 
auxiliarão no Planejamento Estratégico do curso, de modo a que se busque 
continuamente a qualidade do Programa, numa concepção de qualidade conforme 
proposta por Bondioli (2004), isto é, em uma perspectiva de negociação por ela 
denominada de “qualidade negociada”, que é participativa, dialética, contextual, 
processual e transformadora.   

O processo com que se faz, se assegura, se verifica, se 
contextualiza, se declina a qualidade é uma “co-construção” de 



 
 
 

7 
 

significados em torno da instituição e da rede, uma reflexão 
compartilhada que enriquece os participantes, uma troca e uma 
transmissão de saberes. (BONDIOLI, 2004, p. 17). 

 Portanto, para se obter qualidade, faz-se necessária a troca de ideias entre 
indivíduos e grupos com interesse e responsabilidade em relação ao curso, o que 
leva à implementação de ações para melhorar o que está sendo desenvolvido. A 
coparticipação e corresponsabilidade são indispensáveis ao processo avaliativo de 
uma comunidade acadêmica. 

Assim, com objetivo de ampliar o processo de autoavaliação do MPE, a CIA 
iniciou os trabalhos com a sensibilização dos docentes e discentes, a fim de identificar 
pontos importantes para a autoavaliação com a finalidade de rever as  metas de 
qualidade a curto, médio e longo prazo. Para tanto, seguiram-se as etapas descritas 
na Figura 1, tais como sugeridas pelo relatório orientador do Grupo de 
Trabalho/Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação divulgado pela CAPES  em 
2019. 
 

 
Figura 1. Fases adotadas para a ampliação do PAMPE  

Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho/Autoavaliação de Programas de Pós-
Graduação divulgado pela CAPES  em 2019 

 

Etapa 1: Políticas e Preparação 

1.1. Sensibilização e Diagnóstico 

 Inicialmente reuniu-se, em 2019, toda a equipe de docentes e representação 
discente, com a finalidade de estudar e analisar as fichas de avaliação da CAPES 
provenientes da avaliação da proposta do curso/APCNs em 2015, da avaliação 
quadrienal 2017, do  Relatório do Grupo de Trabalho/Autoavaliação de Programas de 
Pós-Graduação divulgado pela CAPES em 2019, dos dois relatórios anuais do curso 
da coleta Sucupira (2017 e 2018), da proposta do Programa, do Projeto Pedagógico 
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e outros documentos propostos pela CAPES em relação à autoavaliação e à 
avaliação dos  Programas de Pós-Graduação. A partir do estudo desses documentos, 
deu-se início às ações para o processo de ampliação deste Programa de 
Autoavaliação do Mestrado Profissional em Educação (PAMPE) do UNASP. 

A primeira ação foi coletiva, com o colegiado do MPE, realizada por meio de 
uma dinâmica que permitiu aos docentes analisar algumas ações necessárias para 
garantir a qualidade do MPE. Foram distribuídas fichas para que cada participante 
escrevesse elementos que, em sua percepção, eram indispensáveis para a qualidade 
do MPE nas dimensões extensão, pesquisa, ensino, aprendizagem e gestão. Após 
as sugestões escritas pelos participantes, enumeraram-se, na lousa, os elementos 
elencados pelo grupo, formando, assim, um panorama geral do que se espera do 
MPE para a sua eficácia. 
 

 
 

Figura 2 Processo de discussão do colegiado sobre a autoavaliação 
Fonte: Dados obtidos no colegiado do MPE 

 
A Figura 2 apresenta, como resultado do trabalho feito pelos docentes e 

representação discente, os elementos indispensáveis para a elaboração de um 
instrumento de autoavaliação para o MPE do UNASP: 

1. Extensão  

Participação discente 
Inserção social 
Integração com a graduação 
Produção técnica 
Internacionalização 

2. Pesquisa 

Grupos de pesquisa 
- produção/divulgação 

- participação discente 

Publicações 
- artigos 

- coletâneas 

- livros 
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Dissertações com qualidade 

- orientações 

Internacionalização 
- produção/divulgação 

- participação discente 

- associação com projetos de extensão 

 Parcerias 
- comunidade científica 

 
3. Ensino 

Proposta do curso 
Plano de ensino 

- ementa articulando teoria e prática (conhecimentos atualizados) 

- metodologias inovadoras 

- avaliação formativa 

- bibliografia atualizada 

           Organização didático-pedagógica 
           Recursos 

- tecnológicos: hardware e software 

- acervo bibliográfico 

- laboratório 

          Atendimento adequado ao aluno 
          Internacionalização - intercâmbio com programas de outros países 
          Qualificação do corpo docente 
 

4. Aprendizagem 

Produção científica  
- eventos 

- periódicos 

- coletâneas 

- livros 

Atividades acadêmicas 
Qualificação 
Defesa 
 

5. Gestão 

Formação continuada 
           Cursos e eventos 

Acompanhamento do egresso 
Políticas institucionais e planejamento estratégico 
Discussões e aprovação em colegiado 
Infraestrutura 
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Após esse levantamento, realizou-se uma reunião com a Comissão Interna de 
Avaliação (CIA) para a análise desses dados e levantamento de outros. 
Eventualmente, apresentou-se o relatório dessa reunião ao colegiado para discussão, 
indicação de sugestões e críticas. O relatório final desse processo, serviu para a 
gestão de novas metas e acompanhamento de outras já existentes. 

1.2. Objetivos da Autoavaliação 

O objetivo geral do Programa de Autoavaliação do Mestrado Profissional em 
Educação do UNASP é verificar como as ações acadêmicas e administrativas 
convergem para alcançar a missão e os objetivos do Programa e propiciar elementos 
para que essa convergência seja alcançada, valendo-se de dados, análises e 
diagnósticos.  

Os objetivos específicos que nortearão a operacionalização do processo de 
autoavaliação são: 

● Fortalecer os processos de autoavaliação em comum acordo com a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) do UNASP; 

● Elaborar a proposta para um programa de autoavaliação e os instrumentos 

para sua operacionalização; 

● Sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância do envolvimento 

de todos no processo; 

● Coletar as opiniões dos agentes institucionais sobre as ações desenvolvidas 

no MPE;1 

● Incluir, no banco de dados da CPA do UNASP, os instrumentos de 

autoavaliação para aplicação e análise das informações coletadas; 

● Organizar relatórios que contemplem os pontos fortes, fracos, ameaças, 

oportunidades e sugestões para MPE; 

● Contribuir para a elaboração das metas do planejamento estratégico para o 

MPE. 

1.3. Políticas de Autoavaliação  

Os princípios norteadores da autoavaliação são:   
● Avaliar o próprio programa de modo responsável e negociável; 

● Monitorar continuamente os processos formativos e de aprendizagem do 

programa; 

● Refletir sobre os resultados obtidos na avaliação; 

● Tomar decisões para mudanças com vistas a trajetórias futuras; 

● Construir coletivamente o processo de autoavaliação. 

  

 
1 O termo “agentes institucionais” se refere a gestores, professores, servidores em geral, discentes e 

comunidade. 
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A partir desses princípios, as políticas de autoavaliação do programa serão 
alinhadas ao Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI), tendo em vista: 

● O acompanhamento da qualidade do MPE; 

● A natureza do programa, sua missão, objetivos, articulação, coerência e 

atualização do desenho curricular e infraestrutura; 

● Os processos formativos e da produção de conhecimentos, inovação e 

transferência do conhecimento; 

● O impacto na sociedade, considerando as necessidades local, regional e 

nacional bem como os princípios que norteiam a política de avaliação 

institucional, previstos no PDI. 

 
Assim, a autoavaliação do MPE deve: 
 

● Ser permanente, atuando de modo a envolver todos os agentes institucionais 

e possibilitar a consolidação de uma cultura avaliativa; 

● Ser flexível com vista a uma atualização contínua e progressiva, mediante a 

interação com os gestores, professores, discentes, parceiros e comunidade; 

● Estruturar, de forma equilibrada, os processos quantitativos e qualitativos da 

autoavaliação, de modo a possibilitar aos envolvidos atuarem criticamente na 

construção visando à qualidade da formação do mestrando para o viver pleno 

e para a excelência no servir; 

● Ser de construção coletiva, expressando os interesses, anseios e expectativas 

de todos os agentes institucionais; 

● Apresentar transparência no processo de autoavaliação, especialmente em 

sua aplicação, resultados e propostas de mudança. 

● Ter um caráter educativo, que estimule um clima de colaboração na 

identificação dos problemas e suas causas bem como na busca de soluções; 

● Prover elementos para o aperfeiçoamento do Projeto Institucional a fim de 

aumentar a eficiência na consecução da Missão Institucional; 

● Avaliar os processos acadêmicos e administrativos nas suas diversas 

dimensões. 

 

Etapa 2: Implementação e Procedimentos 
 
O desafio de ampliar e sistematizar o processo de autoavaliação do MPE teve seu 

início a partir de reflexões coletivas com o grupo de docentes e representação 
discente, sobre a importância do PAMPE para o crescimento do Programa e sobre a 
construção de um autoconhecimento sobre ele. Isso se deu com a análise das ações 
que estão sendo desenvolvidas, a fim de buscar os pontos positivos, as fragilidades 
e as proposições para melhorias, por meio de comunicação efetivamente utilizada 
para a escuta aos discentes e egressos, bem como ao corpo docente, para indicação 
de sugestões e críticas ao MPE.  

Como já existia de modo sistematizado os processos de autoavaliação com foco 
na produção intelectual docente e discente, as políticas de credenciamento, 
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acompanhamento, recredenciamento e descredenciamento docente, bem como o 
acompanhamento das metas do Programa previstas no seu Planejamento 
Estratégico, a  CIA deu prosseguimento à ampliação  do Programa de Autoavaliação 
do Mestrado Profissional em Educação do UNASP na implementação da Política 
sistemática de escuta aos discentes e egressos sobre o processo formativo. 

Vale lembrar que o desenvolvimento de tais políticas vão possibilitar novos olhares 
com foco na formação discente, uma vez que os primeiros egressos concluíram o 
curso  no final de 2018.  

2.1. Método 

A autoavaliação com foco ao processo formativo foi dividido em cinco grandes 
etapas: políticas e preparação; implementação e procedimentos; divulgação dos 
resultados; uso dos resultados e meta-avaliação. A escuta sobre o processo formativo 
incluiu docentes, discente e  egressos. 

2.2. Estratégias 

 
● Reorganização dos membros da CIA com participação de egresso; 

● Realização de encontros de trabalho da CIA para a construção do programa 

mediante reflexões e discussões;   

● Submissão dos documentos e instrumentos criados ao colegiado do MPE em 

cada edição; 

● Validação dos instrumentos por peritos após a aprovação do colegiado; 

● Elaboração de um roteiro para a aplicação dos instrumentos, a organização e 

a sistematização dos dados obtidos.  

  
Para facilitar a compreensão da operacionalização da autoavaliação do processo 

formativo do Programa, construiu-se o fluxograma representado na Figura 3. 
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Figura 3 - Fluxograma da operacionalização da autoavaliação do processo 
formativo do Programa 

 

2.3. Procedimentos 

 
● Análise dos documentos institucionais; 

● Pesquisa de instrumentos de autoavaliação;  

● Reuniões sistemáticas da CIA; 

● Elaboração dos instrumentos de autoavaliação;  

● Divulgação dos instrumentos e consulta aos demais representantes da 

comunidade acadêmica;  

● Recebimento e análise das sugestões provenientes dos agentes 

institucionais; 

● Validação dos instrumentos de autoavaliação por peritos;  

● Definição do cronograma da coleta de dados e análise dos resultados; 

● Definição da metodologia que será utilizada para a análise dos dados e a 

interpretação dos resultados. 

 

2.4. Instrumentos e Aplicação 

Instrumentos:  
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Questionário aos discentes 
Questionário aos egressos 
Questionário aos docentes 
 
Tais instrumentos foram organizados considerando as seguintes dimensões:  
Dimensão institucional; 
Dimensão acadêmica e pedagógica; 
Dimensão de comunicação em geral e serviços; 
Dimensão da infraestrutura; 
Dimensão da autoavaliação (essa dimensão foi incluída apenas para os docentes do 
MPE); 
Dimensão dos impactos do MPE (essa dimensão foi incluída apenas para os 
egressos). 
 

O primeiro questionário aos discentes  foi elaborado em 2018, e aos egressos 
foi elaborado em 2019. Após estudos de evidência de validade do instrumento, foi 
obtida a versão final (Apêndice 1 e 2, respectivamente). Já o questionário aos 
docentes foi elaborado em 2020 (Apêndice 3). 
 
2.5. Análise dos Dados  

A análise dos dados obtidos por esses instrumentos é realizada tanto sob o 
olhar quantitativo quanto qualitativo para gerar os relatórios com os resultados de 
cada questionário.  Esse processo conta com recursos humanos e tecnológicos para 
todas as fases, desde a aplicação e a análise dos resultados. Para a análise 
quantitativa, utiliza-se o software JASP (https://jasp-stats.org/) e, para a análise 
qualitativa, o software WebQDA (www.webqda.net). Para a coleta de dados, foi 
utilizado o Google Formulário articulado com a base de dados online do MPE do 
UNASP.  

Os relatórios são arquivados em um banco de dados de caráter permanente e 
contínuo, alimentado, anualmente, e servirão de suporte para a elaboração do 
planejamento estratégico, visando à elevação dos indicadores de qualidade do 
Programa.  

Destaca-se também a importância da participação dos gestores do MPE do 
UNASP em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional 
do UNASP (PROPEDI) por ocasião da meta-avaliação dos resultados obtidos em 
todos os instrumentos citados, que acontece na CIA do MPE com representação da 
CPA Institucional. 
 

2.6. Cronograma de Aplicação 

● A aplicação de todos os instrumentos ocorre uma vez no ano, na primeira 

semana de dezembro; 

● A tabulação e sistematização dos dados acontece na primeira e segunda 

semanas de janeiro; 

● A discussão dos resultados pela CIA se dá na terceira e quarta semanas de 

janeiro; 

https://jasp-stats.org/
http://www.webqda.net/
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● A primeira semana de fevereiro fica reservada para a discussão, no colegiado 

e na CIA, a fim de se elaborar o relatório final dos pontos fracos e fortes, cujo 

conhecimento foi obtido a partir dos resultados da avaliação, e a fim de se 

realizarem ajustes às metas para atender à discussão dos resultados e 

tomada de decisão. 

Etapa 3 – Disseminação dos Resultados 

● Publicação dos relatórios dos resultados obtidos nos questionários no site do 

MPE;  

● Elaboração de um relatório sobre a atuação do programa, a partir dos 

indicadores dos dados obtidos;  

● Monitoramento dos resultados com o uso de tabelas, gráficos, quadros, 

planilhas comparativas e outros recursos que auxiliem nas projeções dos 

dados; 

● Análises comparativas entre os resultados por dimensão apresentados nos 

questionários e os dados dos docentes, discentes e egressos durante os anos; 

Etapa 4 - Uso dos Resultados 

 Os resultados do processo serão usados para: 
● Integrar ao banco de dados informações que possam subsidiar a elaboração 

do Planejamento Estratégico do MPE do UNASP; 

● Propor ações que contribuirão para melhorias do MPE do UNASP; 

● Constituir, gradativamente, diagnósticos do MPE do UNASP, destacando os 

avanços alcançados e os desafios a serem enfrentados, e apresentando 

ações alcançadas em relação ao Planejamento Estratégico;  

● Contribuir para o fortalecimento institucional do MPE, elevação do conceito 

junto à CAPES e para a compreensão das potencialidades e fragilidades 

existentes;  

● Fortalecer a cultura institucional de autoavaliação como processo de gestão 

acadêmica e administrativa. 

 

Etapa 5 – Meta-Avaliação 

 
A meta-avaliação é necessária, pois possibilita a qualificação do processo 

numa perspectiva de crescimento contínuo. Esta é, na realidade, a verificação do 
nível de qualidade da própria avaliação, sob a ótica dos critérios adotados em todo o 
processo.  

A meta-avaliação pode contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e ações 
institucionais por meio do acompanhamento permanente das dimensões avaliadas, 
considerando o alcance das metas traçadas no Planejamento Estratégico como 
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ações articuladas, com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão para melhorar 
a qualidade do curso e elevar o seu conceito na avaliação quadrienal da CAPES. 
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