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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar se a avaliação docente, realizada pelo aluno, pode 

influenciar a qualidade dos cursos de Pós-Graduação lato sensu. Foram realizadas 4 

entrevistas individuais, onde foram investigadas as sistemáticas das avaliações docentes 

aplicadas nos cursos oferecidos pelo FGV Management na cidade de São Paulo. Os cursos 

estudados correspondem a mais de 6.000 (seis mil) alunos, envolvendo mais de 500 

(quinhentos) professores. Restaram identificados os principais componentes que poderiam 

constar num sistema de avaliação com foco na qualidade do curso. E por fim, foi feita a 

proposta de um novo sistema avaliativo, que envolve não só a reformulação do atual 

instrumento de avaliação, mas também uma nova forma de avaliar, com instrumentos 

diferentes, em momentos diferentes do curso. 

Palavras-chave: MBA; educação executiva; avaliação docente; qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze whether the teacher evaluation, carried out by the 

student, can influence the quality of the lato sensu Postgraduate courses. Four individual 

interviews were conducted in which the systematics of teacher evaluations applied in the 

courses offered by FGV Management in the city of São Paulo were investigated. The courses 

studied correspond to more than 6,000 (six thousand) students, involving more than 500 (five 

hundred) teachers. The main components that could be included in an evaluation system 

focused on the quality of the course were identified. Finally, a new evaluation system was 

proposed, involving not only the reformulation of the current evaluation instrument, but also 

a new way of evaluating, with different instruments, at different times of the course. 

Keywords: MBA; executive education; teacher evaluation; qualify. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Tema e Justificativa 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) têm papel fundamental na sociedade, 

não só por formar os profissionais, mas também pelo desenvolvimento cultural, tecnológico, 

científico que a pesquisa acadêmica proporciona para a comunidade (FERREIRA, 2005).  

 

Na última década, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP, 2017), os cursos de educação superior cresceram cerca de 102,6% no 

Brasil. Para se manter no mercado competitivo e reter seus alunos, uma IES precisa 

monitorar o nível de satisfação dos seus alunos, enfatizar a qualidade de seu ensino, 

experiência profissional e acadêmica de seus professores (EBERLE, 2009). 

 

Quando se trata de cursos de pós-graduação lato sensu, de acordo com a autora 

mencionada acima, as IES precisam, ainda implementar processos de melhoria contínua com 

base nos objetivos da instituição e percepções de qualidade superior incentivam a retenção 

de egressos, bem como a atração de novos alunos (EBERLE, 2009).  

 

Além disso, de acordo com o e-MEC (nov. 2018), há um número significativo 

de IES oferecendo cursos de especialização lato sensu e a cada dia, novas instituições abrem 

mais cursos, aumentando a oferta deste tipo de produto, disputando preço, o que se discute 

é se a qualidade tem gerado a mesma preocupação. 

 

Assim, um bom sistema de avaliação, pode fornecer informações importantes a 

IES, para adequação de seus serviços, desenvolvendo seu processo de melhoria contínua, 

possibilitando o aumento da qualidade percebida (COUTINHO, 2007). 

 

A pesquisa, a revisão bibliográfica, entrevistas e a sua análise, serão norteados 

pela seguinte  questão de pesquisa: Como a avaliação docente é percebida pela coordenação 

acadêmica como instrumento de melhoria da qualidade dos cursos?  

 

Este trabalho aborda a mensuração da qualidade dos cursos de pós-graduação 

lato sensu, discutindo a importância da avaliação docente nesse processo, fornecendo 
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subsídios para adequação do formato deste tipo de avaliação, para sua utilização como 

ferramenta efetiva de desenvolvimento de novos programas e melhoria contínua dos cursos 

oferecidos hoje. 

 

1.2 Problema de Pesquisa e Objetivos 

 

Este trabalho visa compreender como a avaliação docente é percebida pela 

coordenação acadêmica dos cursos de pós-graduação lato sensu, como instrumento de 

melhoria de qualidade destes cursos, analisando se as avaliações realizadas ao final de cada 

disciplina pelos alunos, podem auxiliá-los na melhoria da qualidade dos cursos executivos. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

(i) Examinar a lógica mercantilista aplicada aos cursos de Pós-Graduação 

lato sensu (MBA); 

(ii)  Investigar as sistemáticas de avaliações desses cursos; 

(iii)  Identificar os principais componentes que deveriam constar em um 

sistema de avaliação com foco na qualidade de ensino dos cursos; 

(iv) Propor um sistema de avaliação integrado de qualidade para os cursos 

de especialização. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho foi estruturado em 6 capítulos. O primeiro traz a introdução, com a 

justificativa, problema de pesquisa, objetivos e estrutura do trabalho. 

 

O capítulo dois cuida do referencial teórico, com a mercantilização do MBA, o 

aluno/cliente e mensuração da qualidade em serviços de ensino. 

 

O capítulo três trata da metodologia aplicada de pesquisa, perfil dos 

respondentes e questionário de pesquisa. 

 

O capítulo quatro traz o resultado da pesquisa. 
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O capítulo cinco apresenta as considerações finais, reflexão sobre o trabalho do 

ponto de vista da pesquisadora e demais conclusões. 

 

As referências bibliográficas são apresentadas no capítulo seis.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Mercantilização do MBA e o Aluno/Cliente 

 

2.1.1 Educação Executiva e Mercantilização do MBA 

 

Com a flexibilização de normas para concepção de cursos de nível superior, 

depois de 1980, a oferta desses cursos cresceu em grandes proporções no país. O curso de 

pós-graduação lato sensu na área de negócios, no Brasil conhecido como Master in Business 

Administration (MBA) é um curso que visa promover o aperfeiçoamento profissional de 

seus participantes, sem o propósito de contribuir com as pesquisas ou o avanço de 

conhecimento nas áreas em que são oferecidos (IKEDA; CAMPOMAR; OLIVEIRA, 2005). 

 

Cumpre-se esclarecer, que embora a sigla MBA se refira especificamente aos 

cursos na área de negócios, no Brasil, os cursos de pós-graduação lato sensu, com essa 

denominação, são destinados para a educação continuada de executivos, como 

complementação da sua área de formação ou atuação e são oferecidos em diversas áreas, 

como por exemplo:  Gerenciamento de Projetos, Comércio Exterior ou Gestão de Processos. 

 

Diferente do Master in Business Administration (MBA) criado em Harvard, 

introduzido no Brasil pela COPPEAD (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e oferecido 

posteriormente por outras tantas instituições, o curso de especialização lato sensu não 

confere ao aluno título de mestre, tornando confusa a adoção desta nomenclatura para o 

oferecimento deste tipo programa. 

 

Assim, cumpre esclarecer a diferença entre cursos de pós-graduação lato sensu 

e os cursos strictu sensu. 
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Os cursos de pós-graduação lato sensu, de especialização ou aperfeiçoamento 

são cursos com duração mínima de 360 horas, voltados para a formação técnico profissional 

do aluno, sua formação gerencial e executiva e ao final o aluno receberá um certificado. Já 

os cursos de pós-graduação strictu sensu são cursos com aproximadamente 1200 horas, 

ligados à formação científica e acadêmica, voltados para a pesquisa e o aluno receberá ao 

final um diploma. 

 

Com o intuito de regulamentar os cursos de pós-graduação lato sensu, o 

Conselho Nacional de Educação, publicou as seguintes Resoluções:  

(v) Resolução n° 1, de 03 de abril de 2001: que estabeleceu normas para 

o funcionamento de cursos de pós-graduação; 

(vi) Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007: que estabeleceu normas para 

o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização; 

(vii)  Resolução n° 2, de 12 de fevereiro de 2014: que instituiu o cadastro 

nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu das 

instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino, 

regulamentando que as ofertas não inscritas no cadastro nacional são 

consideradas irregulares; e 

(viii)  Resolução n° 1, de 06 de abril de 2018: que estabelece diretrizes e 

normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu 

denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal 

de Educação Superior, conforme prevê o art. 39, § 3º, da Lei nº 

9.394/1996 e dá outras providências. Como: 

a) Cursos oferecidos por instituições de ensino devidamente 

credenciadas para oferta de cursos de graduação reconhecidos; 

b) Os cursos serão registrados no Censo da Educação Superior e no 

Cadastro de Instituições e Cursos do Sistema e-MEC; 

c) Cada curso deve prever um Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 

com: matriz curricular com carga horária mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas, disciplinas, plano de curso, programa, metodologias 

de ensino, trabalhos discentes, avaliação; corpo docente e processo 

de avaliação de aprendizagem; 



17 

 

d) Corpo docente composto por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de 

portadores de título de pós-graduação stricto sensu. 

 

Estas resoluções foram sendo alteradas com a intenção de regulamentar os cursos 

de pós-graduação lato sensu, de forma a garantir certo controle sobre os cursos que estão 

sendo oferecidos, uma vez que o número de instituições que oferecem esse tipo de programa 

vem aumentando gradativamente, segundo dados apontados pelo e-MEC (nov. 2018), 

existem, hoje, 7.124 cursos ativos de MBA, na área de Ciências Sociais, Negócios e Direito. 

Enquanto que em 2017, eram 6.439 cursos ativos, na mesma área (e-MEC). 

 

Desta forma, analisando o aumento dos cursos, demonstrado pelo MEC, de 

acordo com Vergara e Amaral (2010), a partir do momento que a educação passa a ser tratada 

como mercadoria, a área educacional se reformula, tornando a competitividade entre as IES 

maior, especialmente as de natureza privada, possibilitando, ainda, o surgimento de 

empresas de consultoria especializadas nesta área, responsáveis por estudos de viabilidade e 

alocação de recursos (VERGARA; AMARAL, 2010).  

 

Ainda corroborando com as autoras acima mencionadas, a qualidade 

educacional aliada a princípios mercadológicos de produtividade e rentabilidade, faz surgir 

a livre concorrência entre as IES e estas precisam destacar suas qualidades afim de garantir 

vantagens competitivas (VERGARA; AMARAL, 2010).  

 

No entanto, para que as IES se tornem competitivas diante da concorrência, 

precisam capacitar sua equipe administrativa, uma vez que os alunos, hoje, priorizam o 

relacionamento que tem com a instituição, não só se importando com o renome dela (RIZZO, 

2009). 

 

Ainda, de acordo com a autora acima, outro fator de importância é atualizar seu 

corpo docente, para utilização de novas metodologias e tecnologias em sala de aula, visto 

que muitos alunos não querem mais apenas o antigo modelo de sentar e receber as 

informações, eles querem ter a experiência, principalmente se considerarmos os cursos de 

formação executiva, onde a vivência em sala de aula conta bastante para o desenvolvimento 

dos temas abordados (RIZZO, 2009). 
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Portanto, cabe as IES desenvolverem o relacionamento com os alunos e, de 

forma estratégica, identificar e compreender a qualidade percebida pelos alunos, com o 

intuito de assegurar sua sobrevivência no mercado (RIZZO, 2009). 

 

2.1.2 Aluno/Cliente 

 

A relação estabelecida entre aluno e IES acontece em sala de aula, onde será 

transmitido o conhecimento ao aluno pelo professor, sendo que este tem como função 

principal motivar o aluno na aprendizagem, ajudando-o nas dificuldades e facilitando o 

pensamento reflexivo (VERGARA; AMARAL, 2010). Esta relação é a prestação de serviço 

efetivamente adquirida pelo discente. 

 

No entanto, é de suma importância que o aluno também assuma seu papel nesse 

contrato, não só exigindo seus direitos, mas adotando a postura de coparticipante do processo 

educativo, uma vez que não cabe apenas ao professor lhe transmitir conhecimento, saindo 

do papel de mero ouvinte, para se tornar protagonista de seu processo de aprendizagem, 

honrando com as obrigações que lhe são atribuídas no regulamento de seu curso e fazendo 

parte do processo de construção do conhecimento. 

 

A principal questão é o termo “cliente” remete ao direito do consumidor, 

pressupondo-se que o aluno se matricula em uma instituição para receber um produto ou 

comprar um serviço. Esta visão não é educacional e sim mercantil (LIMA; PEREIRA; 

VIEIRA, 2006). 

 

Nesta situação controversa em que se discute se o aluno é cliente ou não, cabe 

reforçar que as obrigações de cada uma das partes envolvidas nesse contrato estão explícitas 

e as obrigações do aluno, embora estejam descritas em seu contrato de prestação de serviço, 

vão além disso, ele precisa seguir as regras e normas da instituição. 

 

Assim, o aluno só atingirá o objetivo contratado se estiver envolvido com todo 

o processo de aprendizagem, fazendo parte da sua construção. É esse envolvimento que 

difere o aluno e um cliente como os outros, uma vez que não se pode falar em qualidade se 

o aluno não estiver empenhado na construção de seu conhecimento (CARLOS; MAIA, 

2011). 
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Importante esclarecer as principais diferenças entre clientes e alunos. 

 

Clientes:  

(i) Adquirem bens e serviços livremente; 

(ii)  Pagam com seus próprios recursos os bens ou serviços adquiridos; 

(iii)  Não são submetidos a avaliações para exercer seu direito; 

(iv) Relação entre fornecedor e cliente é impessoal; 

(v) Relação termina com a entrega do produto ou serviço. 

 

Alunos: 

(i) Adquirem bens ou serviços mediante admissão, conforme regulamento 

do curso; 

(ii)  Pagamento feito pelo aluno ou terceiros; 

(iii)  Submetidos à avaliação, normas e regulamentos; 

(iv) Se reprovados, devem refazer o curso ou disciplina para prosseguir no 

curso; 

(v) São corresponsáveis pelos resultados obtidos. 

 

Assim, as autoras Vergara e Amaral (2011) defendem que aluno não é cliente, a 

partir do momento que participam do processo de aprendizagem e ainda contribuem para a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição. Defendem, ainda, que o 

conceito de aluno como cliente deve ser revisto, uma vez que os verdadeiros clientes são a 

sociedade em geral, que demanda por profissionais que se comprometam com os propósitos 

de uma comunidade em constante transformação. 

 

2.2 Mensuração da Qualidade em Serviços de Ensino 

 

A partir do momento que se define claramente o relacionamento e o papel de 

cada um, no que se refere à instituição e o aluno, fica mais fácil para ambos entenderem seus 

direitos e suas obrigações dentro de seus contratos e regulamentos. 

 

O aluno pode passar a exigir da instituição o serviço que adquiriu, com a 

qualidade que buscou e a instituição cobrará do aluno as responsabilidades adquiridas em 

contrato. 
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A nova realidade econômica vem fazendo com que as IES profissionalizem a 

suas áreas administrativas e acadêmicas, desenvolvendo avaliações contínuas de seus 

processos, acompanhando de forma periódica a relação entre docentes e discentes e todos os 

seus processos internos, visando a melhoria e a elevação do nível de qualidade 

(BITTECOURT; BERNARDO, 2016). 

 

De acordo com Sampaio (2014), a qualidade em serviços é equivalente à 

satisfação do consumidor. No caso da educação superior, se a percepção do aluno não 

corresponder à sua expectativa, ele considerará o serviço de baixa qualidade.  

 

Por ser um sistema, a educação precisa considerar fatores que influenciam na 

qualidade do ensino, como uma estratégia organizacional estruturada, levando em 

consideração, também, sua infraestrutura,  área administrativa e participação do aluno no 

processo de melhoria contínua, identificando pontos fortes e pontos fracos, com o intuito de 

atingir excelência na qualidade do ensino, não se restringindo apenas na percepção do aluno 

em relação às suas expectativas ou avaliação docente (SAMPAIO, 2014). 

 

Quando se fala de qualidade em serviços, fala-se de um serviço que atende 

perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e no tempo adequado (TORRES, 2011). 

 

De acordo com Torres (2011), quando se trata de qualidade em serviços 

educacionais é importante que as IES entendam as necessidades e expectativas dos alunos e 

o que deve ser melhorado em seus processos, gerando um consenso entre as duas partes. 

 

Cumpre esclarecer que, embora sejam conceitos interligados, existe uma 

diferença entre a qualidade de serviços e a satisfação de clientes. A qualidade pode ser 

entendida como a percepção do cliente sobre o desempenho do produto ou do serviço, já a 

satisfação se baseia em suas experiências, sejam atuais, passadas ou futuras (ANDERSON; 

FORNELL; LEHMANN, 1994).  

 

Segundo Coutinho (2007) são quatro características que diferem serviços de 

produtos. São elas: (i) intangibilidade; (ii) inseparabilidade; (iii) variabilidade e (iv) 

perecibilidade. 
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De acordo com Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985), a mensuração da 

qualidade em serviços é uma tarefa complicada, em razão das características acima 

mencionadas, o que dificulta a padronização.  

 

No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) é o órgão responsável pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), criado pela Lei nº 10.861/2004. Este sistema avalia as instituições de 

ensino superior e o resultado dessas avaliações são encaminhados para o MEC, dando as 

informações sobre a qualidade dos cursos e das IES do país.  Os instrumentos avaliativos 

são: 

(i) Autoavaliação, realizada pela IES de acordo com suas diretrizes, 

conduzidos por uma Comissão Própria de Avaliação (CPA);  

(ii)  Avaliação externa, realizada por especialistas designados pelo 

INEP/MEC;  

(iii)  ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), que avalia a 

qualidade dos cursos. 

 

Os programas de pós-graduação stricto sensu, são avaliados pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão do Ministério da 

Educação, que classifica os cursos oferecidos de forma a basear ações de fomento e 

concessão de bolsa de estudos. 

 

Importante ressaltar que embora o MEC avalie formalmente os cursos stricto 

sensu, não faz uma avaliação efetiva em relação aos cursos de pós-graduação lato sensu. 

 

Assim, além das avaliações oficiais mencionadas anteriormente, as IES ainda 

têm ferramentas próprias para avaliar a qualidade de seus serviços, que são usadas para 

estruturação interna, melhoria de processos e infraestrutura. Ressalta-se que, nas IES tem-se 

dois tipos de serviço: (i) o serviço central: que é o ensino; e (ii) os serviços periféricos, que 

englobam: secretaria, biblioteca, infraestrutura entre outros. As ferramentas institucionais 

têm como objetivo avaliar esses dois tipos de serviços. 

 

É importante que os alunos participem do processo de avaliação da instituição, 

pois assim ele assume a responsabilidade que possui como membro da comunidade 
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educacional. As melhorias decorrentes destas avaliações, eleva o nível de satisfação dos 

serviços e, provavelmente, a imagem da instituição perante a sociedade (COUTINHO, 

2007). 

 

Para mensurar qualidade em serviços existem alguns modelos que podem ser 

aplicados pelas IES, que este trabalho passa a apresentar a seguir. 

 

2.2.1 Modelo SERVQUAL e SERVQUAL Ponderado 

 

O modelo SERVQUAL foi desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985) e foi um instrumento de pesquisa desenvolvido para mensurar a qualidade de serviços 

de uma empresa com uma escala padronizada de 22 itens, em que se aplica dois 

questionários: o primeiro avalia o nível desejado de serviço (expectativas) e o segundo, 

avalia percepção do cliente em relação ao serviço prestado. Ou seja, analisa-se as 

expectativas e experiências do cliente. Este tipo de pesquisa, possibilita identificar os pontos 

fortes da empresa avaliada.  

 

O cliente percebendo que o serviço entregue foi pior que suas expectativas, o 

nível de satisfação dependerá o grau de atendimento do serviço. Os autores estabeleceram, 

então, os 5 GAPs, que são as falhas na percepção da qualidade que resultam na insatisfação 

dos clientes e defendem que a percepção do cliente depende de todos esses fatores juntos. 

São eles (TORRES, 2011): 

 (i) GAP 1: percepção gerencial – são as divergências existentes entre a 

percepção dos gestores e as expectativas do aluno;  

(ii) GAP 2: especificação da qualidade – não são incluídas nas especificações de 

qualidade todos os elementos capazes de atender às expectativas do cliente;  

(iii) GAP 3: entrega dos serviços – falha no momento da prestação de serviço;  

(iv) GAP 4: comunicação com o mercado – divergência entre o serviço prestado 

e o serviço oferecido, por meio de propaganda ou outros meios de comunicação; e  

(v) GAP 5: qualidade percebida do serviço – ocorre quando uma ou mais das 

lacunas anteriores ocorrerem. 
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Após sucessivas aplicações, foi feito um refinamento deste instrumento e 

chegou-se a um resultado de cinco dimensões da qualidade que são: confiabilidade, empatia, 

garantia, presteza e tangibilidade (EBERLE, 2009). 

 

Esse modelo se relaciona com a área de serviços de educação, porque possibilita 

que a IES faça uma análise de ações corretivas e prioritárias, consideradas fracas e 

potencialize as áreas fortes, de maneira a utilizá-las como vantagens competitivas (TORRES, 

2011). 

 

O SERVQUAL Ponderado tem como base a avaliação das percepções dos 

clientes, a respeito da qualidade de serviços, objetivando produzir uma escala de medida 

aplicável no setor de serviços.  

 

Segundo Sousa, Silveira, Fortes e Domingues (2011), nesse método, as dez 

determinantes da qualidade do serviço se apresentam reformuladas, seguindo duas direções: 

(i) para medir a expectativa sobre as empresas de serviço em geral; e (ii) para medir a 

percepção sobre a empresa em particular, cuja qualidade estava sendo avaliada.  

 

Para Gronroos (2003) essa metodologia não está adequada, uma vez que não se 

deve comparar a qualidade do serviço prestado com a expectativa do cliente. A comparação, 

se feita, deveria ser em relação às medidas de expectativa do melhor serviço da categoria. 

Para o autor, comparação não é a abordagem adequada para medição de qualidade em 

serviços (COUTINHO, 2007). 

 

2.2.2 Modelo SERVPERF 

 

Ferramenta desenvolvida por Cronin e Taylor (1992), onde é criado um conjunto 

de atributos que descreve o serviço completo e mede somente o que o cliente usou do serviço, 

com escalas específicas. Este modelo é baseado na performance, considerando a qualidade 

do serviço e a satisfação do cliente (SIQUEIRA; CARVALHO, 2006).  

 

Segundo os autores, o modelo apresenta melhores índices de confiabilidade, com 

questionário reduzido, onde os dados são comparados por meio de uma análise estatística 

(COUTINHO, 2007). 
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2.2.3 Modelo NPS (Net Promoter Score) 

 

O NPS foi criado por Fred Reichheld, com o objetivo de mensurar o grau de 

satisfação e do cliente de qualquer tipo de empresa. O método pode ser usado em empresas 

de qualquer ramo de atividade, sendo uma forma de acompanhar o crescimento com base 

nas respostas dos clientes (DUARTE, 2012). 

 

A aplicação do NPS permite a visualização da experiência do cliente a partir de 

dois aspectos: (i) NPS Top-Down: captação da opinião do cliente de maneira ampla e cíclica, 

avaliando a partir das experiências da interação entre cliente e empresa; e (ii) NPS Bottom-

Up: objetiva o acompanhamento operacional, onde a empresa obtém a resposta do cliente 

em relação ao processo de compra (DUARTE, 2012). 

 

A partir dos resultados, a instituição avalia seu desempenho e as expectativas 

dos alunos, detectando eventuais problemas, buscando ações corretivas. Assim, o processo 

de pesquisa pode auxiliar à administração a detectar os problemas existentes e solucionar as 

questões operacionais e acadêmicas, melhorando o atendimento e a qualidade do serviço 

prestado ao aluno. Para Duarte (2012):  

O NPS é classificado através de uma pergunta simples: “Em uma escala de 0 a 10, 
o quanto você indicaria nossa empresa para um amigo?” 

A fórmula é simples: Net Promoter Score = % CLIENTES PROMOTORES – % 
CLIENTES DETRATORES = % NPS.  

Com base nas notas de 0 a 10, os clientes serão classificados em 3 formas:  

(i) notas de 0 a 06 (clientes detratores): aqueles que indicam que a suas vidas 
pioraram depois da compra do produto ou serviço;  

(ii)  notas de 07 e 08 (clientes neutros): aqueles que compram somente os 
produtos e serviços realmente necessários; e  

(iii)  notas de 09 a 10 (clientes promotores): aqueles que passaram a ter uma vida 
melhor depois do início do relacionamento com a empresa/produto/serviço/marca.  

 

A aplicabilidade desse modelo no setor de serviços de educação, possibilita que 

a IES consiga entender seus pontos fortes e fracos e viabilize as melhorias dos pontos que 

precisam ser melhorados. 

 

Na área da educação executiva, ao se avaliar corpo docente, tem-se por hábito 

avaliar ao final de cada disciplina, para entender se o docente está desenvolvendo o trabalho 

para o qual foi contratado de forma adequada. Deve-se considerar, no entanto, para aplicação 
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deste método, a periodicidade com que estas avaliações estão sendo aplicadas, para que os 

alunos não sofram do que se chama na literatura de “fadiga da pesquisa”, ou seja, que os 

alunos não sejam impactados pela avaliação em um curto espaço de tempo (ao final de cada 

aula, por exemplo). 

 

2.2.4 Outros Modelos 

 

Firdaus (2005), desenvolveu uma nova escala de mediação da qualidade o 

HEdPERF, exclusivamente para o setor de ensino superior, sua pesquisa validou seis 

dimensões chamadas de fatores e apresentou 41 itens que foram testados empiricamente 

(SOUSA; SILVEIRA; FORTES; DOMINGUES, 2011).  Este modelo tem se mostrado 

válido nos estudos que aplicam modelos de qualidade em serviços de IES. 

 

Caruana e Pitt (1997) desenvolveram o modelo INTQUAL, que prioriza 

qualidade interna, ou seja, ações internas da administração para garantir serviço de qualidade 

aos clientes. Os autores consideram que a aplicação do modelo permite a análise de várias 

relações internas da instituição, para garantia da qualidade de serviço. 

 

Na tentativa de adaptar ou melhorar, em diversos setores, o instrumento 

desenvolvido por Parasuraman et al (1988), foram desenvolvidas diversas escalas de 

medição da qualidade em serviços. São algumas delas (FERREIRA, 2005):  

(i) SYSTRA-SQ: desenvolvida por Aldlaigan e Buttle (2002) para o setor 

bancário; 

(ii)  SYTHESISED: desenvolvida por Brogowicz et al (1990), identifica 

dimensões associadas à qualidade de serviços sobre uma estrutura de 

gestão de planejamento, implementação e controle;   

(iii)  LQI (Lodging Quality Index): desenvolvida por Getty e Getty (2003) 

para o setor de hospedagem; 

(iv) ISQB (Internal Service Quality Battery): desenvolvida por Kang et al 

(2002), com aplicação direcionada para funcionários de uma 

Universidade;  

(v) P-C-P (Pivotal, Core and Peripheral): desenvolvida por Philip e Hazlett 

(1997), pode ser usada em qualquer setor de serviços; e  
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(vi) SERVPEX: desenvolvida por Robledo (2001), que é uma escala de 

medição de satisfação aplicável em companhias aéreas. 

 

O quadro a seguir sintetiza os modelos de avaliações de qualidade em serviços,  

da área da educação, apresentados até este ponto do trabalho.  

 

Quadro 1 – Modelos de Avaliação de Qualidade 

Fonte:  elaborado pela autora 
 
 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia aplicada para este trabalho está fundamentada na estratégia de 

pesquisa do estudo de caso. Para Yin (2015) o estudo de caso é uma investigação empírica 

que examina acontecimentos contemporâneos, dentro do seu contexto da vida real, e é 

utilizado em casos que incluem estudos organizacionais e gerenciais, para responder 

questões do tipo “como?” e “porquê?”. 

 

Além disso, os estudos de caso precisam seguir rigorosamente um conjunto 

específico de procedimentos, para serem considerados uma pesquisa de qualidade. Podem 

levantar hipóteses, rever generalizações, estudar fenômenos mais profundamente. Para tanto, 

é imprescindível a escolha estratégica do caso, tendo o acesso necessário a dados relevantes 

à pesquisa (ROESCH, 1999). 

 

Como a avaliação docente é percebida pela coordenação acadêmica dos cursos 

de pós-graduação lato sensu , como instrumento de melhoria da qualidade dos programas é 

Modelo Autores Características Limitações

SERVQUAL

Valarie A. Zeithalm; A. 
Parasuraman; Leonard L. 
Berry

Aplica 2 questionários: (i) avalia as expectativas do cliente; e o (ii) 
avalia a percepção do cliente em relação ao serviço prestado.Identifica 
as cinco dimensões da qualidade como: confiabilidade, empatia, 
garantia, presteza e tangibilidade.As diferenças entre a expectativa e a 
percepção do cliente foram separadas em 5 GAPs: GAP1 percepção 
gerencial; GAP2 especificação da qualidade; GAP3 entrega dos 
serviços; GAP4 comunicação com o mercado; e GAP5 qualidade 
percebida pelo serviço. 

Aplicabilidade uniforme do modelo para todos os 
setores de serviço, por considerar que as 5 
dimensões da qualidade não são suficientes para 
representar a qualidade em alguns setores. Não é 
específico para a área da educação. Tempo de 
aplicação.

SERVPERF
Joseph J. Cronin; Steven 
Taylor Jr.

Cria conjunto de atributos que descreve o serviço completo, mas mede 
somente o serviço utilizado pelo cliente. Utiliza a percepção do cliente 
a respeito do desempenho para medir a qualidade do serviço prestado Tempo de aplicação.

NPS

Fred Reichheld

Permite a visualização da experiência do cliente a partir da captação 
da opinião do cliente de maneira ampla e cíclica (NPS Top-Down); ou 
sobre o acompanhamento operacional, em relação ao processo de 
compra (NPS Bottom-Up). Pode ser aplicado em empresas em 
qualquer ramo de atividade. Não identificado.

HEdPERF
Abdullah Firdaus

Desenvolvido a partir do SERVQUAL e SERVPERF, para medição de 
qualidade dos serviços, especificamente para ensino superior, 
abordando aspectos acadêmicos e não-acadêmicos

Mede qualidade de serviço em nível macro. A 
formulação das questões do questionário baseada 
apenas em afirmações positivas

Modelos de Avaliação de Qualidade
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um assunto importante para a área de atuação da pesquisadora, que hoje cuida dos cursos de 

formação executiva e a avaliação docente tem sido motivo de discussão, o estudo de caso se 

mostra como o instrumento adequado de pesquisa. 

 

3.1 Instituição Escolhida 

 

A instituição escolhida para a pesquisa foi o Instituto de Desenvolvimento 

Educacional (IDE), um instituto pertencente à Fundação Getulio Vargas (FGV), criado em 

2003, com o intuito de desenvolver programas de educação executiva, alinhando a tradição 

das Escolas e Centros de Estudos da FGV com as demandas do mercado. 

 

Hoje, a FGV é constituída por:  

(i) 10 escolas: CPDOC, Direito SP, EBAPE, EMAp, EPPG, Direito Rio, 

EAESP, EESP, EPGE e FGV RI; 

(ii)  3 Institutos: IBRE, IDE e FGV Projetos; 

(iii)  mais de 90 Centros de Pesquisa; e 

(iv) aproximadamente 40 instituições conveniadas, que levam os cursos 

executivos da FGV para mais de 120 cidades brasileiras.  

 

O IDE é composto por: 

(i) FGV Management: com núcleos próprios em São Paulo, Rio de Janeiro 

e Brasília e a rede conveniada em mais de 120 cidades; 

(ii)  FGV Online; 

(iii)  FGV In Company: programas customizados para empresas, 

universidades corporativas, etc.; 

(iv) Certificação de Qualidade: compartilha a qualidade do conhecimento da 

graduação produzido na instituição com outras instituições do país. 

 

O estudo está direcionado aos cursos executivos oferecidos pelo FGV 

Management na cidade de São Paulo, que em 2018 atendeu 7.587 alunos, sendo 5.868 alunos 

de cursos de MBA e Pós-Graduação e 1.719 alunos de cursos de extensão PEC (Programa 

de Educação Continuada). 

A escolha por essa instituição ocorreu, porque a pesquisadora, que atua na área 

da educação há 13 anos, exerce a função de Gerente de Secretaria Acadêmica do FGV 
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Management SP e o tema do trabalho interessa a toda instituição, visto que o IDE atua em 

todo o Brasil e analisar a qualidade do ensino que está sendo levado para um número 

significativo de alunos é considerado fundamental para preservação da marca FGV e a 

perpetuidade da instituição, diante do aumento da concorrência. 

 

O atual modelo de avaliação docente, aplicado pelo IDE, encontra-se no Anexo 

I e é realizada pela instituição no último dia da disciplina, em papel, após a realização da 

aula. 

 

Aplica-se, ainda, uma avaliação de encerramento de curso, onde os alunos 

avaliam critérios no fechamento do curso, que também está exposto no trabalho (Anexo 2). 

 

Ao longo do curso, a Central de Qualidade (CQ), departamento ligado à Direção 

Acadêmica do IDE, realiza pesquisas de satisfação com os alunos, de forma online, por 

amostragem, avaliando o curso como um todo, coordenação acadêmica e infraestrutura da 

unidade. Essa pesquisa é encaminhada por e-mail a um determinado grupo de alunos, de 

várias turmas e cursos, amostragem aleatória. A resposta é sigilosa e não é obrigatória. A 

taxa de retorno da pesquisa é de 23%, considerando que é apenas uma amostra, não podendo 

ser considerado um instrumento de avaliação efetivo, visto que o retorno é baixo, perto do 

número de alunos ativos em sala de aula. 

 

Além dessa avaliação, uma vez ao ano, a CQ realiza a auditoria de qualidade em 

todos os núcleos e conveniadas da FGV, para verificar se as diretrizes impostas pelo 

regimento interno do IDE está sendo adequadamente seguido. Na auditoria, há encontro com 

os alunos também por amostragem, sem critério de escolha, em que eles podem expor suas 

percepções a respeito do curso. 

 

3.2 Coleta de Dados 

 

Para a coleta de dados foi empregada a técnica de entrevistas individuais 

estruturadas, resumidas por Vieira e Tibola (2005) como a técnica em que as respostas têm 

maior autenticidade, por ser flexível, possibilitando alterações no processo. 
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As entrevistas individuais obedeceram a agendas determinadas de acordo com a 

disponibilidade dos entrevistados e ocorreram entre 21 de dezembro de 2018 e 23 de janeiro 

de 2019. 

 

3.3 Perfil dos Respondentes 

 

Em relação aos respondentes da pesquisa estruturada com entrevistas 

individuais, o critério utilizado para escolha foi o grau de conhecimento a respeito das 

avaliações docentes da instituição, a sua experiência acadêmica e a sua vivência em outras 

instituições de ensino, privadas e particulares. Por uma questão de ética e confidencialidade, 

o nome dos respondentes não será divulgado. 

 

Desta forma, a amostra inicial é composta de 4 entrevistados, em razão das 

informações coletadas e até mesmo pela saturação dos dados fornecidos.  

 

São todos coordenadores de programas do FGV Management, dois deles atuam 

em cursos do FGV In Company. Todos além de coordenadores, também atuam como 

professores em seus programas e outros programas do IDE. Apenas um deles, está em fase 

de conclusão do Doutorado, os demais já concluíram.  

 

Deve-se considerar que as respostas para essa pesquisa foram obtidas a partir de 

entrevista com os coordenadores, que como mencionado acima, também atuam como 

professores em seus programas e de outros coordenadores do IDE e enquanto professores as 

respostas podem apresentar vieses.  

 

Os respondentes lecionam na FGV há mais de 10 anos e são coordenadores 

participativos de suas turmas, visitando-as sempre, mantendo contato com os representantes 

de sala e atuando junto com a área administrativa da IES sempre que solicitado. 
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Sigla Respondente/Coordenação Escola/Instituto Formação Turmas 
ativas 

Alunos 
ativos 

Professores Duração da 
Entrevista 

R1 Coordenador dos Cursos: Gerenciamento de 
Projetos e Desenvolvimento Humano de Gestores 

FGV MGM e In 
Company 

Doutorado em Administração 70 2.197 185 46 minutos 

R2 Coordenadora dos Cursos: Recursos Humanos e 
Desenvolvimento Humano de Gestores 

FGV MGM e In 
Company 

Mestrado em Administração 
Pública 

35 870 95 34 minutos 

R3 Coordenador dos Cursos de Finanças e Gestão 
Empresarial 

FGV MGM e 
FGV Online 

Doutorado em Finanças 133 1.701 200 19 minutos 

R4 Coordenador dos Cursos de Gestão Empresarial e 
Comércio Exterior 

FGV MGM Doutorado em Comunicação 
Empresarial 

70 1.958 170 60 minutos 

  Total 308 6.726 650   

Quadro 2 – Perfil dos respondentes 
Fonte:  elaborado pela autora 
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3.4 Questionário de Pesquisa 

 

O roteiro de entrevistas serve como um direcionamento para as entrevistas, 

cabendo ao pesquisador incluir ou retirar perguntas que considerar pertinentes para 

aprofundamento do tema e acordo com o conhecimento de cada entrevistado.  

 

Foi elaborado um questionário de pesquisa, para a coleta de dados, contendo 16 

perguntas exploratórias, com o objetivo de sistematizar o conhecimento dos respondentes a 

respeito do assunto abordado. 

 

O instrumento de pesquisa foi elaborado com base no atual processo avaliativo 

do IDE, considerando que o modelo atual emprega a metodologia SERVQUAL para 

avaliação docente e com o objetivo de estudar a percepção dos entrevistados a respeito da 

avaliação docente atual e análise da aceitação de novos instrumentos de avaliação, com base 

em novas metodologias e formatos de avaliação.  

 

O quadro 3 traz uma síntese das questões utilizadas nas entrevistas estruturadas, 

respectivos objetivos esperados, sendo que todos os entrevistados responderão as mesmas 

questões. 

 

Depois de realizadas as entrevistas, foi feita a transcrição com as informações 

relevantes para o objetivo da pesquisa. 

 

O instrumento de coleta utilizado pela pesquisadora está apresentado no 

Apêndice A.  
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 Quadro 3 – Questões para entrevistas, objetivo de cada pergunta e respondentes 

  Fonte:  elaborado pela autora 
 

  Questões Objetivo 

1 
Qual seu nome, sua formação e os cursos que 
coordena na FGV? Conhecer o respondente 

2 
De que forma o curso sob sua coordenação é 
avaliado pelos alunos?  Estabelecer parâmetro para a pesquisa 

3 

Você recebe o resultado das avaliações 
docentes das suas turmas? Quando? E de que 
forma? 

Entender em que momento os 
coordenadores recebem as informações 
sobre suas turmas, nas diversas escolas da 
FGV. 

4 Como você define a avaliação docente? 
Identificar o ponto de vista de cada um a 
respeito da avaliação docente 

5 Qual a importância desta avaliação e por que? 
Identificar a importância da avaliação 
docente 

6 

Qual a sua percepção sobre o processo de 
avaliação docente feita pela FGV como um 
todo? Por que? 

Estabelecer o entendimento de cada um 
em relação a avaliação feita em cada curso 

7 
Na sua percepção, os critérios aplicados na 
avaliação docente atual são válidos? Por que? 

Identificar o conhecimento de critérios ou 
métodos de avaliação docente que 
poderiam ser adotados pela FGV 

8 

De que forma você percebe que a avaliação 
docente atualmente praticada no seu curso pode 
auxiliar no desenvolvimento da capacidade 
profissional e científica do professor? 

Identificar utilização de informações da 
avaliação como indicador de qualidade 

9 

De que forma a avaliação docente atualmente 
praticada no curso sob sua coordenação é 
utilizada como ferramenta de gestão de 
qualidade? Cite exemplos 

Identificar até que ponto as avaliações 
docentes são utilizadas como parâmetro 
para revisão dos programas oferecidos 

10 
Qual a periodicidade em que é aplicada a 
avaliação docente nos seus cursos? Verificar se há "fadiga de pesquisa" 

11 Qual a periodicidade que considera adequada? 
Estabelecer se há necessidade de propor 
uma nova periodicidade 

12 Qual o formato da avaliação? Verificar como se aplica 

13 Qual formato considera o adequado? 
Estabelecer se há necessidade de propor 
um novo formato 

14 

Como a avaliação docente atualmente praticada 
é relacionada como os objetivos de 
aprendizagem do curso sob a sua coordenação? 

Estabelecer se há necessidade de propor 
um novo formato 

15 

Considera que a avaliação docente atualmente 
praticada no curso é útil para a melhoria de 
qualidade de seu programa? Como e Por que? 

Estabelecer se há necessidade de propor 
um novo formato 

16 Algo que gostaria de acrescentar? Encerramento 
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4. RESULTADO DA PESQUISA 

 

4.1 Análise de Dados 

 

Para análise dos dados foram criadas 14 categorias baseadas nas perguntas do 

questionário de pesquisa, conforme o método de análise de conteúdo de Bardin (2011), que 

divide a análise do conteúdo em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados (BARDIN, 2011). 

 

A seguir é apresentado um quadro resumo das categorias de análise que serão 

trabalhadas no decorrer do trabalho. 
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Quadro 4 – Matriz de análise 
Fonte:  elaborado pela autora 

Matriz de Análise 
  Questionamentos Respostas Respondente 

1 Conceito do curso Bom R1, R2, R3 e R4 

2 Recebe as avaliações Sim R1, R2, R3 e R4 

3 Definição da avaliação Ruim R1 

Importante, mas precisa de melhoria R2 

Muito ruim R3 

Tenho dúvidas R4 

4 Importância da avaliação Importante R1, R2, R3 e R4 

5 Percepção sobre o processo de avaliação Tem alguma utilidade R1 

Equivocado R2 

Muito fraco R3 

Equivocado R4 

6 Critérios atuais são válidos No geral, são. Mas são o único R1 

Não, porque é muito subjetivo R2 

São válidos, mas são fracos R3 

Não são válidos em todos os aspectos R4 

7 Avaliação auxilia no desenvolvimento da capacidade 
profissional e científica do professor 

Não R1 

Se considerarmos que o relacionamento 
aluno/professor é uma competência a ser 

desenvolvida, ajuda. Mas só nisso 

R2 

Não ajuda em absolutamente nada R3 

Às vezes ajuda R4 

8 Avaliação é usada como ferramenta de gestão da 
qualidade 

Não R1 

Só do componente relacional R2 

Muito ruim, para o meu curso contribui 
muito pouco 

R3 

Sim, quando vejo algum problema, 
converso com o professor 

R4 

9 Periodicidade de aplicação Ao final de cada disciplina R1, R2, R3 e R4 

10 Periodicidade que considera adequada Considero essa adequada R1, R2, R3 e R4 

11 Formato da avaliação Em papel R1, R2, R3 e R4 

12 Formato que considera adequado Online um tempo após a aula, para que o 
aluno reflita 

R1 

Online R2 e R3 

Em papel R4 

13 Avaliação se relaciona com os objetivos de aprendizagem 
do curso 

Muito pouco R1 

Nada relacionado R2 

Quase nada R3 

Nada relacionado R4 

14 Avaliação é útil para melhoria de qualidade do programa Não R1 

Não impacta diretamente R2 

De alguma forma, mas muito superficial R3 
De alguma forma, sim. R4 
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4.1.1 Conceito do Curso 

 

A avaliação dos cursos dos respondentes da pesquisa, no geral, é muito boa. Os 

professores são bem avaliados, em sua maioria com mediana entre 9 e 10. Mas essa boa 

avaliação para a maioria dos respondentes, não significa aprendizado de qualidade, porque 

entendem que a avaliação docente avalia mais a questão comportamental do professor, do 

que a qualidade do ensino em si, ou até mesmo o conteúdo lecionado. Conforme apontado 

por um entrevistado: 

 

“De um modo geral, a avaliação dos meus cursos é boa. Onde eu tenho esse 
parâmetro? No curso de RH eu tenho uma oportunidade boa, que é interessante, 
que são os Workshops, nesses workshops eu tenho contato com a turma, e como 
eu faço uma atividade que tem a ver com a aprendizagem deles nas disciplinas e 
aplicação dos conceitos, eu percebo como é que o curso está sendo percebido por 
eles. Eu diria, assim, que sempre tem algumas críticas, algumas delas legítimas de 
melhorias, algumas percepções altamente subjetivas de preferência por 
professores até, às vezes pela falta de compromisso do aluno em querer estudar, 
porque quanto mais o professor cobra pior ele é percebido, infelizmente.” 
(R2, grifo nosso) 

 

4.1.2 Recebimento das Avaliações 

 

As avaliações são aplicadas com os alunos no último dia de aula da disciplina, 

depois de preenchidas, os alunos colocam na caixa de avaliação que fica em cada sala de 

aula, a secretaria retira essas avaliações no dia seguinte da aula, digitaliza e insere no Sistema 

de Gestão de Provas (SGP). 

 

Depois de digitalizadas, essas avaliações seguem para a gerente de secretaria 

analisar cada uma delas, das 4 unidades do núcleo São Paulo, havendo alguma distorção, 

seja por comportamento inadequado do professor, seja pela metodologia empregada por ele 

sala de aula, a gerente entra em contato com o coordenador do curso para informar o 

ocorrido. 

 

Os coordenadores acadêmicos têm acesso às avaliações de todos os seus 

professores pelo SGP tão logo elas sejam liberadas pelo sistema para consulta. Ressalte-se 

que o professor só tem acesso a sua avaliação depois que libera a nota dos alunos no sistema, 

antes da correção das provas, o professor não consegue visualizar sua nota ou qualquer 
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comentário feito pelos alunos em sua avaliação. Os entrevistados apontaram, quando 

questionados sobre o recebimento da avaliação: 

 

“Sim, recebo as avaliações. Eu olho. Vamos falar de São Paulo, que é o local 
que eu recebo isso de forma mais estruturada, tá?! Nos outros locais eu tenho 
que olhar as avaliações pelo sistema. Então, eu vou separar duas situações, São 
Paulo e o resto do Brasil, onde eu coloco até o outro núcleo do Rio. Eu percebo 
que regularmente a gente tem aquela questão do material didático, que eu acho 
que melhorou, porque a gente vem trabalhando com material de referência e isso 
ajuda, porque pelo menos a gente corrige na referência. (R1, grifo nosso)” 

 

“Na verdade, eu vejo pelo SGP. Já recebi de São Paulo quando é feito o trabalho 
para o professor Paulo para as reuniões, que é feito um gráfico consolidado e o 
coordenador recebe. Mas de um modo geral eu vejo pelo SGP. Quando que eu 
vejo antes? E de um modo geral vem de São Paulo, somente, que ninguém 
manda antes, quando o professor apresentou algum problema e aquilo chama 
a atenção da secretaria, para não correr o risco de eu não olhar no sistema, a 
secretaria já sinaliza “temos problema”. Então, isso aconteceu poucas vezes, 
mas já aconteceu. Fora isso, eu sou muito ligada na questão de acompanhar aqui e 
acho que praticamente, no máximo de 15 em 15 dias eu olho no SGP para ver as 
turmas como estão. Eu sou bem conectada com isso. Eu tenho uma boa conexão 
com os representantes de turma. Claro que alguns são pessoas mais próximas, 
pessoas muito legais e parceiras, outros se eu não procurar fica mais difícil, mas 
quando tem algum problema, eles próprios me procuram. Então, às vezes, eu já 
até me antecipei à avaliação formal da FGV, porque tinha um dado do 
representante de turma, já sinalizando que havia algum tipo de problema. 
Então, por eu ter essa conexão muito próxima com os representantes de 
turma isso ajuda na questão da avaliação.” (R2, grifo nosso) 

 

Eu tenho uma assistente que faz mensalmente o levantamento das avaliações dos 
professores que cursaram as disciplinas naquele mês, pelo sistema. Mas caso haja 
algum problema com professor, em geral, a unidade SP manda essa avaliação 
quase que automaticamente. (R4) 

 

4.1.3 Definição da Avaliação Docente 

 

Para o FGV Management o processo de avaliação docente é importante, por ser 

a forma como se avalia os cursos oferecidos no país todo. 

 

Até alguns anos atrás existia uma premiação para os professores nota 10, que era 

feita pela Direção Geral do IDE, no encontro anual de professores. Hoje, não existe mais 

essa premiação, que era muito criticada por alguns coordenadores, por incentivar atitudes 

consideradas cordiais demais por parte dos professores em relação aos alunos ou até mesmo 

condescendente e apoiada por outros coordenadores, que entendiam que a premiação era 

uma forma de incentivo. 
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A crítica que se faz ao atual modelo de avaliação é que se trata muito de avaliar 

aspectos relacionais do professor com a turma e não o que realmente o aluno está aprendendo 

ou levando para sua vida profissional daquilo que viu em sala de aula. Conforme apontados 

pelos entrevistados: 

 

“A avaliação docente é muito ruim, porque você fica totalmente na mão dos 
alunos. Ela é muito comportamental, ela é muito simpatia. Os professores 
percebem isso, ninguém é ingênuo. Qualquer professor novo, depois de algum 
tempo convivendo com os outros nas vans e aeroportos, eles começam a 
perceber que eles precisam ser legais com os alunos. Esse é o termo, tem que 
ser legal. Eu não acho que isso é ruim, eu acho que o professor tem que ser 
agradável, que se chegar ao aluno, mas eu acho que isso tem que ser feito de uma 
maneira civilizada, mas quando essa forma civilizada começa a querer virar 
encantamento, é que vira problema. Tivemos aquelas deformações do passado, 
que o professor Paulo foi muito crítico disso, foi um dos que bateu mais forte nisso, 
professor rezando em sala de aula, professor colocando imagem dos filhos ou 
em visitas à instituição de caridade, tinha de tudo, balinha, tinha professor 
que fazia buffet no último encontro com garçom para servir a turma. Teve de 
tudo. Eu vi, eu soube, teve muitas histórias desse tipo de deformação. Eu acho que 
isso já foi atacado, mas continua de uma forma mais discreta. Então, o professor 
só é avaliado pelo aluno, quer dizer, é quase que um circo romano, às vezes, as 
pessoas ficam muito magoadas, porque eles acham que a instituição dá muito peso 
a isso. Se eles não foram legais com os alunos, mesmo sentindo que eles deram 
uma boa aula, às vezes, temos turmas que tem muitos alunos que não querem 
nada e que o professor tem que arrumar uma forma simpática de não falar nada, 
para o aluno não ficar ofendido, porque se o aluno ficar ofendido, você que leva. 
Como eu vejo uma possível atenuação disso? Uma avaliação 360 graus do 
professor, onde seriam ouvidos o coordenador e a secretaria local. Eu fico 
muito chateado quando eu vejo um professor tratando mal um funcionário. Eu 
acho que isso depõe muito contra o professor. Eu acho horrível o professor em 
sala de aula ser lindo, maravilhoso, carismático e chega na secretaria sendo 
grosseiro. Eu já desliguei alguns professores por conta disso. Então, eu acho que 
a secretaria deveria poder manifestar isso de alguma maneira, poder incluir essa 
percepção. E o coordenador, a gente conhece o estilo do professor, a gente sabe 
que o professor pode fazer. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Falta 
mesclar mais isso, para a gente ter uma visão mais completa e não ficar tão 
refém do aluno. E tirar um pouco o lado comportamental da avaliação. Tem 
perguntas ali que não tem nenhum sentido, como: perguntar se o professor domina 
o assunto. Acho que tem que perguntar se o professor teve boa vontade na 
interação. Tem que ter o lado relacional do professor, que obviamente, o professor 
tem que ter alguma simpatia, isso é inevitável.” (R1, grifo nosso) 

 

“Eu acho que o processo avaliativo, no geral, para qualquer situação ele é 
importante, porque ele vai permitir a gente identificar as oportunidades de 
melhoria, porque eu acho que não tenha nada que esteja tão bom que não possa 
ser melhorada e não há nada tão ruim que a gente não possa dar uma repensada e 
tentar atender ao propósito do que aquilo foi criado. Quando eu vejo a avaliação 
de docente, eu acho que ela uma ferramenta importante e necessária para gestão 
da qualidade da nossa entrega e para a gestão do desempenho da minha equipe, se 
eu entender que sou uma líder dessa equipe. Então, para mim ela é necessária. 
Eu entendo que a forma que ela é feita, ela está equivocada, tanto do ponto 
de vista do como, como do ponto de vista do critério, porque o que eu percebo 
hoje, que tem a ver com a Fundação, não só na avaliação de desempenho, o aluno 
está muito empoderado, ok?! Então, eu acho que ele na grande maioria, com 
raras exceções, ele não tem bagagem, conteúdo e, às vezes até, nem postura 
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para avaliar e aí essa avaliação acaba sendo altamente distorcida.” (R2, grifo 
nosso) 

 

“Eu acho que a avaliação nossa é muito ruim, porque ela mede no final se o 
aluno gostou ou não do docente e numa instituição de ensino, que a gente 
trabalha com um bem credencial, diferente de um produto, a gente tem 
dificuldade primeiro em definir muito bem o que a gente espera do docente e 
depois avaliar se isso que a gente espera está sendo entregue. Hoje a gente 
acaba avaliando se o aluno no final gostou do docente ou da aula do docente, que 
é muito misturado isso aí, e não se o docente entregou um bom curso.” (R3, grifo 
nosso) 

 

4.1.4 Importância da Avaliação Docente 

 

Como mencionado anteriormente, o processo avaliativo é importante para o IDE, 

justamente por ter cursos oferecidos em diversas cidades brasileiras e estar levando o nome 

da FGV a diversos estados, por meio dos contratos de convênios com outras instituições. 

 

Embora alguns coordenadores critiquem o processo avaliativo, todos acham 

importante que algum tipo de avaliação seja feito e que essa avaliação não considerasse 

apenas o ponto de vista do aluno, mas que o professor pudesse ser avaliado por outros 

critérios que não se restringissem apenas aos alunos. Conforme apontado nas entrevistas: 

 

“Todo mundo tem que ser avaliado de alguma maneira. Eu acho que tem que ter 
alguma avaliação, sou contra os que dizem que não tem que ter avaliação, 
entendeu? A gente vê o pessoal dizendo que no doutorado você pode fazer o que 
quiser que não tem avaliação. Basicamente, o que a pessoa está dizendo: que se 
dane o aluno, que se dane quem tá ali. Eu acho que de alguma maneira você tem 
que fazer alguma avaliação. Você tem que ter alguma informação de como essa 
pessoa está junto aos alunos, à instituição, junto aos stakeholders, né?! Eu sou 
totalmente a favor da avaliação, eu só acho que ela tem que ser olhada sem ser 
somente pelo lado do professor, tem que ver os outros interesses. Talvez uma 
amostragem de alunos mais responsáveis, os melhores, porque também não 
adianta pegar uma amostragem com aluno ruim, porque quando tem aluno que vai 
mal em prova, a postura é sempre a mesma, falar mal do professor. Então, tem que 
escolher os bons alunos, porque esses provavelmente se dedicaram e tem um nível 
maior, talvez esteja mais neutro para dizer como deveria ser a avaliação de um 
bom professor, como avaliar, que itens avaliar. Acho que tem que envolver nessa 
pesquisa alunos, envolver coordenadores e as instituições, rede, núcleos.” (R1, 
grifo nosso) 

 

“Acho que é importante, porque tem a ver com gestão de desempenho da 
equipe e oportunidade de melhoria. É vital.” (R2, grifo nosso) 

 

“A importância da avaliação é para a gente melhorar sempre, qualidade é uma 
corrida sem linha de chegada, é sempre melhora, sempre evolui, principalmente 
com um mundo que muda muito rápido. Eu vejo isso com clareza, docentes que 
são espetaculares hoje, 5 anos depois já não são mais tão espetaculares assim, tem 
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uma queda, nessa história. O processo de avaliação contínua deveria servir 
para que a gente pudesse municiar o docente de informação para que ele 
pudesse se desenvolver, obviamente que a gente tem que olhar mais sob o 
aspecto de desenvolvimento do docente, do que punitivo por si só. Hoje eu 
acho que o modelo é falho em termos de avaliar o docente, e é muito punitivo o 
modelo. A gente oferece muito pouca informação para que possa melhorar.” (R3, 
grifo nosso) 

 

“Acho que a avaliação é importante, porém não pode ser encarada ou 
analisada friamente para decisão da escolha dos professores, outros aspectos 
têm que ser avaliados, outras métricas, que estão de uma certa forma 
relacionadas com a avaliação, mas que também não são definidos pelos 
alunos, por exemplo: atraso de inserção de prova, correção de prova, atraso na 
inserção de material, problemas éticos dos professores. Essas métricas juntamente 
com a avaliação é que devem ser utilizados para ter uma avaliação mais 180 graus 
dos professores.” (R4, grifo nosso) 

 

4.1.5 Percepção do Coordenador sobre o Processo de Avaliação 

 

Os coordenadores percebem que o processo avaliativo, embora traga algumas 

informações que possam ser utilizadas, é um processo equivocado, que referencia apenas o 

relacionamento professor/aluno. Conforme apontado pelos entrevistados: 

 

“Equivocada, né?! A gente não foca na verdade, na qualidade da entrega 
propriamente diga ou na questão do que o aluno está ganhando com isso, ou 
o que o aluno está fazendo com esse conteúdo. Ela fica muito colocada na 
percepção do relacionamento professor-aluno. Acho que os critérios é que não 
são legais, porque, de repente, tem aluno que pode avaliar mal um professor e na 
verdade ele está tendo um aproveitamento daquilo no trabalho dele efetivo e tem 
aluno que pode estar avaliando bem e não estar fazendo nada com aquele 
aprendizado. Eu acho que ela não avalia o que precisa ser avaliado.” (R2, grifo 
nosso) 

 

“Eu acho o processo muito fraco de avaliação docente, e eu acho muito fraco, 
porque a gente tem basicamente duas métricas, que é o aluno gostou ou não do 
docente e agora se o docente atrasou ou não a prova. Mas são critérios que eu 
acho fracos, muitas vezes subjetivos, na minha opinião a Fundação precisa, 
antes de criar um processo de avaliação, se perguntar o que que ela espera do 
docente, comunicar com clareza o que ela espera do docente e  depois disso 
começar a avaliar e dar feedback pro docente.” (R3, grifo nosso) 

 

4.1.6 Validade dos Critérios Atuais 

 

Como já mencionado algumas vezes, nas respostas anteriores, os coordenadores 

apontaram que os critérios atuais são fracos, precisariam ser atualizados, para que as 

avaliações tivessem um caráter menos subjetivo e mais de entrega da qualidade do ensino. 
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Foi ponderado que o relacionamento aluno/professor é importante dentro de sala 

de aula, mas não é o fator principal. Além disso, que a instituição tem apenas o ponto de 

vista do aluno e, muitas vezes, esse é uma determinante para a continuidade de um professor 

em um curso, quando na verdade, outras partes poderiam ser ouvidas e levadas em 

consideração e não apenas o aluno. Como surgiu nas entrevistas: 

 

“No geral, eles são válidos. Eu só acho que eles são o único critério. Esse que é 
o problema. É igual você ter um funcionário que lida com um monte de gente, 
par e chefes, em uma estrutura matricial e um só avalia. De repente, esse um só 
que avalia, é o um que não tenha muito caráter, que de repente não gosta desse 
funcionário. Então, na minha opinião, é mais ou menos isso, só temos uma opinião. 
Ficamos na mão de uma turma, como já vi em alguns casos, de grupos de alunos 
que estão claramente irritados e não querem fazer o que você está pedindo 
como professor e te desafiam. O que você faz num momento como esse? O 
professor tem que ter muito tato. Falta um fechamento melhor de todo esse 
processo. E você como professor, presume-se que você é do dream time, se você 
é professor da FGV ou de uma escola muito boa de negócios, presume-se que você 
é um bom profissional, então, você tem que estar preparado, você não começou a 
dar aula ali. Tem que ter uma vivência no ambiente para reter um desembaraço. A 
avaliação deve retratar isso, tem alguns casos que requer a maturidade do professor 
para lidar melhor com isso tudo.” (R1, grifo nosso) 

 

“Eu diria que não, porque toda a avaliação, todo o processo avaliativo, não 
especificamente só o da FGV, tem um viés muito subjetivo. O que que a gente 
pode fazer? É tentar através da ferramenta, do instrumento e dos critérios onde 
esse instrumento é estruturado, diminuir esse grau de subjetividade, mas algum 
sempre terá. Eu acho que a nossa avaliação ela estimula essa subjetividade. 
Ela fica uma coisa muito personalista, muito em cima do “eu gosto” ou “eu 
não gosto”. E eu posso em cima da minha maturidade ser capaz de perceber que 
eu não gosto de alguma coisa, mas perceber que aquilo foi bom para mim. Mas a 
maneira como você estrutura a avaliação, quando você pega uma pessoa que não 
tem a capacidade de discriminar isso.” (R2, grifo nosso) 

 

“Eles são válidos, mas são fracos. Eles avaliam apenas um pedacinho da 
história, obviamente que escutar o aluno e saber se o aluno gostou ou não da 
aula é importante, mas eu acho que é feito de forma meio genérica e baseado 
apenas em um critério só, 100% do peso é aluno gostou ou não. Então, é uma 
formação extremamente subjetiva e muito fraca e não está medindo se a gente 
está entregando uma boa aula para o aluno. Simplesmente está medindo se o 
aluno gostou ou não da aula, o que é muito diferente.” (R3, grifo nosso) 

 

“Acho que os critérios não são necessariamente válidos em todos os aspectos, 
porém dá uma sinalização do perfil do professor, porém não podem ser 
utilizadas friamente para decisão de escolha do professor. Momentos da turma, 
momentos em que a avaliação é passada, tipo de disciplina, perfil da turma, são 
diversas variáveis que acabam interferindo nessa avaliação. Que dita de uma forma 
ou de outra a vida de sucesso do professor, seja na escolha dos coordenadores, 
porque realmente essa é a métrica da FGV, seja até no aspecto psicológico do 
professor, que fica muito afetado quando é injustamente feita uma avaliação 
negativa por parte dele. Então, eu acho que é um processo que tem que se 
aprimorar, porém, nunca vai se chegar numa avaliação 100%, mas acaba deveria 
com parcimônia, com critérios ser utilizada sabendo desses senões, desses pontos 
fracos, que acontece em qualquer tipo de avaliação.” (R4, grifo nosso) 
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4.1.7  Desenvolvimento da Capacidade Técnica e Científica do Professor 

 

No que tange à capacidade técnica e científica do professor, os coordenadores, 

na sua maioria entendem que a avaliação docente atual, não ajuda muito, mas a partir do 

momento que se considera que a competência relacional é importante para o professor em 

sala de aula, a avaliação passa a ser uma aliada do coordenador, para medir os casos em que, 

eventualmente, o professor possa cometer algum tipo de exagero. 

 

Além disso, há uma crítica muito grande, de forma geral, que os professores que 

cobram mais dos alunos acabam sendo mais mal avaliados. Esse ponto ficou evidente no 

discurso dos entrevistados: 

 

“Eu acho que não ajuda em nada. Eu já tive casos em que a avaliação ajudou muito, 
mas eu tenho professores que, de repente, tiram 8 e essa nota não muda 
praticamente nada, porque foi uma situação excepcional e você não consegue 
praticamente entender o motivo dessa nota. Aquilo não fica claro, você não 
consegue ter uma percepção adequada. Eu acho que na prática contribui muito 
pouco. Eu vejo que, às vezes, vem comentários consistentes de alunos em 
relação a parte de comportamento do professor. Isso me ajuda muito. Então, 
alguma forma como o professor agiu, alguma resposta que deu, etc. Então, 
nesses casos, fica tranquilo perceber que foi útil, mas no geral quando tem 
algum problema mais grave, eu fico sabendo pelo representante de turma. Às 
vezes, vem alguma avaliação ruim, mas não dá reflexo nenhum na turma, 
simplesmente o professor não encantou muito, mas deu recado. Professor que 
deu tudo certinho, não tira nota tão alta. Professor tem que ter um 
relacionamento, isso faz diferença e os professores sabem disso. Quando dá 
algum problema mais sério a gente fica sabendo logo, ou a secretaria me avisa, o 
representante me liga. Tragédia chega rapidinho, sabe?! No geral, ela não é muito 
útil, não, porque nos casos mais extremos a gente fica sabendo logo por outros 
canais.” (R1, grifo nosso) 

 

“Falar que nenhuma, talvez eu esteja sendo radical. Sabe por que que eu digo isso? 
Porque, por exemplo, quando eu leio as minhas avaliações, mesmo não 
concordando com elas, elas me geram um processo crítico muito grande, 
como professora. Então, dizer que serve para nada, eu acho radical, mas eu diria 
que do ponto de vista da competência profissional e científica, nenhuma. O que 
me faz pensar e mais sobre a questão atitudinal, sobre o relacional, como eu estou 
me relacionando com a turma, mas não que isso mude a minha percepção sobre o 
meu conteúdo ou sobre a minha metodologia. O que acontece? Como os colegas 
também dependem das aulas e existem colegas e colegas, muitos fazem o jogo da 
turma, de agradar a turma, abaixa conteúdo, etc., aceita uma série de coisas, 
justamente para não entrar em conflito. Só que eu, por uma questão de perfil 
e também porque sou coordenadora, não vou me prestar a esse papel como 
professora, eu bato firme e eu cobro. Se a gente entende que o aspecto relacional 
é uma das competências para um professor, isso me faz parar para pensar. Viu 
porque eu não radicalizei? Porque se o relacionamento é uma dimensão importante 
para a sala de aula e a gente sabe que é, principalmente nas metodologias mais 
participativas, claro que esse toque faz parar para pensar. Agora que essa avaliação 
agregue valor para eu perceber de que maneira eu poderia melhorar tecnicamente 
falando, ou o meu conteúdo o a minha abordagem mais científica, isso não ajuda. 
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Mas se eu entendo que ser um bom professor implica também em uma dimensão 
comportamental relacional é claro que isso me gera uma atitude crítica e reflexiva, 
independente se essa reflexão vai me gerar a uma concordância e uma mudança 
de atitude ou não, que aí é um segundo passo. E aí entra como eu trabalho com a 
minha equipe, porque o que que eu faço, eu leio aquilo tudo, principalmente os 
comentários, não valorizo tanto as notas em si, a média, tanto que já dei 
oportunidade para quem já teve 7 e 8. E já fui extremamente crítica com 
professor que foi avaliado em 9, porque quando eu leio o comentário e vejo 
que o professor é “somebody love”, você finge que ensina e a turma finge que 
aprende, independente dele ser um professor de 10 ou 9,5 eu pego pesado 
quando eu vejo que a crítica procede e que ela bate com uma percepção que 
eu tenho. Eu pego a informação qualitativa que o aluno traz, e mesmo quando só 
um aluno escreve aquilo, eu falo: “fulano gostaria que você pensasse sobre isso, 
que independente de ter sido sinalizado por um aluno, dois ou três, eu acho que 
vale uma reflexão, porque em alguns momentos eu também tenho essa 
preocupação.” Eu dou feedback para professor, então, nesse sentido, quando eu 
penso que relação é uma competência que tem a ver com desempenho em sala de 
aula, ela me ajuda, mas se eu acho que ela é avaliação que deveria ser, não é 
mesmo.” (R2, grifo nosso) 

 

“Hoje, na minha opinião, a avaliação não ajuda em absolutamente nada. É só 
burocracia e ao invés de ajudar atrapalha. A maioria dos docentes fica muito 
preocupada em simplesmente ter uma avaliação muito próxima de 10 e meu 
grande mestre na Fundação, chamado Marcus Vilella, diz o seguinte: se alguém 
tá com média 10, tem alguma coisa errada, ninguém é unânime em tudo e o 
docente precisa aprender a falar não e quando ele fala não, eventualmente, o 
aluno não gosta e a gente está extremamente preocupado em dizer sim para o 
aluno, só se diz sim para o aluno e muitas vezes, infelizmente, a Fundação até 
mudou um pouco isso, antigamente tinha até premiação por isso, era premiado o 
docente nota 10, acabou isso, para mim, de forma inteligente, mas alguns 
coordenadores, na reunião que faz com os seus docentes, ainda fazem uma escala 
de seus professores e assim vai. A gente fica alimentando esse modelo que é 
muito ruim.”  (R3, grifo nosso) 

 

“Vejo que na avaliação os comentários são, talvez, o que tem de mais importante, 
porque dá um feedback para o professor. Infelizmente, no Brasil, quem faz os 
comentários, quem tem essa “perda de tempo”, segundo o aluno, é aquele que está 
querendo de alguma forma mostrar alguma insatisfação. Mas de uma forma ou 
de outra acaba, na verdade, esses comentários, tendo o bom senso do 
professor de tirar o viés do desvio de comportamento por parte do aluno, é 
importante pra que ele vá gradativamente melhorando, procurando melhorar 
e verificar se aquele comentário, aquela demanda é muito particular, às vezes de 
um aluno,  de uma turma específica ou de perfil das turmas pelo Brasil afora.” (R4, 
grifo nosso) 

 

4.1.8 Ferramenta de Gestão de Qualidade 

 

A avaliação atual é pouco utilizada como ferramenta de gestão da qualidade, 

porque não traz subsídios para isso. Os coordenadores entendem apenas como um critério 

para avaliar o comportamento e o relacionamento do professor com os alunos em sala de 

aula e muitas vezes orientá-lo nesse sentido. 
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Os coordenadores mais participativos em suas turmas, costumam conversar com 

os alunos e escutarem deles ao longo do curso, pessoalmente, em avaliações informais, o 

que eles estão achando do programa e como os professores estão se desenvolvendo em sala 

de aula. Segundo os entrevistados: 

 

“Eu não uso como ferramenta de gestão de qualidade. Eu prefiro ouvir mais as 
críticas diretas dos alunos em relação ao programa, dos próprios professores. 
Contribui pouco. Eu vejo muito mais as possibilidades de mudança pelo que 
os alunos pedem, quando eu converso com eles ou quando dão as sugestões 
espontaneamente. Para mim, esses canais são melhores. Eu confio muito mais 
nisso, do que na avaliação. O aluno preenche a avaliação meio que como uma 
obrigatoriedade, descarrega ali uma insatisfação, tem muitos alunos que 
comentam que mencionam que preferiam preencher a avaliação depois da prova. 
Aí eu explico que a avaliação é para avaliar a aula e não a prova, jamais avaliar o 
professor pela prova. É diferente o momento de avaliar antes da prova ou depois. 
O professor que fizer uma prova que gere mais dificuldade terá uma avaliação 
mais baixa.” (R1, grifo nosso) 

 

“Hoje, só do componente relacional, se a Fundação quiser avaliar, tiver 
entendimento da qualidade do curso tem a ver com o quanto os professores são 
queridos pelos alunos, esse elemento resolve, mas eu diria que do ponto de vista 
da qualidade do curso ela não agrega valor, não. Eu diria que me agrega muito 
mais valor, e eu levo isso a critério, quando eu vou para sala de aula, e faço o 
workshop e começo a levantar questões e aí o pessoal fala de material, fala 
até da avaliação de qualidade, da Central de qualidade, do que essa 
ferramenta atual.” (R2, grifo nosso) 

 

“Para o meu curso também é muito ruim, porque ela contribui muito pouco para o 
crescimento do curso. Falta muitas ferramentas, mas a minha avaliação acaba 
sendo muito mais associada ao que eu escuto o aluno falar, principalmente, 
quando docente, porque como coordenador é um espaço muito curto, mas 
como eu atuo como docente, os alunos relaxam mais, eu fico 16 horas em sala 
com eles e eles acabam dizendo um pouco mais. Mas a avaliação por si só, hoje 
em dia, contribui muito pouco, no feedback pelo qual a gente poderia ajudar os 
docentes a melhorar.” (R3, grifo nosso) 

 

“Problemas identificados nas avaliações, no que tange desempenho dos 
professores, eu ligo para o professor e converso com ele, passo para ele, apesar 
dele ter acesso, mas em geral os professores não conhecem, não sabem como 
acessar ou esquecem como acessar os comentários, e quando tem comentário eu 
acabo entrando em contato com professor, e falo com ele e peço para ele atentar a 
isso. Obviamente que, de alguns professores, a gente só tem acesso aos 
comentários das turmas que você coordena, mas se existe uma frequência desses 
comentários, eu acabo tomando providências em relação a esse professor. Então, 
por esse aspecto, eu acho que acaba sendo positivo.” (R4, grifo nosso) 
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4.1.9 Periodicidade da Avaliação 

 

Hoje a avaliação é realizada na última aula da disciplina do professor, sempre ao 

final da aula, em cada disciplina do curso, independente se esse professor já ministrou 

alguma outra disciplina no curso ou não. 

 

Os respondentes concordam que essa é a periodicidade adequada, por ser feita 

ao final de cada entrega do programa. No entanto, alguns entendem que deveriam ser criados 

outros critérios de avaliação e que poderiam ser feitos em outros momentos do curso, para 

avaliar outras questões acadêmicas mais profundas, diferente da questão relacional do 

professor. Conforme apontado pelos entrevistados: 

 

“Eu considero a periodicidade adequada, mas eu sinto falta de uma avaliação final, 
que não tenha um viés muito de serviço, mas sim do que falta, do acadêmico, 
ela é geral, é do material, da satisfação do programa. Alguma coisa que seja 
mais rica, pra mim ela não é de qualidade, ela é muito mais de aspectos macro do 
curso. Na minha opinião ela serve muito pouco. O que serve para mim das 
avaliações que eu recebo? Por exemplo: em relação a material, eu saber como o 
aluno está vendo o nosso material; algumas coisas em relação ao nível dos 
professores, eles comentam, às vezes, que tiveram alguns professores que não 
tinham o mesmo nível de outros; tem muito caso de professores que estão ficando 
velhinhos, aulas que não são as mesmas, e muitas vezes o problema não é a idade, 
é o tempo que o professor está dando a mesma coisa.” (R1, grifo nosso) 

 

“A cada entrega eu acho que as pessoas deveriam ter uma percepção de que como 
aquilo bateu no outro. É claro que essa avaliação formal, estruturada não pode ser 
a cada aula. Acho que tem que ser a atual, ao final de cada disciplina, tem que ser 
por entrega. Eu acho que o problema não é tanto a periodicidade, é mais a 
forma.” (R2, grifo nosso) 

 

“Esse que é o problema, eu acho que a gente deveria ter algumas ferramentas em 
que a gente pudesse escutar um pouco melhor o aluno, mas talvez pensar em um 
processo de avaliação que fosse um pouco informal. Eu acho que é o processo de 
avaliação é importante, mas acho que se a gente tivesse uns 4 momentos de 
avaliação seria interessantes, teria que pensar melhor como fazer isso, porque 
justamente em alguns momentos avaliações são muito influenciadas pelo que 
está acontecendo no curso no momento, por exemplo: é uma coisa que está 
acabando, mas como exemplo, tem alguns coordenadores, que basicamente, não 
cobram muito o TCC, quase dão 10 para todo o TCC é muito importante, é uma 
entrega muito importante para o aluno, então, o TCC me gerava muito stress com 
os alunos e influenciava a avaliação final de curso. Por que? Porque eu dizia com 
clareza: você não vai ser aprovado se o TCC não for de boa qualidade, os alunos 
tem todos os meus contatos, mas quase nunca entrava em contato e como a gente 
não tem ferramenta para poder fazer isso, eu gravo vídeos, eu vou em sala de vez 
em quando, mas tudo depende mais dele me acessarem do que vice-versa. E os 
alunos se acostumam, o que é um problema, a trabalho é só para ajudar nota. O 
TCC é o primeiro trabalho no qual ele realmente vai ser testado e uma boa 
parte da turma não acredita nisso e aí no final envia trabalhos muito ruins e eu sou 
obrigado a reprovar, claro, dou outra chance para ele, deixo fazer, mas eu não 
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deixo o trabalho passar se não tiver uma qualidade aceita pela Fundação. E, 
eventualmente, tem casos que eu até reprovo efetivamente. Então, é claro que 
a minha avaliação final de curso ela é muito afetada por isso, por isso que eu 
acho que diluir ao longo do curso é mais interessante, porque nesses 
momentos eles podem carregar demais. Eventualmente, eu vou para festa de 
formatura em que o aluno não está falando comigo, porque eu peguei no pé dele 
em relação ao TCC. Isso gera um stress para mim gigante. E até tirar o TCC para 
mim foi muito interessante, porque esse índice de stress para mim vai cair, não sei 
academicamente como vai ser, porque ele é importante, mas o fato é que cobrar 
isso do aluno hoje é meio complexo como a gente faz hoje e a gente tem poucas 
avaliações ao longo do curso, no final os alunos são duros na avaliação, porque eu 
fui duro com eles no TCC.” (R3, grifo nosso) 

 

4.1.10 Formato da Avaliação 

 

A avaliação atual é feita em papel, preenchida pelo aluno e depois digitalizada 

para o sistema, onde os dados são compilados e liberados para visualização do coordenador 

e, após liberação das notas, do professor. 

 

Três respondentes apontam que o formato poderia mudar para online, onde o 

aluno poderia responder com calma, depois da aula, pois entendem que o momento que o 

aluno responde, atualmente, não é o melhor, já que ao final da aula, ele está cansado, e acaba 

não dando a atenção adequada que a avaliação merece. 

 

Todos concordam apenas que a avaliação jamais deve ser feita depois de 

realizada a prova, porque o aluno deixaria de avaliar o professor e passaria a avaliar a prova, 

o resultado seria prejudicado em função da sua experiência diante da avaliação a que foi 

submetido. Conforme apontado pelos entrevistados: 

 

“Não, eu não considero esse formato adequado, porque em geral ele é ao final da 
aula e o aluno já está doido para ir embora. O formato adequado seria online, 
onde o aluno teria que fazer meio que um qualify para a prova. O aluno seria 
avisado que para realizar a prova tem que preencher a avaliação. É um 
trabalho a mais para a secretaria, mas o aluno fazendo isso online, não vai ser uma 
avaliação de reação, sabe?! Não teria que estar disponível imediatamente depois, 
poderia estar disponível dois ou três dias depois, porque o aluno já tirou aquela 
coisa da emoção, teve tempo de pensar um pouco mais, eu acho que as nossas 
avaliações seriam mais sinceras. Deveria ter uma forma mais fácil do 
coordenador receber essa avaliação, eu acho que a forma de hoje é horrível, dá 
muito trabalho, a gente acaba só vendo por exceção. Os coordenadores que tem 
número menores de turmas, conseguem acompanhar melhor pelo sistema. Seria 
melhor que tivesse um critério, não sei como filtrar isso, que chamasse a atenção 
do coordenador para aquela avaliação. O In Company tem uma prática muito 
interessante de a cada aula o monitor manda um relatório, então, eu sempre 
dou uma olhada rápida naquele relatório e em 10 segundos eu consigo ver se 
aconteceu alguma coisa. Talvez se a cada disciplina realizada a gente recebesse 
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a informação de uma maneira consolidada, que você pudesse rapidamente olhar, 
porque nossos sistemas são muito lentos, o tempo que levamos para olhar alguma 
coisa em SGP, SIGA e Sala Virtual a gente desanima e você termina fazendo 
gestão por exceção. Sou totalmente favorável a um mecanismo que o aluno pelo 
celular ou notebook, tendo uma janela mínima de tempo, para que o aluno possa 
fazer uma reflexão e somente fazer a prova se tiver avaliado, se não fizer, ele vai 
para P2, entendeu?! Ele vai pagar a taxa. Ele tem a janela de tempo para fazer a 
avaliação, nem que seja na hora da prova, chegou não está habilitado, ele faz a 
avaliação na hora e consegue fazer a prova. Acho que com o tempo o aluno vai 
sendo educado a fazer a avaliação e vai fazer.” (R1, grifo nosso) 

 

“Acho que os coordenadores podem estimular uma avaliação informal, de forma 
oral em sala de aula, como eu já faço com as minhas turmas. Os alunos têm 
pedido muito para ser virtual, que seja uma avaliação, que inclusive, eles não 
tenham que responder correndo no final da aula, deve ser digital. Talvez 
alinhar isso ao acesso dele à nota da prova, mas nesse momento não seria 
adequado, porque o aluno avaliaria a prova e não o professor. Ser digital e ter um 
período maior do que aqueles 10, 15 minutos, porque acontece o seguinte, a 
grande maioria das pessoas, não faz aquela avaliação como deveria fazer, 
porque a grande maioria não faz comentários, por causa da pressa. Aí gostei 
do professor, marco tudo nota 10, não gostei marco tudo para baixo, e se for 
indiferente, vou para uma tendência central. Então, acho que a avaliação é 
grande e aplicada na hora errada. Acho que tem que ser digital, menor, mudar o 
critério, tempo maior disponível para resposta, antes da realização da prova.” (R2, 
grifo nosso) 

 

“O formato online, eu acho que seria mais interessante, o problema é que 
infelizmente aluno, hoje, eu converso muito com os alunos, encaram a avaliação 
como burocracia, não tratam com seriedade. Ele usa a avaliação como 
burocracia, coloca 10 para tudo, quando ele não gostou, o docente puxou a orelha 
dele, ele descarrega na avaliação, dá 0 em tudo, não faz sentido ele dar 0 em 
tudo, quando ele dá 0 em tudo perdeu crédito comigo. Em papel depois da 
aula, eu não sei se é o melhor momento, de forma alguma deveria ser feita 
depois da prova, mas também deveria, na minha opinião, criar um processo 
de conscientização no aluno da importância da avaliação, de uma avaliação 
madura, o que ele gostou dizer continue assim, o que for ruim saber colocar. Na 
minha opinião, hoje, a avaliação é uma grande burocracia ou um mecanismo para 
o aluno descarregar a suas insatisfações de forma não madura. Tem um processo 
da gente melhorar o que a gente quer avaliar, é claro. Mas, principalmente, no 
critério que o aluno avalia, a gente deveria ter o processo mais educacional do 
aluno em avaliar, para que o aluno entenda melhor a importância da avaliação, que 
a gente olha para aquilo com cuidado, que aquilo tem que ser feito de forma 
madura, acho que falta isso. Acho que avaliação é mais um processo burocrático 
ou um processo de catarse, eu acho.” (R3, grifo nosso) 

 

O R4 acha que o formato atual ainda é o mais adequado, porque incentiva que o 

aluno responda, se passasse para o formato online, ele acredita que o aluno não responderia 

da mesma forma. Nas palavras dele: 

 

“Acho que é o formato adequado, se você fizer depois do término da aula por 
meio eletrônico, eu acho que o resultado da avaliação vai ser prejudicado, o 
aluno ele já começou estudar, ele já viu as suas ineficiências e aí ele acaba de 
uma forma ou de outra distorcendo um pouco a avaliação e em hipótese 
alguma a avaliação pode ser feita após a prova. Alguns alunos demandam isso, 
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mas é inviável. O ser humano ele, obviamente, não tem esse critério de separar as 
coisas, se ele for bem na prova, avalia bem. Então, eu acho que o correto após ao 
término da disciplina, no último momento passar a avaliação.” (R4, grifo nosso) 

 

 

4.1.11 Avaliação e os Objetivos de Aprendizagem do Curso 

 

A avaliação docente atual não tem nenhuma relação com os objetivos de 

aprendizagem dos cursos de MBA oferecidos pelo IDE. Isso ficou evidente nas palavras dos 

entrevistados: 

 

“Muito pouco. Para mim avalia comportamento. Como o professor interagiu, mas 
não avalia nada de qualidade. Como eu sei disso? Muitas vezes eu recebo uma 
reclamação de um aluno que o professor não deu tal assunto, aí eu vajo o material, 
peço ao professor o relatório, ele coloca tudo que viu, aí mando para o aluno e 
peço que ele comente o que não está correto e ele não consegue mostrar. Então, 
você olha e vê que está tudo ali. O aluno mente muito. Ao mesmo tempo eu não 
consigo saber se o professor deu tudo, a gente não está em sala, a gente 
depende muito do feedback da turma realmente, mas no geral eu acho que os 
professores realmente dão. O que eu tenho muito é o professor que troca 
apresentação, professor que conta história demais, sai regularmente fora do 
horário.” (R1, grifo nosso) 

 

“Nada relacionado com os objetivos de aprendizagem. Ela avalia uma única 
competência, que é o relacionamento professor-aluno. Ela não avalia objetivo 
de aprendizagem. E é aí que mora o grande problema, ela tem que estar 
estruturada em cima dos objetivos de aprendizagem daquela disciplina. Para 
isso, os professores vão precisar de ajudar, porque a grande maioria dos 
professores não sabe definir ou redigir objetivos de aprendizagem. E a grande 
maioria não vê isso naquele manual que ensina a fazer material, que naquele 
manual tem umas dicas da taxonomia de bloom, etc., mas tem horas que eu reprovo 
material pedindo que o professor reveja pedindo que ele siga as diretrizes, porque 
eu não posso aceitar isso como objetivo da sua disciplina. Para a avaliação estar 
ligada aos objetivos, os objetivos terão que estar muito bem definidos, 
infelizmente a gente não tem isso hoje.” (R2, grifo nosso) 

 

“Quase nada, nenhuma.” (R3) 

 

“Nos MBAs a sistemática é um pouco diferente dos cursos de graduação, 
consequentemente, a disciplina há uma avaliação do docente e o aluno faz a sua 
autoavaliação, que deveria ser um instrumento que ele usasse nas próximas 
disciplinas, mas não é o que a gente observa, cada avaliação é feita de forma 
estanque e para o aluno não contribui em praticamente em nada para o seu 
desenvolvimento durante o curso.” (R4, grifo nosso) 
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4.1.12 Avaliação é Útil para Melhoria de Qualidade 

 

Como em questões anteriores, os respondentes levantam o fato de a avaliação 

abordar o aspecto relacional do professor, interferindo pouco em relação ao conteúdo, ou 

qualidade do curso. Nas palavras dos entrevistados: 

 

“A avaliação não me ajuda na melhoria da qualidade do programa. Eu só vejo 
se o professor teve problema de relacionamento com a turma, se ele atualmente 
deixou de dar alguma coisa que na prova ele cobrou. Eu escuto mais coisas 
quando vou visitar a turma, do que os alunos colocam as informações na 
avaliação. Para mim, os canais melhores são via representante ou nas visitas às 
turmas.” (R1, grifo nosso) 

 

“Eu diria que melhoria do programa, não impacta diretamente, a qualidade 
do programa, a não ser quando eles escrevem algum comentário, naquela 
parte aberta, aí dali eu posso tirar algumas questões, mas isso não vem 
explícito. Se a gente pensar na entrega e não no programa, na estrutura do 
programa, na forma como ele está sendo entregue aí, se a gente entende que 
relacionamento é uma competência importante nessa entrega, aí me traz algumas 
informações sobre quem está conseguindo estabelecer esse relacionamento legal 
com os alunos, e de certa forma preservar alguns aspectos que tem a ver com a 
instituição e as nossas diretrizes, aí dá pra perceber isso, mas é parcial.” (R2, grifo 
nosso) 

 

“De alguma forma é, mas é muito superficial, se a gente pudesse comparar uma 
avaliação muito legal, que a gente pudesse ver muitas coisas e melhorar. Acho 
que hoje a gente está a 10% do potencial, acho que a gente é fraco demais, de 
alguma forma está perguntando ao aluno se ele está gostando ou não, isso é 
importante, mas é basicamente isso.” (R3, grifo nosso) 

 

“Avaliação sempre é importante, sempre dá feedbacks e, obviamente, com isso 
acaba de uma forma ou de outra melhorando a qualidade do curso, aprimorando o 
desempenho dos professores. Só que não pode ser tomada avaliação como o 
único instrumento para decisão da escolha ou manutenção de um professor, 
mas, obviamente, que ela é positiva no sentido de trazer algumas coisas 
observações, tem que ter um bom senso na leitura dessas avaliações, mas é 
positiva nesse aspecto.” (R4, grifo nosso) 

 

4.1.13 Observações Gerais 

 

De um modo geral, todos os respondentes entendem que o processo avaliativo é 

muito importante para a instituição, que é preferível manter o atual, mesmo que falho, a não 

ter nenhum. 

 

A insatisfação com o modelo atual se resume no fato dele avaliar muito a questão 

comportamental do professor, seu relacionamento em sala de aula com o aluno e trazer 
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poucas informações a respeito da qualidade do conteúdo ou o que de fato os alunos têm 

aplicado fora de sala de aula, que é o intuito do MBA. 

 

Outro aspecto levantado pelos respondentes foi em relação à conscientização dos 

alunos a respeito da importância de responder à avaliação de forma madura e clara, porque 

muitos respondem de forma rápida, sem pensar muito sobre o que estão colocando, dando 

respostas 5 em tudo se gostaram do professor, 0 em tudo se não gostaram e respostas 

medianas se acharam que o professor foi “ok”. 

 

Além disso, conscientizar o aluno também, que uma insatisfação em relação a 

outro problema qualquer, seja administrativo ou em relação à infraestrutura, que esse 

apontamento deve ser feito meio próprio e não na avaliação docente. Muito 

descontentamento com um pedido indeferido, hoje, é colocado de forma equivocada na 

avaliação do professor, sendo que o aluno tem meios de comunicação corretos para fazer 

suas reclamações e apontamentos sobre uma demanda específica. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Ao analisar as informações colhidas ao longo da pesquisa, verifica-se que a 

avaliação docente utilizada atualmente, não contribui para a mensuração da qualidade dos 

cursos oferecidos pelo IDE, por trazerem critérios baseados em aspectos relacionais e não 

acadêmicos, como exposto pelos entrevistados. Desta forma, se avalia apenas a competência 

relacional do professor e não o que o aluno está aprendendo em sala de aula efetivamente. 

 

A instituição, mesmo diante dos apontamentos feitos pelos coordenadores, 

acredita que o processo avaliativo é válido, devendo ser mantido como forma de controle do 

que acontece não só nos Núcleos do FGV Management, mas principalmente para análise da 

percepção dos alunos da Rede Conveniada a respeito da instituição conveniada e dos 

professores que lecionam em diversas cidades brasileiras. 
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5.1 Componentes para um Sistema de Avaliação Docente com Foco na Qualidade 

 

O trabalho trouxe diversos modelos de mensuração da qualidade utilizados na 

área de serviços, que são adotados por IES em suas avaliações institucionais. Sendo que, 

hoje, pela pesquisa realizada, o mais utilizado em cursos de ensino superior é o SERVQUAL. 

 

Ao analisar com mais cuidado os modelos disponíveis, as novas metodologias, 

o NPS chama bastante atenção pela sua simplicidade de aplicação e facilidade de resposta, 

possibilitando a rapidez do aluno no retorno e a contrapartida da instituição no feedback para 

coordenação. 

 

Um novo formato de avaliação baseado no modelo NPS, simplificaria o 

formulário de avaliação, mudaria o formato existente hoje, de papel para online, atendendo 

a demanda de alunos e maioria dos coordenadores e tornaria o processo mais ágil no sentido 

de eventuais melhorias da ferramenta. 

 

Outra questão que se deve levar em consideração, é o fato de que os programas 

de MBA ao serem cadastrados pela Direção Acadêmica do IDE, obrigatoriamente, trazem 

em sua proposta, os objetivos de aprendizagem de cada disciplina. Assim, como sugestão, 

ao ser elaborada a avaliação docente de cada disciplina daquele curso, ela deve trazer duas 

questões referentes aos seus objetivos de aprendizagem.  

 

Para estimular mais a participação dos alunos, também foi abordado pelos 

coordenadores nas entrevistas, que os ouvir é fundamental para a gestão da qualidade da 

IES. Assim, a proposta que já será colocada em prática nas turmas iniciadas a partir do 

primeiro semestre de 2019, é a criação de grupos focais, realizados ao final de cada semestre 

dos cursos, com os 6 melhores alunos de cada turma (6 maiores coeficientes de rendimento), 

para ouvir as suas opiniões a respeito dos programas e atendimento. Esses alunos 

responderão a um questionário, que é apenas a primeira proposta apresentada e poderá ser 

aperfeiçoada, conforme se verificar a necessidade. 

 

Ainda com base nas informações colhidas, outras áreas devem avaliar o docente 

além do aluno. Criar ferramentas em que a coordenação avalie o professor, a secretaria 

acadêmica avalie o professor e a área de operações também possa emitir seu parecer sobre o 
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docente. Essa visão mais abrangente, tirará da avaliação questão do relacionamento 

professor/aluno. 

  

Haverá um trabalho para conscientização dos alunos em relação ao novo 

processo avaliativo e contar com a participação dos coordenadores nesse processo será muito 

importante, desde a aula inaugural reforçando a importância do preenchimento com 

responsabilidade e maturidade. 

 

5.2 Proposta para o Caso Estudado 

 

Com base em tudo que foi visto ao longo desse trabalho, propõe um novo tipo 

de avaliação docente, a ser realizado de forma online, ao final de cada disciplina, antes da 

realização da prova. 

 

O aluno teria acesso a essa avaliação pelo e-class e o controle de respondentes 

fica a cargo da secretaria. A avaliação ficaria disponível até o dia da prova. O formulário de 

avaliação seria simplificado, com mais espaços para observações escritas do aluno. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o modelo de avaliação docente 

apresentado a seguir é uma proposta, que ainda não traz os objetivos de aprendizagem, uma 

vez que estes precisariam estar ligados a uma disciplina específica e o modelo precisaria 

estar aprovado pela Direção Acadêmica do IDE. 
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Quadro 5 – Proposta de avaliação 
Fonte: elaborado pela autora  

 
 

Para os encontros do grupo focal, foi elaborado um questionário com perguntas 

referentes ao programa do curso e coordenação acadêmica, ressaltando que esse grupo será 

formado pelos 6 melhores alunos das turmas, com base em seu coeficiente de rendimento. 

Abaixo, a sugestão de questionário para o grupo focal. 

 

 
Quadro 6 – Proposta de questionário para grupo focal 
Fonte: elaborado pela autora  
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5.3 Recomendações para Trabalhos Futuros 

 

Para realização deste projeto a pesquisadora encontrou algumas limitações, 

como estudo de caso único, que analisa o impacto da avaliação docente na qualidade dos 

cursos de educação executiva e ao número de entrevistados.  

 

Esta pesquisa contribuirá para a melhoria do processo avaliativo do IDE 

viabilizando a ampliação deste estudo para as Escolas da FGV e possibilitando que novos 

estudos sejam feitos e novas ferramentas de avaliação sejam empregadas, considerando não 

só o posicionamento do aluno, mas também de outras áreas da FGV a respeito do serviço 

prestado aos alunos. 
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APÊNDICE A 

Questionário de Pesquisa 

Perguntas exploratórias da questão de pesquisa – Entrevista Estruturada 

 

1. Qual seu nome, sua formação e os cursos que coordena na FGV? 
 

2. De que forma o curso sob sua coordenação é avaliado pelos alunos? 
 

3. Você recebe o resultado das avaliações docentes das suas turmas? Quando? E de que forma? 
 

4. Como você define a avaliação docente? 
 

5. Qual a importância desta avaliação e por que? 
 

6. Qual a sua percepção sobre o processo de avaliação docente feita pela FGV como um todo? Por 
que? 
 

7. Na sua percepção, os critérios aplicados na avaliação docente atual são válidos? Por que? 
 

8. De que forma você percebe que a avaliação docente atualmente praticada no seu curso pode 
auxiliar no desenvolvimento da capacidade profissional e científica do professor? 
 

9. De que forma a avaliação docente atualmente praticada no curso sob sua coordenação é utilizada 
como ferramenta de gestão de qualidade? Cite exemplos 
 

10. Qual a periodicidade em que é aplicada a avaliação docente nos seus cursos? 
 

11. Qual a periodicidade que considera adequada? 
 

12. Qual o formato da avaliação? 
 

13. Qual formato considera o adequado? 
 

14. Como a avaliação docente atualmente praticada é relacionada como os objetivos de 
aprendizagem do curso sob a sua coordenação? 
 

15. Considera que a avaliação docente atualmente praticada no curso é útil para a melhoria de 
qualidade de seu programa? Como e Por que? 
 

16. Algo que gostaria de acrescentar? 
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APÊNDICE B 

Transcrição das entrevistas 

Respondente 1 

1. Qual seu nome, sua formação e os cursos que coordena na FGV? 

Sou X (nome retirado da transcrição, para preservar a identidade do respondente), eu coordeno o 

MBA em Gerenciamento de Projetos, coordeno o MBA de Desenvolvimento Humano de Gestores e 

também alguns programas in company, mas aí varia muito, mas estes são ligados à gestão de uma 

forma geral ou projetos ou alguma híbrida com a área comportamental. Sou engenheiro eletrônico, 

tenho mestrado em engenharia da computação e o doutorado em administração na área 

comportamental. 

2. De que forma o curso sob sua coordenação é avaliado pelos alunos? 

Acho que de uma maneira geral ele é muito bem avaliado, eu acho que não só o meu curso, mas 

outros cursos que eu vejo estão ficando obsoletos, entendeu? Se a gente estivesse falando como uma 

matriz de Boston, uma matriz BCG, eu acho que a FGV está na era do cash cows, ela está colhendo 

coisas muito boas que ela já fez no passado, que ela criou e foram inovadoras, ou pelo menos assim, 

muito adequadas naquele momento e que hoje temos muitas dificuldades em mudar, por todas as 

partes. Primeiro, talvez pelos professores e coordenadores, há uma dificuldade porque ter muito 

sucesso é um perigo, né?! Dizem que as sementes do fracasso estão nos frutos do sucesso. Então, 

assim, por ter sucesso, a gente acha que está bem, que é mais ou menos isso, então eu acho que existe 

uma dificuldade nossa, eu acho que os cursos estão ficando obsoletos, a gente não está 

acompanhando adequadamente, a direção também não tem clareza sobre isso, eu acho até que a 

Direção também está querendo mudar, mas também não sabe como. Ao mesmo tempo, eu não sinto 

mais discussões, pelo menos no âmbito em que eu atuo, mais disponibilidade para encarar coisas 

novas, a instituição é muito conservadora. É da cultura da instituição, é o discurso dela. E esse 

conservadorismo, que vem com nome de tradicional, mas na prática é uma visão muito conservadora, 

dificulta. Então, eu já tive algumas experiências, até com as próprias Escolas nossas que são muitos 

renomadas, dentro do modelo atual, mas elas não estão lidando diretamente com o mercado. Eu acho 

que o mundo acadêmico é um mundo diferente, um pouco do mundo do Management do IDE, na 

minha visão. E a gente não está conseguindo fazer essa diferenciação, não por má vontade das 

pessoas, eu vejo muito boa vontade das pessoas, as pessoas são sinceras, mas eu tenho tido a 

experiência, principalmente mais recentemente de muitos cortes porque o olhar é muito acadêmico, 

então, você, às vezes, é muito criticado por fazer coisas que na visão dos acadêmicos não está muito 

formalizado academicamente. Eles acham que não tem sentido. Precisaria ter uma liderança muito 

forte nesses momentos. 
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3. Você recebe o resultado das avaliações docentes das suas turmas? Quando? E de que forma? 

Sim, recebo as avaliações. Eu olho. Vamos falar de São Paulo, que é o local que eu recebo isso de 

forma mais estruturada, tá?! Nos outros locais eu tenho que olhar as avaliações pelo sistema. Então, 

eu vou separar duas situações, São Paulo e o resto do Brasil, onde eu coloco até o outro núcleo do 

Rio. Eu percebo que regularmente a gente tem aquela questão do material didático, que eu acho que 

melhorou, porque a gente vem trabalhando com material de referência e isso ajuda, porque pelo 

menos a gente corrige na referência. Outra coisa é o comentário dos alunos em relação a quererem 

coisas novas e aí a Fundação quando vem com coisas novas, vem com coisas fashion, o novo da 

Fundação é o da moda. Eu vejo que a Fundação, às vezes, se empolga com a moda. A última 

empolgação dela foi a sala de aula invertida, que é um negócio muito difícil, o aluno reage, aí isso 

rebate em outro assunto que é a avaliação do professor. Porque qualquer professor que siga fielmente 

as diretrizes da FGV, vai ser colocado para fora da FGV. Se alguém peitar aluno, se alguém resolver 

ser muito rígido. Então, a gente tem uma dissonância entre algumas ideias, alguns discursos, 

experimenta alguém tirar abaixo de 8,5, inclusive em SP. Imediatamente o coordenador tem que 

justificar o porquê. Tudo bem, é importante até justificar, mas a sensação que dá é a seguinte: olha, 

não pisa na bola, não. Você tem que se modernizar, mas tem que continuar a tirar notas altas. Então, 

eu acho que a gente é uma pessoa bipolar, a gente que uma coisa, mas ao mesmo tempo a gente 

manifesta outra. Eu recebo bem, falo com os professores, mas eu sinto que, às vezes, vem 

“modernismos” com coisas que não são tão adequadas. 

4. Como você define a avaliação docente? 

A avaliação docente é muito ruim, porque você fica totalmente na mão dos alunos. Ela é muito 

comportamental, ela é muito simpatia. Os professores percebem isso, ninguém é ingênuo. Qualquer 

professor novo, depois de algum tempo convivendo com os outros nas vans e aeroportos, eles 

começam a perceber que eles precisam ser legais com os alunos. Esse é o termo, tem que ser legal. 

Eu não acho que isso é ruim, eu acho que o professor tem que ser agradável, que se chegar ao aluno, 

mas eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira civilizada, mas quando essa forma civilizada 

começa a querer virar encantamento. Tivemos aquelas deformações do passado, que o professor 

Paulo foi muito crítico disso, foi um dos que bateu mais forte nisso, professor rezando em sala de 

aula, professor colocando imagem dos filhos ou em visitas à instituição de caridade, tinha de tudo, 

balinha, tinha professor que fazia buffet no último encontro com garçom para servir a turma. Teve 

de tudo. Eu vi, eu soube, teve muitas histórias desse tipo de deformação. Eu acho que isso já foi 

atacado, mas continua de uma forma mais discreta. Então, o professor só é avaliado pelo aluno, quer 

dizer, é quase que um circo romano, às vezes, as pessoas ficam muito magoadas, porque eles acham 

que a instituição dá muito peso a isso. Se eles não foram legais com os alunos, mesmo sentindo que 

eles deram uma boa aula, às vezes, temos turmas que tem muitos alunos que não querem nada e que 

o professor tem que arrumar uma forma simpática de não falar nada, para o aluno não ficar ofendido, 

porque se o aluno ficar ofendido, você que leva. Como eu vejo uma possível atenuação disso? Uma 
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avaliação 360 do professor, onde seriam ouvidos o coordenador e a secretaria local. Eu fico muito 

chateado quando eu vejo um professor tratando mal um funcionário. Eu acho que isso depõe muito 

contra o professor. Eu acho horrível o professor em sala de aula ser lindo, maravilhoso, carismático 

e chega na secretaria sendo grosseiro. Eu já desliguei alguns professores por conta disso. Então, eu 

acho que a secretaria deveria poder manifestar isso de alguma maneira, poder incluir essa percepção. 

E o coordenador, a gente conhece o estilo do professor, a gente sabe que o professor pode fazer. Eu 

nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Falta mesclar mais isso, para a gente ter uma visão mais 

completa e não ficar tão refém do aluno. E tirar um pouco o lado comportamental da avaliação. Tem 

perguntas ali que não tem nenhum sentido, como: perguntar se o professor domina o assunto. Acho 

que tem que perguntar se o professor teve boa vontade na interação. Tem que ter o lado relacional 

do professor, que obviamente, o professor tem que ter alguma simpatia, isso é inevitável. Você não 

pode fazer um serviço bom de cara feia. 

5. Qual a importância desta avaliação e por que? 

Todo mundo tem que ser avaliado de alguma maneira. Eu acho que tem que ter alguma avaliação, 

sou contra os que dizem que não tem que ter avaliação, entendeu? A gente vê o pessoal dizendo que 

no doutorado você pode fazer o que quiser que não tem avaliação. Basicamente, o que a pessoa está 

dizendo: que se dane o aluno, que se dane quem tá ali. Eu acho que de alguma maneira você tem que 

fazer alguma avaliação. Você tem que ter alguma informação de como essa pessoa está junto aos 

alunos, à instituição, junto aos stakeholders, né?! Eu sou totalmente a favor da avaliação, eu só acho 

que ela tem que ser olhada sem ser somente pelo lado do professor, tem que ver os outros interesses. 

Talvez uma amostragem de alunos mais responsável, os melhores, porque também não adianta pegar 

uma amostragem com aluno ruim, porque quando tem aluno que vai mal em prova, sempre a postura 

é a mesma, falar mal do professor. Então, tem que escolher os bons alunos, porque esses 

provavelmente se dedicaram e tem um nível maior, talvez esteja mais neutro para dizer como deveria 

ser a avaliação de um bom professor, como avaliar, que itens avaliar. Acho que tem que envolver 

nessa pesquisa alunos, envolver coordenadores e as instituições, rede, núcleos. 

6. Qual a sua percepção sobre o processo de avaliação docente feita pela FGV como um todo? 
Por que? 

O processo de avaliação como um todo, eu acho que ela tem uma utilidade, ta?! Ela é uma referência, 

a gente não fica tão perdido. Eu acho que quando o professor é ruim ela pega isso, na minha opinião. 

Agora é difícil, às vezes, você avaliar um professor que tem 10, de um que tem 9 ou 9,5. Eu já tive 

alguns problemas em conveniados, em que eu botei um professor de 9,3 e que o conveniado achou 

que eu tinha que colocar um professor de média 9,9. E aí eu tive que explicar, justificar, porque para 

essa turma o que eu desejo para essa disciplina, esse professor gera muito mais conteúdo, mas o 

conveniado fala que precisa de um professor que os alunos fiquem encantados, para que eles possam 

indicar outros alunos. Então, existem outros interesses. E a Fundação precisa se posicionar melhor 
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em relação a isso. A gente sabe de alguns casos de conveniados que interfere muito na agenda de 

professor. Não é o caso dos núcleos. Eu nunca tive uma interferência em SP ou Rio. Eu acho a 

avaliação imprescindível, se fosse para tirar ou deixar essa, a minha opinião seria para deixar essa. 

Eu sou contra tirar a avaliação. Eu acho só que ela precisa ser melhorada, pra ela traduzir uma 

sensação mais real do que nós queremos do professor e do que nós queremos do aluno. 

7. Na sua percepção, os critérios aplicados na avaliação docente atual são válidos? Por que? 

No geral, eles são válidos. Eu só acho que eles são o único critério. Esse que é o problema. É igual 

você ter um funcionário que lida com um monte de gente, par e chefes, em uma estrutura matricial e 

um só avalia. De repente, esse um só que avalia, é o um que não tenha muito caráter, que de repente 

não gosta desse funcionário. Então, na minha opinião, é mais ou menos isso, só temos uma opinião. 

Ficamos na mão de uma turma, como já vi em alguns casos, de grupos de alunos que estão claramente 

irritados e não querem fazer o que você está pedindo como professor e te desafiam. O que você faz 

num momento como esse? O professor tem que ter muito tato. Falta um fechamento melhor de todo 

esse processo. E você como professor, presume-se que você é do dream time, se você é professor da 

FGV ou de uma escola muito boa de negócios, presume-se que você é um bom profissional, então, 

você tem que estar preparado, você não começou a dar aula ali. Tem que ter uma vivência no 

ambiente para reter um desembaraço. A avaliação deve retratar isso, tem alguns casos que requer a 

maturidade do professor para lidar melhor com isso tudo. 

8. De que forma você percebe que a avaliação docente atualmente praticada no seu curso pode 

auxiliar no desenvolvimento da capacidade profissional e científica do professor? 

Eu acho que não ajuda em nada. Eu já tive casos em que a avaliação ajudou muito, mas eu tenho 

professores que, de repente, tiram 8 e essa nota não muda praticamente nada, porque foi uma situação 

excepcional e você não consegue praticamente entender o motivo dessa nota. Aquilo não fica claro, 

você não consegue ter uma percepção adequada. Eu acho que na prática contribui muito pouco. Eu 

vejo que, às vezes, vem comentários consistentes de alunos em relação a parte de comportamento do 

professor. Isso me ajuda muito. Então, alguma forma como o professor agiu, alguma resposta que 

deu, etc. Então, nesses casos, fica tranquilo perceber que foi útil, mas no geral quando tem algum 

problema mais grave, eu fico sabendo pelo representante de turma. Às vezes, vem alguma avaliação 

ruim, mas não dá reflexo nenhum na turma, simplesmente o professor não encantou muito, mas deu 

recado. Professor que deu tudo certinho, não tira nota tão alta. Professor tem que ter um 

relacionamento, isso faz diferença e os professores sabem disso. Quando dá algum problema mais 

sério a gente fica sabendo logo, ou a secretaria me avisa, o representante me liga. Tragédia chega 

rapidinho, sabe?! No geral, ela não é muito útil, não, porque nos casos mais extremos a gente fica 

sabendo logo por outros canais. 
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9. De que forma a avaliação docente atualmente praticada no curso sob sua coordenação é 
utilizada como ferramenta de gestão de qualidade? Cite exemplos 

Eu não uso como ferramenta de gestão de qualidade. Eu prefiro ouvir mais as críticas diretas dos 

alunos em relação ao programa, dos próprios professores. Contribui pouco. Eu vejo muito mais as 

possibilidades de mudança pelo que os alunos pedem, quando eu converso com eles ou quando dão 

as sugestões espontaneamente. Para mim, esses canais são melhores. Eu confio muito mais nisso, do 

que na avaliação. O aluno preenche a avaliação meio que como uma obrigatoriedade, descarrega ali 

uma insatisfação, tem muitos alunos que comentam que mencionam que preferiam preencher a 

avaliação depois da prova. Aí eu explico que a avaliação é para avaliar a aula e não a prova, jamais 

avaliar o professor pela prova. É diferente o momento de avaliar antes da prova ou depois. O 

professor que fizer uma prova que gere mais dificuldade terá uma avaliação mais baixa. 

10. Qual a periodicidade em que é aplicada a avaliação docente nos seus cursos? 

A avaliação é feita ao final de cada disciplina.  

11. Qual a periodicidade que considera adequada? 

Eu considero a periodicidade adequada, mas eu sinto falta de uma avaliação final, que não tenha um 

viés muito de serviço, mas sim do que falta, do acadêmico, ela é geral, é do material, da satisfação 

do programa. Alguma coisa que seja mais rica, pra mim ela não é de qualidade, ela é muito mais de 

aspectos macro do curso. Na minha opinião ela serve muito pouco. O que serve para mim das 

avaliações que eu recebo? Por exemplo: em relação a material, eu saber como o aluno está vendo o 

nosso material; algumas coisas em relação ao nível dos professores, eles comentam, às vezes, que 

tiveram alguns professores que não tinham o mesmo nível de outros; tem muito caso de professores 

que estão ficando velhinhos, aulas que não são as mesmas, e muitas vezes o problema não é a idade, 

é o tempo que o professor está dando a mesma coisa.  

12. Qual o formato da avaliação? 

A avaliação é feita em papel ao final da última aula da disciplina. 

13. Qual formato considera o adequado? 

Não, eu não considero esse formato adequado, porque em geral ele é ao final da aula e o aluno já está 

doido para ir embora. O formato adequado seria online, onde o aluno teria que fazer meio que um 

qualify para a prova. O aluno seria avisado que para realizar a prova tem que preencher a avaliação. 

É um trabalho a mais para a secretaria, mas o aluno fazendo isso online, não vai ser uma avaliação 

de reação, sabe?! Não teria que estar disponível imediatamente depois, poderia estar disponível dois 

ou três dias depois, porque o aluno já tirou aquela coisa da emoção, teve tempo de pensar um pouco 

mais, eu acho que as nossas avaliações seriam mais sinceras. Deveria ter uma forma mais fácil do 

coordenador receber essa avaliação, eu acho que a forma de hoje é horrível, dá muito trabalho, a 

gente acaba só vendo por exceção. Os coordenadores que tem número menores de turmas, conseguem 
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acompanhar melhor pelo sistema. Seria melhor que tivesse um critério, não sei como filtrar isso, que 

chamasse a atenção do coordenador para aquela avaliação. O in company tem uma prática muito 

interessante de a cada aula o monitor manda um relatório, então, eu sempre dou uma olhada rápida 

naquele relatório e em 10 segundos eu consigo ver se aconteceu alguma coisa. Talvez se a cada 

disciplina realizada a gente recebesse a informação de uma maneira consolidada, que você pudesse 

rapidamente olhar, porque nossos sistemas são muito lentos, o tempo que levamos para olhar alguma 

coisa em SGP, SIGA e Sala Virtual a gente desanima e você termina fazendo gestão por exceção. 

Sou totalmente favorável a um mecanismo que o aluno pelo celular ou notebook, tendo uma janela 

mínima de tempo, para que o aluno possa fazer uma reflexão e somente fazer a prova se tiver 

avaliado, se não fizer, ele vai para P2, entendeu?! Ele vai pagar a taxa. Ele tem a janela de tempo 

para fazer a avaliação, nem que seja na hora da prova, chegou não está habilitado, ele faz a avaliação 

na hora e consegue fazer a prova. Acho que com o tempo o aluno vai sendo educado a fazer a 

avaliação e vai fazer. Se a maioria fizer com calma 

14. Como a avaliação docente atualmente praticada é relacionada como os objetivos de 
aprendizagem do curso sob a sua coordenação? 

Muito pouco. Para mim avalia comportamento. Como o professor interagiu, mas não avalia nada de 

qualidade. Como eu sei disso? Muitas vezes eu recebo uma reclamação de um aluno que o professor 

não deu tal assunto, aí eu vajo o material, peço ao professor o relatório, ele coloca tudo que viu, aí 

mando para o aluno e peço que ele comente o que não está correto e ele não consegue mostrar. Então, 

você olha e vê que está tudo ali. O aluno mente muito. Ao mesmo tempo eu não consigo saber se o 

professor deu tudo, a gente não está em sala, a gente depende muito do feedback da turma realmente, 

mas no geral eu acho que os professores realmente dão. O que eu tenho muito é o professor que troca 

apresentação, professor que conta história demais, sai regularmente fora do horário. 

15. Considera que a avaliação docente atualmente praticada no curso é útil para a melhoria de 
qualidade de seu programa? Como e Por que? 

A avaliação não me ajuda na melhoria da qualidade do programa. Eu só vejo se o professor teve 

problema de relacionamento com a turma, se ele atualmente deixou de dar alguma coisa que na prova 

ele cobrou. Eu escuto mais coisas quando vou visitar a turma, do que os alunos colocam as 

informações na avaliação. Para mim, os canais melhores são via representante ou nas visitas às 

turmas. 

16. Algo que gostaria de acrescentar? 

Não tenho mais nada a acrescentar. Eu considero a avaliação muito importante. Acho que de alguma 

maneira é um freio e uma preocupação que o professor tem. E o que eu sinto falta é que ela seja mais 

ampla. 
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Respondente 2 

1. Qual seu nome, sua formação e os cursos que coordena na FGV? 

Me chamo Y (nome retirado da transcrição para preservar a identidade do respondente), minha 

formação é psicologia, Pós-Graduação em Gestão de Negócios, outra Pós-graduação em Educação e 

o mestrado em Administração Pública pela FGV. Coordeno o MBA em Recursos Humanos, o MBA 

de Desenvolvimento Humano de Gestores e Gestão Empresarial com ênfase em Gestão de Pessoas. 

2. De que forma o curso sob sua coordenação é avaliado pelos alunos? 

De um modo geral, a avaliação dos meus cursos é boa. Onde eu tenho esse parâmetro? No curso de 

RH eu tenho uma oportunidade boa, que é interessante, que são os Workshops, nesses workshops eu 

tenho contato com a turma, e como eu faço uma atividade que tem a ver com a aprendizagem deles 

nas disciplinas e aplicação dos conceitos, eu percebo como é que o curso está sendo percebido por 

eles. Eu diria, assim, que sempre tem algumas críticas, algumas delas legítimas de melhorias, 

algumas percepções altamente subjetivas de preferência por professores até, às vezes pela falta de 

compromisso do aluno em querer estudar, porque quanto mais o professor cobra pior ele é percebido, 

infelizmente. Eu diria que no geral que quando eu pego as avaliações das disciplinas e vejo a média 

da turma e avaliação que eu faço em função dos trabalhos que eles desenvolvem no workshop, 

principalmente, o último, eu diria que o saldo do curso é um saldo positivo, com um amplo espaço 

para melhorias. 

3. Você recebe o resultado das avaliações docentes das suas turmas? Quando? E de que forma? 

Na verdade, eu vejo pelo SGP. Já recebi de São Paulo quando é feito o trabalho para o professor 

Paulo para as reuniões, que é feito um gráfico consolidado e o coordenador recebe. Mas de um modo 

geral eu vejo pelo SGP. Quando que eu vejo antes? E de um modo geral vem de São Paulo, somente, 

que ninguém manda antes, quando o professor apresentou algum problema e aquilo chama a atenção 

da secretaria, para não correr o risco de eu não olhar no sistema, a secretaria já sinaliza “temos 

problema”. Então, isso aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu. Fora isso, eu sou muito ligada na 

questão de acompanhar aqui e acho que praticamente, no máximo de 15 em 15 dias eu olho no SGP 

para ver as turmas como estão. Eu sou bem conectada com isso. Eu tenho uma boa conexão com os 

representantes de turma. Claro que alguns são pessoas mais próximas, pessoas muito legais e 

parceiras, outros se eu não procurar fica mais difícil, mas quando tem algum problema, eles próprios 

me procuram. Então, às vezes, eu já até me antecipei à avaliação formal da FGV, porque tinha um 

dado do representante de turma, já sinalizando que havia algum tipo de problema. Então, por eu ter 

essa conexão muito próxima com os representantes de turma isso ajuda na questão da avaliação. 

4. Como você define a avaliação docente? 

Eu acho que o processo avaliativo, no geral, para qualquer situação ele é importante, porque ele vai 

permitir a gente identificar as oportunidades de melhoria, porque eu acho que não tenha nada que 
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esteja tão bom que não possa ser melhorada e não há nada tão ruim que a gente não possa dar uma 

repensada e tentar atender ao propósito do que aquilo foi criado. Quando eu vejo a avaliação de 

docente eu acho que ela uma ferramenta importante e necessária para gestão da qualidade da nossa 

entrega e para a gestão do desempenho da minha equipe, se eu entender que sou uma líder dessa 

equipe. Então, para mim ela é necessária. Eu entendo que a forma que ela é feita, ela está equivocada, 

tanto do ponto de vista do como, como do ponto de vista do critério, porque o que eu percebo hoje, 

que tem a ver com a Fundação, não só na avaliação de desempenho, o aluno está muito empoderado, 

ok?! Então, eu acho que ele na grande maioria, com raras exceções, ele não tem bagagem, conteúdo 

e, às vezes até, nem postura para avaliar e aí essa avaliação acaba sendo altamente distorcida. 

5. Qual a importância desta avaliação e por que? 

Acho que é importante, porque tem a ver com gestão de desempenho da equipe e oportunidade de 

melhoria. É vital. 

6. Qual a sua percepção sobre o processo de avaliação docente feita pela FGV como um todo? 
Por que? 

Equivocada, né?! A gente não foca na verdade, na qualidade da entrega propriamente diga ou na 

questão do que o aluno está ganhando com isso, ou o que o aluno está fazendo com esse conteúdo. 

Ela fica muito colocada na percepção do relacionamento professor-aluno. Acho que os critérios é 

que não são legais, porque, de repente, tem aluno que pode avaliar mal um professor e na verdade 

ele está tendo um aproveitamento daquilo no trabalho dele efetivo e tem aluno que pode estar 

avaliando bem e não estar fazendo nada com aquele aprendizado. Eu acho que ela não avalia o que 

precisa ser avaliado. 

7. Na sua percepção, os critérios aplicados na avaliação docente atual são válidos? Por que? 

Eu diria que não, porque toda a avaliação, todo o processo avaliativo, não especificamente só o da 

FGV, tem um viés muito subjetivo. O que que a gente pode fazer? É tentar através da ferramenta, do 

instrumento e dos critérios onde esse instrumento é estruturado, diminuir esse grau de subjetividade, 

mas algum sempre terá. Eu acho que a nossa avaliação ela estimula essa subjetividade. Ela fica uma 

coisa muito personalista, muito em cima do “eu gosto” ou “eu não gosto” e eu posso em cima da 

minha maturidade ser capaz de perceber que eu não gosto de alguma coisa, mas perceber que aquilo 

foi bom para mim. Mas a maneira como você estrutura a avaliação, quando você pega uma pessoa 

que não tem a capacidade de discriminar isso. 

8. De que forma você percebe que a avaliação docente atualmente praticada no seu curso pode 

auxiliar no desenvolvimento da capacidade profissional e científica do professor? 

Falar que nenhuma, talvez eu esteja sendo radical. Sabe por que que eu digo isso? Porque, por 

exemplo, quando eu leio as minhas avaliações, mesmo não concordando com elas, elas me geram 

um processo crítico muito grande, como professora. Então, dizer que serve para nada, eu acho radical, 
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mas eu diria que do ponto de vista da competência profissional e científica, nenhuma. O que me faz 

pensar e mais sobre a questão atitudinal, sobre o relacional, como eu estou me relacionando com a 

turma, mas não que isso mude a minha percepção sobre o meu conteúdo ou sobre a minha 

metodologia. O que acontece? Como os colegas também dependem das aulas e existem colegas e 

colegas, muitos fazem o jogo da turma, de agradar a turma, abaixa conteúdo, etc., aceita uma série 

de coisas, justamente para não entrar em conflito. Só que eu, por uma questão de perfil e também 

porque sou coordenadora, não vou me prestar a esse papel como professora, eu bato firme e eu cobro. 

Se a gente entende que o aspecto relacional é uma das competências para um professor, isso me faz 

parar para pensar. Viu porque eu não radicalizei? Porque se o relacionamento é uma dimensão 

importante para a sala de aula e a gente sabe que é, principalmente nas metodologias mais 

participativas, claro que esse toque faz parar para pensar. Agora que essa avaliação agregue valor 

para eu perceber de que maneira eu poderia melhorar tecnicamente falando, ou o meu conteúdo o a 

minha abordagem mais científica, isso não ajuda. Mas se eu entendo que ser um bom professor 

implica também em uma dimensão comportamental relacional é claro que isso me gera uma atitude 

crítica e reflexiva, independente se essa reflexão vai me gerar a uma concordância e uma mudança 

de atitude ou não, que aí é um segundo passo. E aí entra como eu trabalho com a minha equipe, 

porque o que que eu faço, eu leio aquilo tudo, principalmente os comentários, não valorizo tanto as 

notas em si, a média, tanto que já dei oportunidade para quem já teve 7 e 8. E já fui extremamente 

crítica com professor que foi avaliado em 9, porque quando eu leio o comentário e vejo que o 

professor é “somebody love”, você finge que ensina e a turma finge que aprende, independente dele 

ser um professor de 10 ou 9,5 eu pego pesado quando eu vejo que a crítica procede e que ela bate 

com uma percepção que eu tenho. Eu pego a informação qualitativa que o aluno traz, e mesmo 

quando só um aluno escreve aquilo, eu falo: “fulano gostaria que você pensasse sobre isso, que 

independente de ter sido sinalizado por um aluno, dois ou três, eu acho que vale uma reflexão, porque 

em alguns momentos eu também tenho essa preocupação.” Eu dou feedback para professor, então, 

nesse sentido, quando eu penso que relação é uma competência que tem a ver com desempenho em 

sala de aula, ela me ajuda, mas se eu acho que ela é avaliação que deveria ser, não é mesmo. 

9. De que forma a avaliação docente atualmente praticada no curso sob sua coordenação é 

utilizada como ferramenta de gestão de qualidade? Cite exemplos  

Hoje, só do componente relacional, se a Fundação quiser avaliar, tiver entendimento da qualidade do 

curso tem a ver com o quanto os professores são queridos pelos alunos, esse elemento resolve, mas 

eu diria que do ponto de vista da qualidade do curso ela não agrega valor, não. Eu diria que me agrega 

muito mais valor, e eu levo isso a critério, quando eu vou para sala de aula, e faço o workshop e 

começo a levantar questões e aí o pessoal fala de material, fala até da avaliação de qualidade, da 

Central de qualidade, do que essa ferramenta atual. 

10. Qual a periodicidade em que é aplicada a avaliação docente nos seus cursos? 
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É aplicada a cada disciplina, uma vez ao mês, mais ou menos. Essa que é sistemática. Agora 

dependendo do feedback que o aluno me dá, eu sempre procuro pensar sobre aquilo, procuro 

conversar com o professor, mas isso não tem uma periodicidade. Porque depende da distribuição da 

atividade desse professor. Essa periodicidade adequada tem a ver com o período de entrega desse 

profissional. Se a gente for olhar que a entrega dele relativa àquele período de um mês. Eu tenho 

estimulado os professores a não se basearem só na avaliação final da disciplina, porque aí a disciplina 

já acabou e se ele está sendo mal avaliado, ele não tem chance de reverter isso. Então, eu tenho 

pedido aos professores que a cada aula arrumem uma estratégia de diálogo aberta com perguntas ou 

uma dinâmica ou atividade qualquer, onde eles consigam ter um feedback da turma de como ele está 

indo. Que façam isso de forma rápida. Acho que tem alguns professores que conseguem fazer isso 

bem. 

11. Qual a periodicidade que considera adequada? 

A cada entrega eu acho que as pessoas deveriam ter uma percepção de que como aquilo bateu no 

outro. É claro que essa avaliação formal, estruturada não pode ser a cada aula. Acho que tem que ser 

a atual, ao final de cada disciplina, tem que ser por entrega. Eu acho que o problema não é tanto a 

periodicidade, é mais a forma. 

12. Qual o formato da avaliação? 

O formato da avaliação é escrito ao final de cada disciplina. 

13. Qual formato considera o adequado? 

Acho que os coordenadores podem estimular uma avaliação informal, de forma oral em sala de aula, 

como eu já faço com as minhas turmas. Os alunos têm pedido muito para ser virtual, que seja uma 

avaliação, que inclusive, eles não tenham que responder correndo no final da aula, deve ser digital. 

Talvez linkar isso ao acesso dele à nota da prova, mas nesse momento não seria adequado, porque o 

aluno avaliaria a prova e não o professor. Ser digital e ter um período maior do que aqueles 10, 15 

minutos, porque acontece o seguinte, a grande maioria das pessoas, não faz aquela avaliação como 

deveria fazer, porque a grande maioria não faz comentários, por causa da pressa. Aí gostei do 

professor, marco tudo nota 10, não gostei marco tudo para baixo, e se for indiferente, vou para uma 

tendência central. Então, acho que a avaliação é grande e aplicada na hora errada. Acho que tem que 

ser digital, menor, mudar o critério, tempo maior disponível para resposta, antes da realização da 

prova. 

14. Como a avaliação docente atualmente praticada é relacionada como os objetivos de 
aprendizagem do curso sob a sua coordenação? 

Nada relacionado com os objetivos de aprendizagem. Ela avalia uma única competência, que é o 

relacionamento professor-aluno. Ela não avalia objetivo de aprendizagem. E é aí que mora o grande 

problema, ela tem que estar estruturada em cima dos objetivos de aprendizagem daquela disciplina. 
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Para isso, os professores vão precisar de ajudar, porque a grande maioria dos professores não sabe 

definir ou redigir objetivos de aprendizagem. E a grande maioria não vê isso naquele manual que 

ensina a fazer material, que naquele manual tem umas dicas da taxonomia de bloom, etc., mas tem 

horas que eu reprovo material pedindo que o professor reveja pedindo que ele siga as diretrizes, 

porque eu não posso aceitar isso como objetivo da sua disciplina. Para a avaliação estar ligada aos 

objetivos, os objetivos terão que estar muito bem definidos, infelizmente a gente não tem isso hoje. 

15. Considera que a avaliação docente atualmente praticada no curso é útil para a melhoria de 
qualidade de seu programa? Como e Por que? 

Eu diria que melhoria do programa, não impacta diretamente, a qualidade do programa, a não ser 

quando eles escrevem algum comentário, naquela parte aberta, aí dali eu posso tirar algumas 

questões, mas isso não vem explícito. Se a gente pensar na entrega e não no programa, na estrutura 

do programa, na forma como ele está sendo entregue aí, se a gente entende que relacionamento é 

uma competência importante nessa entrega aí me traz algumas informações sobre quem está 

conseguindo estabelecer esse relacionamento legal com os alunos e de certa forma preservar alguns 

aspectos que tem a ver com a instituição e as nossas diretrizes, aí dá pra perceber isso, mas é parcial. 

16. Algo que gostaria de acrescentar? 

De pronto, acho que vai ser repetitivo. Acho que a gente tem que avaliar a eficácia do aprendizado é 

o que que o aluno está fazendo com aquele conteúdo, onde ele está aplicando aquilo. E isso tem a 

ver com objetivos de aprendizagem. Eu acho que o foco de uma avaliação de docente tem que ser 

esse, que tenha um dos critérios que tenha a ver com a questão da forma como o professor se 

comunica e transmite esse conhecimento, ok. Mas eu acho que hoje a gente o contrário, a gente tem, 

sei lá, 6 itens, sobre o comportamento do professor e nada em relação ao que “você aprendeu de 

fato?” ou “o que você está usando do que você aprendeu?” Eu acho equivocada nesse aspecto, uma 

pergunta que fale sobre a competência relacionamento, apenas, para poder também como esse 

professor está se colocando, até porque a gente tem uma porção de pessoas com síndrome de estrela, 

né?! Então, a gente sabe que tem problemas de relacionamento, de postura, inclusive, ética, mas hoje 

o foco é todo nisso, conteúdo mesmo, processo de aprendizado está completamente desconsiderado 

nesse processo. Entender que a qualidade do curso tem a ver com a relação conteúdo/objetivo, eu 

acho que agrega muito pouco valor. 

 

Respondente 3 

1. Qual seu nome, sua formação e os cursos que coordena na FGV? 

Meu nome é W (nome retirado da transcrição para preservar a identidade do respondente), sou 

engenheiro e administrador, tenho MBA em Engenharia Econômico Financeira, Mestrado e 

Doutorado em Finanças. Coordeno curso de Finanças e Gestão Empresarial na FGV. 
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2. De que forma o curso sob sua coordenação é avaliado pelos alunos? 

Pelas ferramentas que recebo, os cursos são muito bem avaliados. 

3. Você recebe o resultado das avaliações docentes das suas turmas? Quando? E de que forma? 

Eu recebo as avaliações dos meus cursos, em geral, as de final de curso, que a secretaria de SP manda 

para mim, e também a avaliação que a CQ faz de vez em quando e vejo as avaliações de docente, a 

mais formal, mas eu já fazia avaliações mais informalmente do que é feito hoje. 

4. Como você define a avaliação docente? 

Eu acho que a avaliação nossa é muito ruim, porque ela mede no final se o aluno gostou ou não do 

docente e numa instituição de ensino, que a gente trabalha com  um bem credencial, diferente de um 

produto, a gente tem dificuldade primeiro em definir muito bem o que a gente espera do docente e 

depois avaliar se isso que a gente espera está sendo entregue. Hoje a gente acaba avaliando se o aluno 

no final gostou do docente ou da aula do docente, que é muito misturado isso aí, e não se o docente 

entregou um bom curso. 

5. Qual a importância desta avaliação e por que? 

A importância da avaliação é para a gente melhorar sempre, qualidade é uma corrida sem linha de 

chegada, é sempre melhora, sempre evolui, principalmente com um mundo que muda muito rápido. 

Eu vejo isso com clareza, docentes que são espetaculares hoje, 5 anos depois já não são mais tão 

espetaculares assim, tem uma queda, nessa história. O processo de avaliação contínua deveria servir 

para que a gente pudesse municiar o docente de informação para que ele pudesse se desenvolver, 

obviamente que a gente tem que olhar mais sob o aspecto de desenvolvimento do docente do que 

punitivo por si só. Hoje eu acho que o modelo é falho em termos de avaliar o docente, e é muito 

punitivo o modelo. A gente oferece muito pouca informação para que possa melhorar. 

6. Qual a sua percepção sobre o processo de avaliação docente feita pela FGV como um todo? 

Por que?  

Eu acho o processo muito fraco de avaliação docente, e eu acho muito fraco, porque a gente tem 

basicamente duas métricas, que é o aluno gostou ou não do docente e agora se o docente atrasou ou 

não a prova. Mas são critérios que eu acho fracos, muitas vezes subjetivos, na minha opinião a 

Fundação precisa, antes de criar um processo de avaliação, se perguntar o que que ela espera do 

docente, comunicar com clareza o que ela espera do docente e  depois disso começar a avaliar e dar 

feedback pro docente. A gente não fez as primeiras perguntas, a gente simplesmente avalia se o aluno 

gostou da aula do docente no final ou se o docente atrasou ou não a prova. 

7. Na sua percepção, os critérios aplicados na avaliação docente atual são válidos? Por que? 

Eles são válidos, mas são fracos. Eles avaliam apenas um pedacinho da história, obviamente que 

escutar o aluno e saber se o aluno gostou ou não da aula é importante, mas eu acho que é feito de 
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forma meio genérica e baseado apenas em um critério só, 100% do peso é aluno gostou ou não. 

Então, é uma formação extremamente subjetiva e muito fraca e não está medindo se a gente está 

entregando uma boa aula para o aluno. Simplesmente está medindo se o aluno gostou ou não da aula, 

o que é muito diferente. 

8. De que forma você percebe que a avaliação docente atualmente praticada no seu curso pode 

auxiliar no desenvolvimento da capacidade profissional e científica do professor? 

Hoje, na minha opinião, a avaliação não ajuda em absolutamente nada. É só burocracia e ao invés de 

ajudar atrapalha. A maioria dos docentes fica muito preocupada em simplesmente ter uma avaliação 

muito próxima de 10 e meu grande mestre na Fundação, chamado Marcus Vilella, diz o seguinte: se 

alguém tá com média 10, tem alguma coisa errada, ninguém é unânime em tudo e o docente precisa 

aprender a falar não e quando ele fala não, eventualmente, o aluno não gosta e a gente está 

extremamente preocupado em dizer sim para o aluno, só se diz sim para o aluno e muitas vezes, 

infelizmente, a Fundação até mudou um pouco isso, antigamente tinha até premiação por isso, era 

premiado o docente nota 10, acabou isso, para mim, de forma inteligente, mas alguns coordenadores, 

na reunião que faz com os seus docentes, ainda fazem uma escala de seus professores e assim vai. A 

gente fica alimentando esse modelo que é muito ruim. 

9. De que forma a avaliação docente atualmente praticada no curso sob sua coordenação é 

utilizada como ferramenta de gestão de qualidade? Cite exemplos  

Para o meu curso também é muito ruim, porque ela contribui muito pouco para o crescimento do 

curso. Falta muitas ferramentas, mas a minha avaliação acaba sendo muito mais associada ao que eu 

escuto o aluno falar, principalmente, quando docente, porque como coordenador é um espaço muito 

curto, mas como eu atuo como docente, os alunos relaxam mais, eu fico 16 horas em sala com eles e 

eles acabam dizendo um pouco mais. Mas a avaliação por si só, hoje em dia, contribui muito pouco, 

no feedback pelo qual a gente poderia ajudar os docentes a melhorar. 

10. Qual a periodicidade em que é aplicada a avaliação docente nos seus cursos? 

Ao final de cada disciplina, também é feita pela CQ em algum momento do curso e também é feita 

a avaliação de encerramento. São as três formais. Mas eu procuro ir em sala, de vez em quando, para 

ouvir um pouco os alunos, mas isso não funciona muito bem. Eu vejo que funciona melhor quando 

eu atuo como docente, é onde eu consigo escutar melhor a turma. E também funciona muito bem 

através de feedbacks de docentes que são de minha inteira confiança, que trazem para mim 

informação, que nem sempre o aluno para o coordenador. Mas esse processo poderia ser muito 

melhorado. 

11. Qual a periodicidade que considera adequada? 

Esse que é o problema, eu acho que a gente deveria ter algumas ferramentas em que a gente pudesse 

escutar um pouco melhor o aluno, mas talvez pensar em um processo de avaliação que fosse um 
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pouco informal. Eu acho que é o processo de avaliação é importante, mas acho que se a gente tivesse 

uns 4 momentos de avaliação seria interessantes, teria que pensar melhor como fazer isso, porque 

justamente em alguns momentos avaliações são muito influenciadas pelo que está acontecendo no 

curso no momento, por exemplo: é uma coisa que está acabando, mas como exemplo, tem alguns 

coordenadores, que basicamente, não cobram muito o TCC, quase dão 10 para todo o TCC é muito 

importante, é uma entrega muito importante para o aluno, então, o TCC me gerava muito stress com 

os alunos e influenciava a avaliação final de curso. Por que? Porque eu dizia com clareza: você não 

vai ser aprovado se o TCC não for de boa qualidade, os alunos tem todos os meus contatos, mas 

quase nunca entrava em contato e como a gente não tem ferramenta para poder fazer isso, eu gravo 

vídeos, eu vou em sala de vez em quando, mas tudo depende mais dele me acessarem do que vice-

versa. E os alunos se acostumam, o que é um problema, a trabalho é só para ajudar nota. O TCC é o 

primeiro trabalho no qual ele realmente vai ser testado e uma boa parte da turma não acredita nisso 

e aí no final envia trabalhos muito ruins e eu sou obrigado a reprovar, claro, dou outra chance para 

ele, deixo fazer, mas eu não deixo o trabalho passar se não tiver uma qualidade aceita pela Fundação. 

E, eventualmente, tem casos que eu até reprovo efetivamente. Então, é claro que a minha avaliação 

final de curso ela é muito afetada por isso, por isso que eu acho que diluir ao longo do curso é mais 

interessante, porque nesses momentos eles podem carregar demais. Eventualmente, eu vou para festa 

de formatura em que o aluno não está falando comigo, porque eu peguei no pé dele em relação ao 

TCC. Isso gera um stress para mim gigante. E até tirar o TCC para mim foi muito interessante, porque 

esse índice de stress para mim vai cair, não sei academicamente como vai ser, porque ele é 

importante, mas o fato é que cobrar isso do aluno hoje é meio complexo como a gente faz hoje e a 

gente tem poucas avaliações ao longo do curso, no final os alunos são duros na avaliação, porque eu 

fui duro com eles no TCC.  

12. Qual o formato da avaliação? 

Formato em papel 

13. Qual formato considera o adequado? 

O formato online, eu acho que seria mais interessante, o problema é que infelizmente aluno, hoje, eu 

converso muito com os alunos, encaram a avaliação como burocracia, não tratam com seriedade. Ele 

usa a avaliação como burocracia, coloca 10 para tudo, quando ele não gostou, o docente puxou a 

orelha dele, ele descarrega na avaliação, dá 0 em tudo, não faz sentido ele dar 0 em tudo, quando ele 

dá 0 em tudo perdeu crédito comigo. Em papel depois da aula, eu não sei se é o melhor momento, de 

forma alguma deveria ser feita depois da prova, mas também deveria, na minha opinião, criar um 

processo de conscientização no aluno da importância da avaliação, de uma avaliação madura, o que 

ele gostou dizer continue assim, o que for ruim saber colocar. Na minha opinião, hoje, a avaliação é 

uma grande burocracia ou um mecanismo para o aluno descarregar a suas insatisfações de forma não 

madura. Tem um processo da gente melhorar o que a gente quer avaliar, é claro. Mas, principalmente, 
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no critério que o aluno avalia, a gente deveria ter o processo mais educacional do aluno em avaliar, 

para que o aluno entenda melhor a importância da avaliação, que a gente olha para aquilo com 

cuidado, que aquilo tem que ser feito de forma madura, acho que falta isso. Acho que avaliação é 

mais um processo burocrático ou um processo de catarse, eu acho. 

14. Como a avaliação docente atualmente praticada é relacionada como os objetivos de 
aprendizagem do curso sob a sua coordenação? 

Quase nada, nenhuma.  

15. Considera que a avaliação docente atualmente praticada no curso é útil para a melhoria de 
qualidade de seu programa? Como e Por que? 

De alguma forma é, mas é muito superficial, se a gente pudesse comparar uma avaliação muito legal, 

que a gente pudesse ver muitas coisas e melhorar. Acho que hoje a gente está a 10% do potencial, 

acho que a gente é fraco demais, de alguma forma está perguntando ao aluno se ele está gostando ou 

não, isso é importante, mas é basicamente isso. 

16. Algo que gostaria de acrescentar? 

Hoje, de forma global, nosso processo de avaliação ele é muito concentrado em uma coisa só, 

perguntar para o aluno se ele gostou ou não, isso é extremamente subjetivo. E o aluno não é preparado 

para fazer isso, apesar de ser um instrumento importante e ser um instrumento só, que corresponderia 

a 10% do que quero ver, a gente ainda educa muito mal o aluno sobre como fazer aquele documento, 

sobre como tratar aquele documento com seriedade. A gente não sabe muito bem, hoje, o que a gente 

quer avaliar no docente, precisaria fazer uma grande discussão do que para mim é um grande docente. 

Depois disso criar formas de avaliar isso, depois disso comunicar com clareza para o docente que a 

gente vai fazer isso e aí depois passar a avaliar, acho que isso seria um processo de avaliação 

interessante. Acho que em termos de avaliação a gente tem um caminho muito grande a percorrer, 

muito legal seu trabalho. 

 

Respondente 4 

1. Qual seu nome, sua formação e os cursos que coordena na FGV? 

Sou Z (nome retirado da transcrição para preservar a identidade do respondente), coordenador do 

MBA em Gestão Empresarial e do MBA em Comércio Exterior da FGV. A minha formação é 

Economia, fiz mestrado em Comunicação e Doutorado em Comunicação Empresarial. 

2. De que forma o curso sob sua coordenação é avaliado pelos alunos? 

A avaliação de um modo geral é muito boa, sendo feita ao final de cada disciplina e ao final do curso. 

3. Você recebe o resultado das avaliações docentes das suas turmas? Quando? E de que forma? 
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Eu tenho uma assistente que faz mensalmente o levantamento das avaliações dos professores que 

cursaram as disciplinas naquele mês, pelo sistema. Mas caso haja algum problema com problema 

com professor, em geral, a unidade SP manda essa avaliação quase que automaticamente. 

4. Como você define a avaliação docente? 

Avaliação realizada para a aula dos docentes, eu tenho alguns questionamentos, por exemplo: a 

avaliação da disciplina, um item que pergunta se o conteúdo foi desafiante para a pessoa, isso 

depende do perfil do aluno, tem alunos que não tem sinergia, não tem simpatia com certos tipos de 

assuntos abordados durante o curso e certamente vai avaliar mal esse, ele acaba não sendo tão 

importante esse item na avaliação do docente, ou na avaliação do curso, principalmente no curso de 

Gestão Empresarial que tem um público alvo muito diversificado, o que desafiante para um, não é 

desafiante para outro. Outro aspecto é quanto à questão se o professor se manteve disposto a tirar 

dúvidas, obviamente, que o entendimento é muito subjetivo, o professor tem uma carga horária 

dentro de sala de aula, tem alunos que tem uma formação deficiente ou que não estuda não lê apostila, 

e acaba que na verdade ele se sente fragilizado e acaba que no final ele avalia mal o professor. Os 

outros itens também são subjetivos, mas dentro de certos parâmetros eles acabam permitindo que se 

avalie o professor, só que a avaliação não poderia ser utilizada friamente como desempenho do 

professor, porque existem outras variáveis envolvidas numa turma e numa sala de aula, uma 

disciplina que vem no início do curso, normalmente é bem avaliada, uma disciplina que vem no final, 

com os alunos já cansados, mesmo com bom desempenho do professor, acaba sendo não tão bem 

avaliada. 

5. Qual a importância desta avaliação e por que? 

Acho que a avaliação é importante, porém não pode ser encarada ou analisada friamente para decisão 

da escolha dos professores, outros aspectos tem que ser avaliados, outras métricas, que estão de uma 

certa forma relacionadas com a avaliação, mas que também não são definidos pelos alunos, por 

exemplo: atraso de inserção de prova, correção de prova, atraso na inserção de material, problemas 

éticos dos professores. Essas métricas juntamente com a avaliação é que devem ser utilizados para 

ter uma avaliação mais 180 graus dos professores. 

6. Qual a sua percepção sobre o processo de avaliação docente feita pela FGV como um todo? 
Por que? 

Acho equivocado o processo de avaliação docente em função dessa arbitrariedade e parcialidade que 

os alunos podem ter se o professor tem um perfil mais cobrador, um perfil mais técnico do que outro 

que, as vezes, tem mais uma boa relação com a turma, no que tange não a qualidade efetiva de entrega 

de conteúdo, mas de não cobrança ou de relacionamento talvez mais amigável. Eu acho que esse é o 

problema da avaliação. Quanto à avaliação como todo do curso e da coordenação, não sei se está 

sendo também objeto da pesquisa, eu tenho algumas ponderações quanto a que é feita pela área da 

CQ, com um pequeno grupo de alunos que são aqueles que normalmente tem algum desconforto com 
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a coordenação, porque nem sempre nós podemos atender a todos os pedidos que são feitos, temos 

que ser fiel ao regulamento da Fundação e obviamente isso gera alguns problemas junto a um ou 

outro aluno e ele acaba colocando isso na avaliação da coordenação. 

7. Na sua percepção, os critérios aplicados na avaliação docente atual são válidos? Por que? 

Acho que os critérios não são necessariamente válidos em todos os aspectos, porém da uma 

sinalização do perfil do professor, porém não podem ser utilizadas friamente para decisão de escolha 

do professor. Momentos da turma, momentos em que a avaliação é passada, tipo de disciplina, perfil 

da turma, são diversas variáveis que acabam interferindo nessa avaliação. Que dita de uma forma ou 

de outra a vida de sucesso do professor, seja na escolha dos coordenadores, porque realmente essa é 

a métrica da FGV, seja até no aspecto psicológico do professor, que fica muito afetado quando é 

injustamente feita uma avaliação negativa por parte dele. Então, eu acho que é um processo que tem 

que se aprimorar, porém, nunca vai se chegar numa avaliação 100%, mas acaba deveria com 

parcimônia, com critérios ser utilizada sabendo desses senões, desses pontos fracos, que acontece em 

qualquer tipo de avaliação. 

8. De que forma você percebe que a avaliação docente atualmente praticada no seu curso pode 

auxiliar no desenvolvimento da capacidade profissional e científica do professor? 

Vejo que na avaliação os comentários são, talvez, o que tem de mais importante, porque dá um 

feedback para o professor. Infelizmente, no Brasil, quem faz os comentários, quem tem essa “perda 

de tempo”, segundo o aluno, é aquele que está querendo de alguma forma mostrar alguma 

insatisfação. Mas de uma forma ou de outra acaba, na verdade, esses comentários tendo o bom senso 

do professor de tirar o viés do desvio de comportamento por parte do aluno é importante pra que ele 

vá gradativamente melhorando, procurando melhorar e verificar se aquele comentário, aquela 

demanda é muito particular, às vezes de um aluno,  de uma turma específica ou de perfil das turmas 

pelo Brasil afora. 

9. De que forma a avaliação docente atualmente praticada no curso sob sua coordenação é 

utilizada como ferramenta de gestão de qualidade? Cite exemplos  

Problemas identificados nas avaliações, no que tange desempenho dos professores, eu ligo para  o 

professor e converso com ele, passo para ele, apesar dele ter acesso, mas em geral os professores não 

conhecem, não sabem como acessar ou esquecem como acessar os comentários, e quando tem 

comentário eu acabo entrando em contato com professor, e falo com ele e peço para ele atentar a 

isso. Obviamente que alguns professores a gente só tem acesso aos comentários das turmas que você 

coordena, mas se existe uma frequência desses comentários, eu acabo tomando providências em 

relação a esse professor. Então, por esse aspecto, eu acho que acaba sendo positivo. 

10. Qual a periodicidade em que é aplicada a avaliação docente nos seus cursos? 

Ao término de cada disciplina, conforme o regulamento da FGV. 
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11. Qual a periodicidade que considera adequada? 

Considero essa periodicidade correta, ao término de cada disciplina. 

12. Qual o formato da avaliação? 

Em papel ao final da última aula. 

13. Qual formato considera o adequado? 

Acho que é o formato adequado, se você fizer depois do término da aula por meio eletrônico, eu acho 

que o resultado da avaliação vai ser prejudicado, o aluno ele já começou estudar, ele já viu as suas 

ineficiências e aí ele acaba de uma forma ou de outra distorcendo um pouco a avaliação e em hipótese 

alguma a avaliação pode ser feita após a prova. Alguns alunos demandam isso, mas é inviável. O ser 

humano ele, obviamente, não tem esse critério de separar as coisas, se ele for bem na prova, avalia 

bem. Então, eu acho que o correto após ao término da disciplina, no último momento passar a 

avaliação. 

14. Como a avaliação docente atualmente praticada é relacionada como os objetivos de 
aprendizagem do curso sob a sua coordenação? 

Nos MBAs a sistemática é um pouco diferente dos cursos de graduação, consequentemente, a 

disciplina há uma avaliação do docente e o aluno faz a sua autoavaliação, que deveria ser um 

instrumento que ele usasse nas próximas disciplinas, mas não é o que a gente observa, cada avaliação 

é feita de forma estanque e para o aluno não contribui em praticamente em nada para o seu 

desenvolvimento durante o curso. 

15. Considera que a avaliação docente atualmente praticada no curso é útil para a melhoria de 
qualidade de seu programa? Como e Por que? 

Avaliação sempre é importante, sempre dá feedbacks e, obviamente, com isso acaba de uma forma 

ou de outra melhorando a qualidade do curso, aprimorando o desempenho dos professores. Só que 

não pode ser tomada avaliação como o único instrumento para decisão da escolha ou manutenção de 

um professor, mas, obviamente, que ela é positiva no sentido de trazer algumas coisas observações, 

tem que ter um bom senso na leitura dessas avaliações, mas é positiva nesse aspecto. 

16. Algo que gostaria de acrescentar? 

Acho que o processo deve continuar da avaliação dos docentes, porém, ela não pode ser definitiva 

no que tange a escolha do professor para ministrar aulas, não pode no caso nosso, dos MBAs, estar 

disponível para os conveniados, porque é uma pressão muito forte que a gente escolha os professores 

que só são bem avaliados e que nem sempre são os professores que efetivamente entregam conteúdo 

e cobram conteúdo. O professor como um ser que precisa trabalhar ele entende as regras da FGV de 

que essas são métricas e ele, obviamente, procura de uma forma ou de outra atender aos interesses 

dos alunos e não efetivamente a entrega do conteúdo, que é o que nós queremos e que a médio e 

longo prazo vai nos dar sustentabilidade.  
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ANEXO 1 – Instrumento de Avaliação Docente 
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ANEXO 2 – Instrumento de Avaliação de Encerramento de Curso 

Instituição Conveniada: MGMSP Unidade Paulista 

Curso:  Turma:  

Aluno (a):  

 
Prezado (a) aluno (a), atribua a pontuação que melhor reflete sua avaliação sobre o atendimento de suas expectativas ao ingressar no curso, utilizando a 
escala de 0 (grau mais baixo) a 10 (grau mais alto). 

 

Atendimento das expectativas em relação ao curso: 

O curso atendeu às minhas expectativas de capacitação para o exercício de novo desafios 
profissionais. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

As disciplinas e suas atividades foram coerentes com a reputação da FGV. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

Os professores do curso, com seus conhecimentos e experiências, contribuíram para meu 
aprimoramento profissional. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

O Coordenador Acadêmico Executivo foi sempre solícito às reivindicações dos alunos. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

Atendimento das expectativas em relação à Instituição Conveniada: 

A instituição conveniada da FGV atendeu, com presteza e eficiência, minhas solicitações e 
necessidades administrativo-acadêmicas. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

O atendimento acadêmico da Coordenação Local na Instituição Conveniada foi satisfatório. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

As instalações da sala de aula são adequadas a um curso de pós-graduação. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

A biblioteca existente satisfaz as necessidades do curso. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

Em caso de transferência, o processo ocorreu de forma satisfatória. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

A qualidade da reprodução do material didático é boa. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

O tempo para elaboração do TCC foi adequado. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

A orientação para a elaboração do TCC foi satisfatória. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

O professor orientador incentivou a realização de trabalhos de alta qualidade. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

O professor orientador esteve acessível aos alunos durante a elaboração do TCC. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

O TCC é aplicável a minha realidade profissional. 

[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   

  

Você indicaria a um amigo ou colega de trabalho esse curso da FGV? 
[Sim]           [Não] 

Durante o decorrer do curso, você foi promovido na sua empresa? 
[Sim]           [Não] 

Caso deseje, utilize o espaço abaixo ou o verso para fazer comentários ou deixar sugestões: 

 

 

 

 


