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Resumo 

A avaliação é muito discutida como um ponto importante para o alcance de um ensino mais efetivo já 

que está relacionada com uma contribuição na apropriação do conhecimento dos alunos, pois esse é um 

momento para que professor e aluno possam juntos, refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem. Este 

trabalho tem como objetivo identificar os tipos de avaliação mais utilizadas no curso de ciências naturais da FUP 

(Faculdade UnB Planaltina), no segundo e nos sétimo semestres por meio da análise dos planos de ensino das 

disciplinas ofertadas no curso. Utilizando um questionário semi-estruturado analisado de forma quanti-

qualitativa, buscamos também conhecer as concepções dos alunos em relação à avaliação e sobre como são 

avaliados. As análises indicaram que o curso apresenta propostas avaliativas diagnósticas, classificatórias e 

formativas e que a maioria dos alunos estão satisfeitos quando a maneira como são avaliados. Entendo que esse é 

um estudo inicial e que necessita ser mais aprofundado. 

Palavras-chaves: Avaliação, Educação, aprendizagem significativa, faculdade UnB Planaltina. 

 

 

Introdução 

Observando nosso cotidiano percebemos que o processo avaliativo está presente em 

nossa vida diária, pois muitas vezes avaliamos a qualidade de um programa de televisão, o 

sabor da nossa comida, nossos colegas de trabalho, etc. Assim, informações obtidas a partir 

das avaliações permitem que tomemos ações e medidas mais condizentes com a realidade que 

queremos. 

No entanto,quando pensamos em avaliação, não podemos deixar de pensar no papel 

que essa desempenha dentro do contexto escolar. A concepção pedagógica sobre como avaliar 

pode sofrer mudanças, sendo influenciada pelas modificações das concepções sobre a 

educação (CHUIEIRE, 2008). A avaliação escolar é muitas vezes vista como uma medida do 

rendimento escolar do aluno e está em voga até os dias atuais, conforme podemos observar 

em muitas instituições (NETO; AQUINO, 2009). Nas últimas décadas o modelo de avaliação 

autoritário e seletivo que não prioriza os propósitos pedagógicos, tem sido amplamente 

discutido. A partir dessas discussões surgem questionamentos sobre como avaliar a 

aprendizagem e quais atividades utilizar para verificar se houve a aprendizagem (BARBOSA, 

2012). Portanto, a autora relata que a avaliação vista como momento final no processo de 

ensino e aprendizagem é questionável, podendo ser um momento para pensar sobre a prática 

docente e em seguida retomá-la mais adequadamente.  



Nesse contexto, a avaliação precisa ser compreendida como um processo dinâmico 

assim como são processos de ensino e aprendizagem, se for apenas classificatória não irá 

auxiliar esses processos, precisando ser diagnóstica (LUCKESI, 2005). 

Segundo André e Pontin (2011) a avaliação da aprendizagem tem papel importante 

não apenas para o educando, mas também para o educador, pois através da avaliação da 

aprendizagem do aluno o professor terá a oportunidade de avaliar também o processo de 

ensino, possibilitando mudanças no decorrer do processo que contribuirá ou não para uma 

maior eficácia no processo de ensino e aprendizagem. 

Conhecendo que em muitos casos a prática avaliativa que vem sendo utilizada nas 

instituições de ensino do Brasil, tem mais uma função de mensurar e quantificar o 

conhecimento adquirido do aluno e assim classificá-lo, ao invés de ser uma ferramenta que 

auxilia no seu desenvolvimento acadêmico. Desta forma, a avaliação no ponto de vista 

classificatório tende a se torna algo inflexível e estático reduzindo assim o processo de 

desenvolvimento, e descaracterizando o propósito mais importante da avaliação que é o de 

reflexão sobre a prática (CARVALHO; GIL-PÉREZ. 1998). 

A formação inicial é o momento para o conhecimento e debate sobre a avaliação e 

sua importância nos processos de ensino e aprendizagem, pois entendemos que as concepções 

e as estratégias avaliativas dos professores em suas salas de aula podem ser influenciadas 

durante a sua formação docente.  Os licenciandos em seus cursos de formação costumam ser 

constantemente avaliados sem pouco conhecerem e aprenderem sobre as estratégias 

avaliativas e sua relação com o aprendizado. É importante ressaltar que a avaliação da 

aprendizagem está atrelada a prática pedagógica e não se restringe a mensuração que resultará 

em notas e menções (BARBOSA, 2012). Pesquisas indicam que há mais trabalhos sobre a 

avaliação da aprendizagem na educação básica do que sobre a da educação superior (ULER, 

2010). 

Matos et al (2013) relatam que são poucas as pesquisas sobre as concepções de 

avaliação dos alunos, apesar das crenças e atitudes dos alunos com relação aos propósitos da 

avaliação parecem influenciar suas práticas e resultados e realizaram uma revisão da literatura 

sobre as concepções de avaliação dos alunos universitários brasileiros. 

Nesse cenário, buscamos conhecer quais são os tipos de avaliação mais utilizados na 

formação de licenciandos do curso de Ciências Naturais da FUP, assim como investigar as 

concepções dos licenciandos em relação à forma como são avaliados. 

 

Referencial teórico: 

A educação pode ser influenciada pelo contexto político, social e econômico e essas 

influências terão prováveis reflexos nas instituições de ensino e possivelmente se estenderão 

as práticas avaliativas (ULER, 2010). De acordo com Chuieire (2008, p, 51) “... avaliar o 

processo de ensino e de aprendizagem não é uma atividade neutra ou destituída de 

intencionalidade.” A autora corrobora com a idéia sobre uma avaliação escolar que é 

instituída de intencionalidade, marcada pelos valores, crenças, conhecimentos e habilidade do 

professor que o agente avaliador dos processos de ensino e aprendizagem. 

 Carvalho e Gil-Pérez (1998) relatam que muitos professores usam a avaliação como 

uma ferramenta punitiva e intimidadora frente aos discentes e possuem uma concepção 

tradicional sobre como avaliar, preocupada com o desempenho quantitativo dos alunos e para 



garantir o controle da disciplina em aula. Os autores relatam que muitos docentes da área de 

ensino de ciências acreditam ser natural a reprovação alunos nessas disciplinas, devido ao fato 

de serem disciplinas que exigem muita dedicação por parte dos alunos.  

         Em pesquisa realizada por Guimarães et al (2015, p.) em um curso de licenciatura em 

Matemática é discutido a Naturalização da Reprovação que aborda a crença de que ser 

reprovado em matemática é normal. 

Uma avaliação para ser efetiva precisa permear todo o processo de ensino, pois coma 

avaliação o professor tem a oportunidade de acompanhar o seu processo de ensino, bem como 

gerar uma reflexão sobre a prática pedagógica. Quando a avaliação da aprendizagem 

possibilita a investigação do ensino, podem sugerir mudanças na condução do processo de 

ensino e aprendizagem que ratifiquem ou não a eficácia de metodologias didáticas utilizadas; 

podendo também indicar erros e acertos a quem organiza e sobre como organizar o ensino 

(ANDRE; PONTIN, 2011).  

Para Matos et al (2013) têm ocorrido diversas reformas e mudanças na área da 

avaliação no ensino superior brasileiro que irão depender de como os alunos as concebem. 

Novas legislações, maior uso de avaliação formativa, novas práticas avaliativas 

(exemplos: portfólio, avaliação feita pelos colegas, auto-avaliação), novos formatos 

de cursos e de Instituições de Ensino Superior (IES), novas exigências do mercado, 

entre outras. A avaliação institucional também tem sido cada vez mais incorporada à 

realidade das IES e os alunos têm o Enade como componente curricular obrigatório. 

No entanto, a eficácia de práticas avaliativas tidas como inovadoras está 

condicionada à forma como os alunos entendem e respondem à avaliação. Por isso, 

investigar como os estudantes do ensino superior concebem e experienciam a 

avaliação se tornou relevante (MATOS et al, 2013, p. 175). 

Pesquisa realizada por Barbosa (2012) demonstra que é freqüente que egressos dos 

cursos de Licenciatura relatem sentir a ausência de estudo e discussão sobre a temática 

avaliação. Pois durante sua graduação “... “sofrem” avaliações (e com as avaliações) sem, no 

entanto, aprender com elas e sobre” (p.1). Para Chuieire (2008) do ensino básico ao superior, 

praticamos exames escolares em vez de avaliação da aprendizagem 

 

O Projeto Político Pedagógico do curso de Ciências Naturais da Faculdade UnB de 

Planaltina está estruturado em uma base curricular interdisciplinar e se preocupa em preparar 

educadores que sejam capazes de criar inovações em sala de aula, de pesquisar e questionar 

sua prática, ou seja, um professor pesquisador de sua prática docente. (FACULDADE UnB 

PLANALTINA, 2010; 2013). No entanto, esse Projeto não aborda as questões relativas a 

avaliação dos licenciandos, não orientando sobre como os professores poderiam tratar a 

avaliação durante o curso de formação docente. Para Barbosa (2012) professor formador é 

eixo principal da constituição docente: 

 
Os estudantes da licenciatura não podem aprender discurso inovador sobre avaliação 

se convivem com um formador de professores que, dentre outras atitudes, não 

discute a metodologia avaliativa, faz unicamente provas para avaliar os conteúdos de 

forma segmentada e apresenta a nota como único resultado válido de todo um 

processo de aprendizado (BARBOSA, 2012, p.6). 

 

 A discussão sobre a formação dos professores no Brasil passou a ser discutida no 

período da redemocratização, pois no ensino havia uma predominância de um ensino 

tecnicista e uma postura do professor como detentor do conhecimento e esse modelo de 



ensino pode ter contribuído para explicar o fenômeno do fracasso escolar. Nesse ambiente 

universitário a avaliação está relacionada ao conhecimento e ao raciocínio (GUIMARÃES et 

al, 2015). 

 
Portanto, bons resultados em exames não implicam que os alunos compreenderam os 

conceitos ministrados e sim que eles reproduziram um conceito que foi memorizado para 

aquele momento, e que depois, será provavelmente esquecido. O que acontece muitas vezes é 

que os alunos têm que memorizar o conteúdo para atingir o objetivo, no entanto esse tipo de 

avaliação não exige raciocínio lógico nem formação de conceitos por parte do aluno, portanto 

o método avaliativo deve ser pensado como um investigador de conhecimento e seus 

resultados devem ser compartilhados com os alunos para que juntos, professor e aluno possam 

contribuir para a qualidade do ensino (ANDRÉ; PONTIN, 2011). 

Portanto, uma formação inicial e continuada, quando embasada em uma visão de 

avaliação que esteja além de uma pratica punitiva e classificatória, pode mudar as concepções 

docentes e, consequentemente, sua ação pedagógica (NETO; AQUINO, 2009).   

Muito tem sido discutido sobre como é a maneira mais adequada de avaliarmos e 

para Haydt (1988) a avaliação da aprendizagem apresenta três funções principais: 

diagnosticar, controlar (acompanhar) e classificar. Fundadas a partir dessas três funções, 

podemos apontar três grandes tendências respectivamente: diagnóstica, formativa e 

classificatória.  

ParaCamargo (2010) o primeiro ato básico no ensino e aprendizado é o de 

diagnosticar. Utilizada principalmente no início do ano letivo a avaliação diagnostica 

permite conhecer a realidade na qual o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer. Nessa 

perspectiva de abordagem é necessário um diálogo permanente entre alunos e professores, a 

fim de conquistarem apropriação do conhecimento de ambos. 

A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início de um curso, período 

letivo ou unidade de ensino, com a intenção de constatar se os alunos apresentam ou 

não o domínio dos pré–requisitos necessários, isto é, se possuem os conhecimentos e 

habilidades imprescindíveis para as novas aprendizagens. É também utilizada para 

caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar suas possíveis 

causas, numa tentativa de saná-los. (HAYDT, 1988, p. 16-17) 

Utilizada para conhecer cada aluno ao longo do processo de ensino-aprendizado, a 

avaliação formativa, devendo ser realizada durante todo período letivo, é utilizada para 

perceber como o aluno está se adaptando ao decorrer do ensino. 

A avaliação formativa permite constatar se os alunos estão, de fato, atingindo os 

objetivos pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os 

resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das atividades 

propostas (HAYDT 1995, p. 17). 

A avaliação formativa permite ao aluno tomar conhecimento do seu aprendizado e 

encontrar estimulo para continuar os estudos de forma sistemática, bem como possibilita ao 

professor verificar e identificar deficiências na forma de ensinar, auxiliando a repensar e 

reformular a sua didática. Essa avaliação precisa ser planejada em função de todos os 

objetivos propostos inicialmente, assim o professor dará continuidade ao seu trabalho ou irá 

redirecioná-lo de modo que os alunos alcancem os objetivos propostos Camargo (2010). Para 

a autora este modelo avaliativo concebe o aluno como ator principal no papel de apropriar-se 

do conhecimento e através da mediação e interação entre professores e alunos. 



Geralmente tendo como foco a promoção de uma série para outra, ou de grau para 

outro a avaliação classificatória ou somativa, é realizada ao fim de um curso, período letivo 

ou unidade de ensino, consistindo em classificar os alunos de acordo com o nível de 

aproveitamento previamente estabelecido. Chuieire (2008, p.54) reconhece “a utilidade e a 

necessidade dos exames nas situações que exigem classificação, como os concursos, e 

naquelas que requerem certificação de conhecimentos”. 

 

A avaliação também é confundida muitas vezes como uma forma de “medir os 

conhecimentos e desempenho dos alunos está ainda muito presente na maioria dos 

professores.  

 
Freqüentemente, na mente dos alunos, e a dificuldade para a superação dessa 

concepção reside na suposta “confiabilidade” das medidas em educação e nos 

parâmetros “objetivos” utilizados pelos professores para atribuir notas às tarefas dos 

alunos (CHUIEIRE, 2008, p.54). 
 

Metodologia 

Para esta pesquisa analisamos os planos de ensino das disciplinas do segundo e 

sétimo semestre do curso de licenciatura em ciências naturais da faculdade UnB Planaltina, 

para determinarmos através de uma analise em comparação com as definições adotadas neste 

trabalho, os tipos de avaliação mais utilizados no início e no final do curso. 

Para determina a concepção dos alunos com relação às avaliações utilizadas na FUP, 

foram aplicados 30 questionários semi-estruturado, sendo 15 aplicados à alunos do 2º 

semestre e 15 aplicados à alunos do 7º semestre do curso de ciências naturais, analizando o 

conteúdo, categorizando as respostas dos alunos, em condinsente ou não, comparando-as com 

as definições adotadas neste trabalho. Foi utilizado neste trabalho uma metodologia quanti-

qualitativa, considerando-a uma metodologia de pesquisa mais fidedigna e abrangente. 

Segundo Fonseca (2002), a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite 

recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente.  

Resultados e discussões  

Análise dos planos de ensino. 

Com relação à análise dos planos de ensino, foram analisamos apenas os planos de 

ensino das disciplinas ministradas no 2º e 7º semestre, que correspondem as disciplinas de 

calculo 1, Estagio supervisionado em Ensino de Ciências Naturais 2, Bases psicológicas para 

o ensino de ciências, Compostos orgânicos e Vida, Ensino de geociências, Genética e 

evolução, Universo e Trabalho de conclusão de curso 1 (Os planos de ensino das citadas 

disciplinas se encontram nos apêndices). 

A análise da avaliação proposta nos planos de ensino da disciplina de Cálculo 1, 

Compostos Orgânicos e Vida e Genética e Evolução revelam que o ato de avaliar se restringe 

à mensuração, verificação, nota ou medida, apesar do plano da disciplina de Genética e 

Evolução indicar que a avaliação “e realizada de várias formas de maneira a dar diversas 



oportunidades de avaliar as habilidades e competências adquiridas pelos mesmos ao longo 

do semestre” são aplicadas provas. No PPP da FUP não há nenhuma orientação metodológica 

para os professores sobre como é importante avaliar os licenciando em uma concepção mais 

formativa.  

Essa visão de que avaliar é medir o desempenho, teve sua origem nos Estados Unidos 

no início do século XX. (CHUIEIRE, 2008). 

Reduzir a avaliação à medida ou mais especificamente à prova implica aceitar a 

confiabilidade da prova como instrumento de medida e desconsiderar que a 

subjetividade do avaliador pode interferir nos resultados da avaliação (CHUIEIRE, 

2008, p. 56). 

 

Na pesquisa realizada por Guimarães et al (2008) a avaliação nas universidades ainda 

está veiculada a atribuição de um sentido somativo e quantitativo à avaliação. As autoras 

ainda relatam que os professores ao avaliarem levam em conta apenas a nota, o registro e a 

verificação. 

A análise dos planos de aula das disciplinas Estágio Supervisionado em Ensino de 

Ciências 2, Bases Psicológicas para o Ensino de Ciências, ensino de Geociências, Universo e 

Trabalho de Conclusão de Curso 1, aparentam avaliarem os licenciandos em um perfil 

formativo, pois a avaliação não está centrada apenas em provas e relatórios mais consideram o 

uso de outros instrumentos de avaliação durante todo o semestre letivo. 

Se tratando de uma avaliação onde o aluno é avaliado durante todo o processo de 

ensino-aprendizado, sendo possível analisar como o aluno está se adaptando aos processos de 

ensino. Matos et al (2008) considera que em uma avaliação formativa podemos considerar a 

utilização de portfólio, avaliação feita pelos colegas, auto-avaliação como alternativas 

avaliativas. 

A análise dos questionários 

A análise dos questionários buscou compreender a concepção dos estudantes dos 2º e 

7 º semestres da FUP sobre como são avaliados, A primeira questão perguntava se estavam 

satisfeito com os tipos de avaliação que são realizadas na FUP? E os resultados mostraram 

que de 83% dos alunos se revelaram satisfeitos com os tipos de avaliação realizados na FUP. 

Quando questionado sobre o que entendem sobre avaliação Diagnostica, Formativa e 

Classificatória dos estudantes do 2º semestre apenas 9 responderam e 3 responderam 

adequadamente.  Através das respostas apresentadas sobre a avaliação diagnostica, podendo 

evidenciar  

“Verificação de conhecimentos prévios.” 

“Procurar saber se existe uma bagagem de conhecimento por parte do aluno segundo 

aquela matéria.” 



Já com relação à avaliação formativa 5 licenciandos apresentaram uma concepção 

adequada de avaliação formativa e dentre elas podemos apontar alguma respostas como: 

“Avalia o desenvolvimento do aluno durante o semestre.” 

“Observa se o aluno esta se adaptando com o conteúdo.” 

Com relação à avaliação classificatória, podemos notar que existe por parte dos 

alunos uma familiaridade maior em comparação com os outros tipos de avaliação, pois 6 

responderam adequadamente: 

“Somente as notas são levadas em consideração.” 

“Promove a mudança de serie ou modalidade.” 

Para o mesmo questionamento os Estudantes do 7º semestre apresentaram estar mais 

familiarizados com os conceitos e dos 15 questionários aplicados, apenas 4 questionários não 

foi responderam a questão sobre a avaliação diagnostica e apenas 1 não respondeu 

adequadamente: 

“Avaliação que o professor faz antes de iniciar um determinado conteúdo para saber 

o que o aluno já sabe.” 

“Verificar o que o aluno já sabe, antes de iniciar a disciplina.” 

Esse dado pode evidenciar que nesse período os alunos tiveram um contado com esses 

conceitos. 

Com relação à definição de avaliação formativa 9 responderam de forma adequada, 

demonstrando conceitos formados e condizentes com a definição adotada neste trabalho. 

Podemos citar algumas respostas como: 

“Avalia a adaptação do aluno ao conteúdo, ajuda o professor a ter um norte sobre 

quais metodologias utilizar.” 

“Utilizada para avaliar o aluno durante o processo de ensino.” 

Por fim, sobre a definição de avaliação classificatória 9 licenciandos responderam 

adequadamente, onde podemos evidenciar algumas respostas como: 

“Avaliação realizada com foco nas notas, elimina ou promove os aluno.” 

“Utilizada para avaliar qual o rendimento final do aluno e assim promovendo ou não 

para outro nível.” 



Na questão 3 os alunos foram questionados sobre o que mudariam na avaliação na 

UnB e os Estudantes do2º semestre, 10 responderam que não mudariam nada e 

4 alunos responderam que: 

“Realizar avaliações que possam expor o conhecimento que o aluno possui 

verdadeiramente e não decorado para uma prova.” 

“Colocar mais provas praticas.” 

“Aulas praticas sendo avaliativas.” 

“O volume de avaliações por semestre.” 

Já 73,3% dos alunos do 7 semestre, se mostraram satisfeitos com as avaliações 

realizadas na FUP e não mudariam nada. Entretanto 26,6% demonstraram insatisfação e 

mudariam a metodologia de avaliação e não utilizariam a avaliação classificatória. 

“Não aplicaria provas classificatórias.” 

“Avaliações praticas poderiam ser oral.” 

“Avaliar o aprendizado não a pontuação.” 

“Menos seminário e texto. uma nova forma de avaliar, por meio de uma roda de conversa, 

prova oral.” 

Quanto questionados sobre quais os tipos de ferramentas de avaliação você já foram 

avaliado na FUP os Estudantes do segundo semestre (Quadro 1) e do sétimo (Quadro 2) 

responderam: 

Avaliação Número de Citações 

Seminário 10 

Prova 15   

Teste 7 

Trabalho 13 

Presença 6 

Participação 9 

Auto-avaliação 9 

Pibid 1 

Resenha 10   
Quadro 1: Formas como os estudantes do segundo semestre citaram já terem sido avaliados 

 

 

Avaliação Número de Citações 

Seminário 15   

Prova 15   



Teste 13 

Trabalho 15 

Presença 10 

Participação 10 

Auto-avaliação 12 

Resenha 13   

Projeto e artigo 1 
Quadro 2: Formas como os estudantes do sétimo semestre citaram já terem sido avaliados 

 

Através dos dados obtidos podemos evidenciar que existe um ligeiro crescimento na 

utilização de algumas ferramentas de avaliação como: seminários, testes e presença do 2o para 

o 7o semestre. 

Na questão cinco foi perguntado se o licenciando já havia trancado ou desistido de 

alguma disciplina na FUP devido ao modo como estava sendo avaliado e apenas um 

participante do segundo semestre assinalou sim e justificou dizendo que trancou a disciplina 

devido não compreende-la. 

Enquanto que 53,3% dos alunos do 7odisseram já terem trancado alguma disciplina 

devido ao modo como foram avaliados e justificaram que a quantidade de avaliação e rigor 

das avaliações foram os principais motivos. 

“Seminários sem avaliação devida.” 

“Muito seminário.” 

“Pelo rigor em que era avaliado.” 

Através dos dados obtidos na questão cinco podemos notar que no decorrer do curso 

ouve um aumento significativo no número que trancamentos de disciplinas devido ao modo 

como eram avaliados os alunos. Dentre os principais motivos temos: rigor da avaliação, e 

quantidade de avaliações. 

As questões seis, sete e oito pediam para que os licenciandos indicassem quais 

disciplinas da que eles consideravam que utilizavam avaliação diagnóstica, avaliação 

formativa e avaliação classificatória, respectivamente. Os resultados indicaram que dos 

estudantes do segundo semestre, 10 participantes responderam (Quadro 3): 

Disciplinas citadas Número de citações 

Bases psicológicas para o ensino 

de ciências 

10 

Natureza e energia 1 
Quadro 3: Disciplinas que os estudantes do segundo semestre consideram que utilizam a avaliação diagnóstica. 

Dos estudantes do sétimo semestre 10 marcaram que sim, já foram avaliados através 

de uma avaliação diagnóstica (Quadro 4): 



Disciplinas citadas Número de citações 

Célula 2 

Educação e ludicidade: 1 

Introdução ao calculo 1 

Zoologia 1 

Metodologia de pesquisa 3 

Estagio supervisionado 1 

Universo 1 

Botânica 1 

Sistemas Ecológicos 2 

Adolescência na escola 1 
Quadro 4: Disciplinas que os estudantes do segundo semestre consideram que utilizam a avaliação diagnóstica. 

A análise dos dados obtidos na questão seis indicam que 66.6% dos alunos relatam 

que já foram avaliados por meio de uma avaliação diagnóstica e dentre as principais 

disciplinas citadas temos estão: Bases Psicológicas para o Ensino de Ciências, Célula, 

Metodologia de Pesquisa e Sistemas Ecológicos. 

Quando a avaliação formativa notamos pela análise dos dados que 70% dos alunos 

(Quadro 5 e 6) citaram que já foram avaliados nessa perspectiva e as principais disciplinas 

citadas temos: Natureza e Energia, Botânica e Fìsica1. 

Disciplinas citadas Número de citações 

Química e Tecnologia 1 

Natureza e Energia 4 

Calculo 1 2 

Sistema educacional brasileiro 1 

Universo 2 

Bases psicológicas para o ensino 

de ciências 

2 

Filosofia e filosofia da educação 1 
Quadro 5: Disciplinas que os estudantes do segundo semestre consideram que utiliza a avaliação formativa. 

Disciplinas citadas Número de citações 

Calculo 1 1 

Célula 2 

Botânica 4 

Adolescência na escola 1 

Compostos Orgânicos 1 

Física 1 3 

Sistemas ecológicos 1 

Zoologia 1 

EDTQ 1 

História e filosofia da ciência 1 

Estatística 1 
Quadro 6: Disciplinas que os estudantes do sétimo semestre consideram que utilizam a avaliação formativa. 



Através dos dados obtidos na questão 8 podemos notar que 76.6% dos alunos 

acreditam que já foram avaliados através de uma avaliação classificatória (Quadro 7 e 8) e 

dentre as principais disciplinas citadas temos: Cálculo 1, Física 1 e Estatística. 

Disciplinas citadas Número de citações 

Laboratório de química 1 

Química e tecnologia 1 

Calculo 1 2 

Natureza e energia 1 

Universo 1 

Química orgânica 1 

Introdução ao calculo 1 

Quadro 7: Disciplinas que os estudantes do sétimo semestre consideram que utilizam a avaliação classificatória. 

Disciplinas citadas Número de citações 

Física 1 10 

Estatística 2 

calculo 1 5 

sistemas ecológicos 1 

Botânica 1 

Genética 1 
Quadro 7: Disciplinas que os estudantes do sétimo semestre consideram que utilizam a avaliação classificatória. 

 

Considerações finais 

Com base nas informações obtidas pela análise dos planos de aulas das disciplinas de 

segundo e sétimo semestre podemos concluir que os tipos de avaliação mais utilizados na 

formação de licenciandos em Ciências Naturais da FUP, nesses semestres, são a formativa e 

avaliação classificatória, onde o avaliar se confunde muitas vezes com o medir. 

Ao investigar as concepções dos licenciandos a respeito dos tipos de avaliação, 

podemos concluir que, existe uma apropriação entre o segundo semestre, onde notamos pouco 

conhecimento sobre o assunto, e o sétimo semestres, em que já é possível notar que os alunos 

possuem um pouco mais de familiaridade com relação aos conceitos, demonstrando que os 

alunos de ciências naturais têm contato com essas definições ao longo do curso, relembrando 

que a FUP oferece uma disciplina optativa conhecida como Currículo e Avaliação. 

Através dessa pesquisa, ainda incipiente, percebemos que 83% dos alunos se revelam 

satisfeitos com os tipos de avaliação realizadas na FUP e poucos fizeram sugestões de 

mudanças no perfil de como são avaliados 

Apesar de poucas já realizadas até o momento, é notável a importância de pesquisas 

neste enfoque. Buscando sempre melhorar a experiência no ensino aprendizado, beneficiando 

tanto o aluno quanto o professor. 



 

7. Referencias bibliográfica 

 

ANDRÉ, M. E. D. A. de; PONTIN, M. M. D. O diário reflexivo, avaliação e investigação 

didática. Disponível em: 

<http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/viewFile/66/62>. Acesso 

em 14 jun. 2015. 

BARBOSA F. R. P. Avaliação da Aprendizagem na Formação de Professores: Estão os 

Futuros Professores Preparados Para Avaliar? IX Anped Sul, 2012. 

CAMARGO, W. F. (2010). Avaliação da aprendizagem no ensino fundamental. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia). Universidade Estadual de Londrina, 

Londrina, 2010. 

CARVALHO, A.; GIL-PÉREZ, D. Formação de Professores de Ciências. São Paulo: Cortez, 

1998. 

CHUIEIRE, M. S. F. Concepções sobre a avaliação escolar. Estudos em Avaliação 

Educacional, 19(39), 2008. 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 

GUIMARÃES, C. M. P., VERAS, I. R. O. H., CRISTIANO, S. C. S., & CRUZ, F. M. L. As 

representações sociais da avaliação da aprendizagem Segundo os licenciandos em matemática 

da UFPE. (2015). Disponível em 

https://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2008.2/as%20representaes%20soci

ais%20da%20avaliao%20da%20aprendizagem%20segun.pdf Acesso em 19 de setembro de 

2016. 

HAYDT, R. C. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. São Paulo: Ática, 1988. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposições. 10 

ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

NETO, A. L. G. C.; AQUINO, J. de L. F. A avaliação da aprendizagem como um ato 

amoroso: o que o professor pratica. Educação em Revista, v. 25, n. 2, p. 223-240, 2009. 

ULER, A. M. Avaliação da aprendizagem: um estudo sobre a produção acadêmica dos 

programas de pós-graduação em educação (PUCSP, USP, UNICAMP) 2000-2007. São Paulo, 

2010. Tese (Doutorado). 

APÊNDICE 1: PLANOS DE ENSINO 

Plano de ensino: “Calculo 1” 

https://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2008.2/as%20representaes%20sociais%20da%20avaliao%20da%20aprendizagem%20segun.pdf
https://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2008.2/as%20representaes%20sociais%20da%20avaliao%20da%20aprendizagem%20segun.pdf


Parâmetros de Avaliação: 

 

Durante o semestre, serão realizadas três avaliações escritas e individuais. Cada avaliação (AV) 

valerá 8,0 pontos. Antes de cada avaliação (normalmente com uma aula de antecedência) será 

realizada um atividade em grupo (AG), valendo 2,0 pontos cada. Somente será aprovado o estudante 

que obtiver, na disciplina, menção igual ou superior a MM (media final  ≥ 5,0) e freqüência igual ou 

superior a 75%. Será reprovado na disciplina o aluno que tiver freqüência menor que 25% ou obtiver 

menção igual ou inferior a MI (media final < 5,0). A reprovação por faltas implica a consignação da 

menção SR no histórico escolar do estudante na disciplina. O calculo da media final será feito por 

média aritmética:  

   Média final = AV1+AG1+AV2+AG2+AV3+AG3 

       3 

Ao final do semestre, será aplicada uma prova de reposição para os alunos, que por motivo de forma 

maior, não puderem fazer alguma prova e aqueles que tiverem media final inferior a cinco. O 

conteúdo da prova de reposição será todo o conteúdo programático do curso. Alem disso, o aluno só 

terá direito a fazer uma única prova de reposição. 

 

Plano de ensino: ”Estagio supervisionado em ensino de ciências 2” 

Parâmetros de avaliação: 

1. Apresentação do portfólio (40% em três etapas: 10%%, 10%%, 20%) avaliado em três 

momentos. 

2. Avaliação formativa (20% inclui participação das atividades nas aulas e entrega dos textos). 

3. Projeto de ensino ou mini-curso (20% em duas etapas: 10% apresentação oral e discussão 

dos resultados finais da aplicação do projeto impresso e 10% entrega impressa do projeto). 

4. Seminários (10%). 

5. Apresentação das atividades praticas (10%). 

 

Plano de ensino: “Bases psicológicas para o ensino de ciências”  

Parâmetros de Avaliação: 

1. Prova sobre a Teoria de Ausubel (individual e grupal) +  desenvolvimento de sequência 

didática individualmente  – 10,0 cada. 

2. Desenvolvimento de recurso didático, a partir da Teoria de Vigotsky (grupo de 3 a 5 pessoas) 

–  10,0. 

3. Estudo Dirigido de Piaget com pesquisa sobre os experimentos– 10,0. 

4. Plano de aula (grupo de 3 a 5 pessoas)  com relatório – 10,0 pontos cada 

Nota Final: média aritmética 

 

 



Plano de ensino: “Compostos orgânicos e vida” 

Parâmetros de Avaliação: 

O aluno que obtiver uma freqüência inferior a 75 % nas aulas estará automaticamente reprovado 

(menção = SR), independentemente de seu desempenho nas avaliações. 

A avaliação da disciplina será feita 3 provas (P).  

P1: 05/09   P2: 19/10   P3: 30/11 

As aulas práticas serão avaliadas por meio de relatórios que deverão ser entregues nas aulas 

seguintes às aulas de laboratório. Atrasos acarretarão em descontos na nota do relatório. A média 

dos relatórios (MR) será computada como pontos extras nas provas 2 e 3. Dessa forma teremos a nota 

das avaliações 2 e 3 (AV2 e AV3), que serão calculadas da seguinte forma: 

AV = P + (MR x 0,3). 

A média final será obtida pela média da prova 1 e das avaliações 2 e 3: 

Mfinal = (AV1 + AV2 + AV3)/3 

O(a) aluno(a) será considerado(a) aprovado(a) se obtiver:Mfinal  ≥ 5,0. 

 

Plano de ensino: “ensino de Geociências” 

Parâmetros de avaliação: 

1. Exercícios práticos (prat) em sala de aula, de valor correspondente a 20% da nota final, 

calculado pela media aritmética dos exercícios. Os reculstados obtidos e conclusões dos 

exercícios deverão ser entregues ao final da mesma aula. Valor dos exercícios = 10 pontos. 

2. Dois relatórios de campo escrito ( REL) que corresponde cada uma a 15% da nota final. 

Relatório 1 é descritivo, relatório 2 é um plano de aula extracurricular. Cada relatório valera 

10 pontos. Prazo final de entrega do relatório: uma semana após a realização da atividade. O 

atraso acarretará na perda de 2 pontos por dia de atraso, implicando em, no Maximo, 5 dias 

de atraso. Após esses 5 dias de atraso, o valor do relatório será desconsiderado. 

3. Seminário individual ou em dupla sobre um grupo de minerais a ser especificado pela 

professora. O seminário deve ser entregue por escrito no mesmo dia da apresentação segundo 

roteiro a ser apresentado pela professora. Valera 10 pontos e correspondera a 20% da nota 

final. 

4. Prova final (P) sobre o conteúdo administrado ao longo de todo o curso, correspondendo a 

30% da nota final. Valor da prova = 10 pontos. 

Media final = (Prat x 0,20) + (Rel1 x 0,15) + (Rel2 x 0,15) + (Sem x 0,20) + (Pr x 0,30) 

Prat = ∑e1+e2+...en/n, e = exercícios práticos 

Rel = Relatorio de campo 



Sem = Seminario 

Pr = Prova final 

 

Plano de ensino: “Genetica e evolução” 

Parâmetros de avaliação: 

 A avaliação do desempenho dos estudantes será continua e realizada de varias formas de maneira a 

dar diversas oportunidades de avaliar as habilidades e competências adquiridas pelos mesmos ao 

longo do semestre. Cada elemento da avaliação tem seu peso especifico conforme descrito a seguir: 

 Prova ( P1, P2 e P3): serão realizadas três provas durante o curso baseadas no conteúdo não 

cumulativo abordado em sala de aula e nas atividades extraclasse. O objetivo dessas provas é 

avaliar o empenhode cada estudante no curso e o entendimento critico dos conceitos 

discutidos ao longo das aulas. Será avaliada, principalmente, a capacidade de integrar 

conceitos discutidos  e resolver problemas e não de repetir definições ou descrever 

experimentos realizados durante as aulas. 

 Seminário (S): apresentação de um seminário sobre conceitos de espécie. 

A meida final será dada pela expressão: MF = P1 + 2,0P2 + P3 + J 

               5 

Obs: o aluno que faltar a uma avaliação individual ou atividade especifica devera procurar o 

professor de imediato de posse da justificativa. A justificativa será avaliada para que o aluno possa 

repor essa avaliação. Faltas nas avaliações e/ou atividades especificas sem justificativa significarão 

ausência de nota na avaliação. 

 

Plano de ensino: “universo” 

Parâmetros de avaliação: 

 Sete avaliações individuais chamadas de detector de leitura (DL). Nessas avaliações o 

estudante devera explicar o significado de uma figura escolhida do livro da bibliografia 

básica ou questões. O tempo para realização dessa atividade é de no Maximo 20 minutos. 

Apenas para essa avaliação não será permitida consulta. Peso de 25% da nota final. 

 Sete provas em trios ( P3) e duas provas individuais (P1). Nas provas constarão questões 

referentes a teoria e tambem referentes aos experimentos. Durante as provas será permitida a 

consulta ao livro da bibliografia básica e ao caderno de anotações. Não é permitida a 

consulta à internet durante as provas. O peso das provas é de 15% e o das provas individuais 

é de 55% da nota final. 

 Questionário de laboratório ( QL) das praticas laboratoriais com peso de 5% da nota final. 

 O numero Maximo de questões nas provas é oito, e o tempo para realização dessa atividade é 

de no Maximo 80 minutos. 



 Os grupos para as provas e laboratório serão escolhidos pelo professor e mudarão 

constantemente. 

 Pode existir alguns grupos formados por 4 estudantes nas provas em trios. 

 Se por qualquer motivo alguma avaliação não for realizada a média será feita sobre as 

avaliações efetivamente realizadas. 

 A nota final será calculada sendo: 

Nota final=55%.P1 + 15%.P3 + 25%.DL + 5%.QL 

Onde 

P1=(P1.1+p1.2)/2 

P3=( P3.1+P3.2+p3.3+p3.4+P3.5+P3.6+P3.7)/7 

DL=(DL1+DL2+DL3+DL4+DL5+DL6+DL7)/7 

QL=(QL1+QL2+QL3+QL4+QL5+QL6+QL7)/7 

 

 

Plano de ensino: “trabalho de conclusão de curso 1” 

 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

 Análise crítica de um TCC já defendido no curso de Licenciatura em Ciências Naturais da 

FUP/UnB. A análise deve conter uma reflexão, discussão, reflexão e análise (crítica e 

pessoal) dos principais aspectos do TCC quanto à: a) estrutura geral do trabalho; b) 

organização das ideias, clareza e coerência; c) emprego das normas da ABNT (citações, 

tabelas, títulos, referências, notas de rodapé, etc); d) tema central, metodologia utilizada, 

clareza na apresentação dos resultados, articulação entre os objetivos e as considerações 

finais. A análise não deve representar um resumo do TCC analisado. Consultar TCCs na 

Biblioteca Digital de Monografias em: http://bdm.unb.br/ 

 O projeto parcial deverá conter justificativa do projeto, objetivos e metodologia. Será 

avaliada a versão escrita, com atenção às orientações para elaboração do projeto, 

apresentadas na disciplina. A construção do texto deve atender a critérios como clareza, 

coesão, coerência, continuidade, organização das idéias.  

 O projeto final deverá ser elaborado de acordo com modelo apresentado na disciplina, 

contendo resumo, palavras-chave, introdução (com referencial teórico e justificativa do 

projeto), objetivos, metodologia, orçamento do projeto (caso necessário), cronograma e 

referências bibliográficas. A apresentação oral terá duração de 10 (dez) minutos, onde o 

estudante deve apresentar resumidamente o seu projeto de pesquisa. O professor da 

disciplina TCC 1 e os colegas da turma terão 10 minutos para arguição e sugestões. 

 A avaliação do professor orientador será feita com base em seu acompanhamento ao 

longo do desenvolvimento do projeto. 

http://bdm.unb.br/


 Não serão considerados, para efeito de avaliação, trabalhos ou trechos copiados de texto, 

livro, internet ou qualquer outra fonte bibliográfica. 

 

5.1 DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 

Atividade 1 - Análise Crítica de TCC 1,5 

Atividade 2 - Avaliação parcial do projeto 1,5 

Atividade 3 - Avaliação final 

do projeto 

3.1 Apresentação oral do projeto 2,0 

3.2 Apresentação escrita do 

projeto 

3,0 

3.3 Avaliação pelo professor 

orientador 
2,0 

TOTAL 10,0 

 

 

 


