
Avaliação do PPC 

O documento resultante do processo de elaboração do PPC constitui-se como 

um referencial tanto para o corpo docente quanto para os (as) discentes, no que se refere 

às ações administrativo-pedagógico-educativas. Configura-se, portanto, como um 

norteador para a comunidade escolar. O acompanhamento e a avaliação sistemática do 

PPC caracterizam-se como elementos que possibilitam aos diferentes sujeitos que 

integram a comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos administrativos) a 

compreensão dos princípios didáticos e pedagógicos, bem como dos itinerários 

formativos que compõem o curso. Desse modo, deve ser acompanhado e avaliado 

permanentemente, visando o comprometimento e o atendimento aos princípios e 

objetivos que sustentam a sua elaboração e função política-pedagógica. 

A dinâmica de avaliação deste PPC pelo NDE do curso deverá acontecer ao 

longo dos anos de sua implantação, acompanhando a primeira turma, visando levantar 

dados que permitam indicar alterações na estrutura e nos objetivos do curso que se 

revelem necessárias. Esta avaliação terá como objeto a proposta como um todo, partindo 

de reflexões sobre a concepção do curso – sua pertinência e atendimento às demandas da 

comunidade, ao campo profissional do educador do campo, o perfil do egresso, os 

objetivos propostos: integração dos conteúdos; relação teoria-prática, flexibilização do 

currículo, o planejamento realizado em conjunto pelas/os professoras/es no início do 

semestre; a concretização dos seminários integradores e dinâmica da alternância, 

ementas, da bibliografia, da carga horária, dos critérios de avaliação e das equivalências 

entre os componentes curriculares, dentre outros aspectos do PPC, visando diagnosticar 

dificuldades, conquistas e propor sugestões.  

Nesse sentido, algumas estratégias devem ser desenvolvidas, tais como: 

• Encontros para avaliação ao final de cada semestre/ano com a participação 

do conjunto de professoras/es e estudantes e parceiros da sociedade com o 

objetivo de relatar o acompanhamento realizado ao longo do ano e discutir 

as dificuldades, conquistas e sugestões propostas. 

• Realização de fóruns abertos de avaliação do PPC, envolvendo a 

comunidade acadêmica; 

• Avaliação do desempenho acadêmico, semestral por meios de 

questionários de avaliação e autoavaliação para professores e estudantes; 

• Incentivar a vivência de práticas inovadoras e criativas para avaliar a 



aprendizagem dos alunos, tomando por base o desenvolvimento de 

competências e habilidades básicas para sua formação;  

• Realizar reuniões pedagógicas com objetivos de socializar experiências 

novas; 

• Com o término da primeira turma deste PPC, realizar Encontro para 

avaliação geral do PPC. Assim como, avaliar por meio de questionário a 

satisfação dos egressos e do mercado de trabalho com relação ao curso.  

Assim, o acompanhamento sistemático e permanente do Projeto Pedagógico do 

Curso configura-se como uma condição essencial para a concretização dos objetivos por 

ele propostos. Deve contar com o envolvimento de professores, estudantes, egressos do 

curso e mercado de trabalho, sendo aberta à participação de outros profissionais que 

possam contribuir para o aprimoramento do Projeto e, consequentemente, do Curso.  

Cabe ao Núcleo Docente Estruturante a gestão do processo de avaliação do curso, 

que deve ser conduzida com o apoio do colegiado do curso e dos demais setores 

administrativo-pedagógico da instituição, permanentemente inteirados do 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e que dê respaldo às necessidades 

que se apresentem, pensando e viabilizando estratégias para a melhor resolução das 

situações. Neste sentido, é necessária a avaliação periódica do processo de 

implementação/implementação do Projeto Pedagógico do Curso, suas dificuldades e 

êxitos, à luz das informações resultantes da avaliação das disciplinas pelos discentes, da 

avaliação dos docentes pelos discentes, da autoavaliação institucional, de seminários de 

avaliação do curso, do resultado da Avaliação In loco do INEP, dentre outros. Com base 

nesta avaliação tomar decisões sobre as reformulações necessárias para o 

aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso.  

 

 


