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1. INTRODUÇÃO 

Este projeto tem por objetivo apresentar o processo de autoavaliação do Programa de 

Pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia (PPGP) da Universidade Católica de Brasília (UCB). 

O Projeto foi desenvolvido em consonância com as diretrizes da Comissão Própria de Avaliação 

da UCB (Anexo 1), com o Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico 

Institucional, e com o Planejamento Estratégico do PPGP para o período de 2021 a 2024 e 

deverá ser reajustado sempre que os resultados da autoavaliação, o planejamento institucional 

e do PPGP assim o exigirem.  

O projeto sistematiza a proposta de autoavaliação discutida durante o segundo semestre 

de 2019 e o ano de 2020 no âmbito do colegiado do PPGP juntamente com a Comissão Própria 

de Avaliação da UCB. E, posteriormente, foi ajustado para manter-se coerente com o 

Planejamento Estratégico da instituição e do PPGP e às diretrizes da Capes, conforme descritas 

no Documento de Área da Psicologia (2019).  

Desde a sua implementação, em 1999, o colegiado do PPGP tem buscado formas de 

avaliar os resultados de suas ações. Em 2008, adotou um sistema de avaliação continuada junto 

aos discentes, adaptada do modelo de avaliação CIPP (Context, Input, Process, and Product 

Evaluations), desenvolvido e atualizado por Stufflebeam (2002). A avaliação consiste no 

levantamento das características de entrada dos alunos e na avaliação de reação às atividades 

do curso por meio de questionários, que inicialmente eram aplicados anualmente e a partir de 

2018 passou a ser aplicado uma vez a cada dois anos. Tem como objetivo o aperfeiçoamento 

da formação discente, pelo acompanhamento de uma série histórica. O levantamento considera 

a reação dos estudantes à quatro dimensões: disciplinas cursadas, infraestrutura, práticas 

docentes e convívio.  

A avaliação por meio de levantamento das características de entrada dos alunos e na 

avaliação de reação às atividades do curso que vinha sendo realizada foi considerada   

insuficiente para garantir um olhar "qualitativo e holístico" ao PPGP, conforme proposto no 

Documento de Área (CAPES, 2019). Assim, o presente projeto propõe um processo avaliativo 

contínuo, multideterminado, com diversidade de estratégias, técnicas e instrumentos, com a 

participação dos diferentes atores (docentes, discentes, funcionários administrativos e 

comunidade externa) e de avaliadores externos e articulado com a proposta de avaliação da 

CAPES (2019). 

De acordo com a CAPES (2019), a finalidade dos programas de pós-graduação não pode 

ser apenas a produção do conhecimento, mas, a formação discente. Assim, a agência  entende 

que, a autoavaliação desenvolvida de forma sistemática e contínua, ao garantir a proximidade 

entre o avaliador e o avaliado possibilita o aprofundamento qualitativo e contextualizado. 
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À vista disso, entendemos que a autovaliação por ser um processo de olhar para si 

próprio, apresenta um caráter formativo, logo, de aprendizagem. A autoavaliação, ao ser 

planejada, executada e analisada pelas pessoas que formulam as ações a serem avaliadas, 

permite uma reflexão sobre todo o contexto do PPGP, das políticas adotadas, assim como, da 

sistematização dos dados para tomada de decisões. Desse modo, a autoavaliacão, ao ser 

autogerida pela comunidade acadêmica (docentes, discentes, egressos, técnicos e outros) 

produzirá as informações e as decisões necessárias para consolidar as potencialidades do 

PPGP, e, ainda, enfrentar e solucionar as fragilidades. 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da UCB, de natureza 

acadêmica, foi inicialmente implantado em nível de Mestrado no ano de 1999. No final de 2011, 

o PPGP teve sua proposta de Doutorado aprovada pela CAPES, passando, portanto, a ministrá-

lo no primeiro semestre de 2012. A área de concentração do PPGP é denominada "Saúde, Cultura 

e Desenvolvimento Humano" e está dividida em três linhas de pesquisa, quais sejam: “Saúde Mental 

e Ações Terapêuticas”; “Cultura Contemporânea e Relações Humanas” e “Desenvolvimento 

Humano em Sistemas Familiares e Educacionais”.  

A proposta do PPGP segue sendo aperfeiçoada em consequência das reflexões e 

vivência de sua equipe, das avaliações internas, das diretrizes institucionais, das orientações 

recebidas da Coordenação da Área da CAPES, assim como dos diálogos com demais 

coordenadores de pós-graduação em Psicologia e dos integrantes da ANPEPP. Este 

aperfeiçoamento constante refletiu-se favoravelmente nos conceitos obtidos nas avaliações 

externas, especificamente da CAPES. O PPGP obteve nota três entre 1999 e 2003; nota quatro 

entre 2004 e 2016 e nota cinco no último quadriênio (2013 e 2016). Esta última avaliação 

conceitua o PPGP em nível de excelência, todavia, a comissão de especialistas da Capes 

indicou a internacionalização como o quesito a ser melhorado. Deste modo, ações neste sentido 

estão na pauta do PPGP ao longo do quadriênio em curso. 

Destaca-se que, um dos pontos fortes do PPGP é sua constante e cada vez mais 

consolidada integração com a graduação, assim como, a formação de docentes e profissionais 

na área de Psicologia e afins. A produção intelectual, resultante dos  projetos de pesquisa, 

contribui para o desenvolvimento de propostas inovadoras em diversos âmbitos da sociedade, 

especialmente no âmbito das políticas públicas, dos direitos humanos, da atenção à criança, ao 

adolescente, aos idosos; dos serviços comunitários e de saúde física e mental, da saúde no 

trabalho, dentre outros. Isso fica evidente, inclusive, no âmbito das diversas parcerias com outros 

órgãos e instituições, tais como: Ministério Público, UNESCO, tribunais de Justiça, ONGs, 

secretarias distritais de saúde, educação e assistência social, empresas, dentre outros, 

atendendo importantes demandas sociais captadas por estes. Deste modo, o PPGP apresenta 

significativa inserção social. Suas pesquisas têm gerado resultados diretamente aplicáveis e 
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extremamente comprometidas a muitas das demandas sociais urgentes em nosso país e no 

mundo. 

O PPGP e a UCB tem realizado investimentos no processo de internacionalização, 

especialmente por meio de intercâmbios envolvendo alunos e professores de universidades 

estrangeiras. Entre 2017 e 2018, uma estudante realizou doutorado sanduíche no exterior. 

Muitos dos docentes permanentes do PPGP realizaram estágio pós-doutoral, evidenciando o 

investimento na qualificação docente pelo menos um professor, a cada ano, tem tido a 

oportunidade de realizar o pós-doutoramento no país ou no exterior.  

A despeito dos excelentes resultados do PPGP, evidenciados nas avaliações externas e 

internas, buscamos contínua e incansavelmente a melhoria de nossas ações, a fim de promover 

maior impacto na produção de conhecimento cientifico relevante, na formação de qualidade de 

novos docentes e pesquisadores e no bem-estar social dentro de princípios éticos e dos valores 

institucionais. Dessa forma, o presente projeto de avaliação foi desenvolvido em forte 

consonância como a missão do PPGP descrita no Planejamento Estratégico, qual seja, “Produzir 

conhecimentos e formar pesquisadores e docentes em Psicologia de modo socialmente 

compromissado e guiado por princípios éticos na proteção e promoção dos direitos humanos”, 

que por sua vez  está fortemente articulada com a missão institucional: "Atuar solidária e 

efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade, por meio da 

geração e comunhão do saber, de forma comprometida com a qualidade e os valores éticos e 

cristãos, na busca da verdade".   

 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 Contribuir para a qualidade do PPGP e da Instituição com vistas a formação de pesquisadores 

e docentes, a produção de conhecimento científico relevante nacional e internacionalmente que 

atuem no desenvolvimento de pessoas e da sociedade comprometidos com os princípios éticos e 

com os direitos humanos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar as fragilidades, os problemas e deficiências, bem como, as potencialidades, as 

competências e os pontos fortes do PPGP. 

- Fortalecer o relacionamento com a comunidade externa; 

- Contribuir para consolidar a formação de qualidade de mestres e doutores em Psicologia para o 

desenvolvimento de atividades de docência e pesquisa; 

- Caracterizar a percepção da comunidade externa sobre o PPGP; 
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- Sensibilizar a Comunidade Acadêmica e externa à Universidade para reflexão e participação nos 

processos de avaliação do PPGP;   

- Orientar as atividades da Comissão de Autoavaliação (CAA); 

- Subsidiar os tomadores de decisão sobre as ações a serem implementadas no PPGP;  

- Fomentar a aderência do PPGPs aos critérios e às normas da CAPES. 

 

3. ESTRATÉGIAS 

O processo de autoavaliação será bianual, ou seja, serão formados por dois ciclos de avaliação 

a cada quadriênio, para que ações resultantes da avaliação possam ser implementadas e tenham 

condições de produzirem os efeitos esperados e ainda tenham condições de serem avaliadas e 

reajustadas, quando for o caso, no período de um quadriênio, formando, assim, um ciclo de 

avaliação coerente ao da CAPES. De forma específica, o processo de autoavaliação será orientado 

pelas seguintes estratégias: 

Estratégias de Sensibilização 

- O processo de elaboração do projeto envolverá o colegiado do PPGP, estudantes, funcionários 

administrativos e a comunidade externa. A participação na elaboração configura-se como um 

procedimento de sensibilização com vistas à construção de uma cultura avaliativa. 

- No início de cada ciclo de avaliação, a Comissão de Autoavaliação (CAA), responsável pela 

execução do projeto, realizará seminário acadêmico interno para reflexão sobre o projeto de 

autoavaliação, as fragilidades e potencialidades do PPGP. 

- Ocorrerá a produção de material didático com informações sobre as autoavaliações recorrentes, 

com vistas a aprendizagem da comunidade acadêmica sobre a autoavaliação e sobre PPGP e seu 

funcionamento. 

Estratégias de produção de informações 

- Para coleta de informações sobre o PPGP, serão utilizados questionários de avaliação 

específicos para estudantes, professores e gestão. Os questionários serão aplicados de forma 

direta, utilizando-se das potencialidades das tecnologias.  

- Além de coleta quantitativa, buscar-se-á a aplicação de métodos qualitativos por meio de grupos 
de discussão formados por professores, representantes de alunos, funcionários, egressos e 

comunidade, com vistas a aprofundar a compreensão sobre o desempenho do PPGP e o alcance 

de seus objetivos estratégicos. 

- Por fim, será realizada uma análise documental a fim de obter informações sobre a produção 

científica, a internacionalização, a transferência de conhecimento e o impacto e relevância social 

da PPGP. A análise será realizada por meio de planilha Excel considerando como critérios os 
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objetivos estratégicos da PPGP que serão pontuados de 1 a 6 por avaliador externo à UCB 

conforme os critérios da CAPES, a fim de produzir um conceito sobre a evolução do Programa. 

- Após a coleta de informações, a CAA elaborará relatório analítico com vistas a divulgação e 

debates para apreensão dos pontos fortes e fracos do PPGP na busca para alcançar seus objetivos 

estratégicos. 

Estratégias de comunicação 

- Os canais de comunicação da CAA serão presenciais e virtuais. No contexto presencial, a CAA 

priorizará os seminários internos, as aulas, reuniões de colegiado da PPGP e reuniões específicas 

para tratar da temática da autoavaliação. Pela internet, buscar-se-á comunicação por meio da sala 

virtual, páginas do PPGP (FACEBOOK, INSTAGRAM), e, ainda, pelo e-mail. 

Estratégias de monitoramento 

- A avaliação sendo bianual, a CAA atuará no processo de acompanhamento, controle do processo, 

divulgação dos resultados e sugestões de mudanças. 

- O acompanhamento e o processo de controle serão permanentes, pois, a CAA fará os instrumentos 

e suas aplicações, ao mesmo tempo que, organizará os resultados e realizará a divulgação.  

- Para que ocorram mudanças, os resultados serão publicamente divulgados e, com o debate, serão 

construídas, coletivamente, sugestões para melhoria das fragilidades e fomento das 

potencialidades apontadas no processo avaliativo. 

Estratégias de meta-avaliação 

- Por meio reuniões periódicas, a CAA irá refletir sobre a sistemática de avaliação adotada pelo 

PPGP durante cada ciclo avaliativo.  

- Nos grupos de discussão com docentes, discentes, funcionários e comunidade serão registradas e 

sistematizadas todas e quaisquer críticas e elogios ao processo de autoavalição do PPGP e da 

Universidade para posterior análise pela CAA. 

- Será feito monitoramento das ações institucionais e do PPGP induzidas pelos resultados da 

autoavaliação em cada novo ciclo de avaliação. 

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS 

O processo de autoavaliação deverá ser realizado com a participação da comunidade 

acadêmica (interna e externa) e das unidades organizacionais da UCB. Buscamos a consciência 

da realidade e do compromisso com propostas de mudanças, concebendo à avaliação como 

democrática e participativa. Consideramos, ainda, que autoavaliação é um processo contínuo de 

reflexão e análise em que são mobilizados diversos setores da comunidade acadêmica, 
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fundamentado nos princípios da gestão democrática e participativa. A finalidade é a evolução e 

fortalecimento do PPGP como ato de responsabilidade compartilhada. 

O presente projeto utilizará como critérios para avaliação o planejamento estratégico do PPGP 

em coerência com o projeto pedagógico, a missão institucional, o planejamento estratégico 

institucional e as normas de funcionamento da comissão de autoavaliação (CCA) da UCB, além 

dos critérios e normativas da CAPES. A autoavalição será composta pelas seguintes etapas: [1] 

avaliação dos discentes sobre o PPGP; [2] grupo de discussão formado por representantes da CAA, 

do corpo docente, dos discentes do mestrado e do doutorado, dos funcionários administrativos e 

da comunidade externa e [3] avaliação do impacto social e científico do PPGP. As três etapas são 

detalhadas a seguir. 

Etapa 1 - Avaliação pelos discentes 

A avaliação consiste no levantamento das características de entrada dos alunos e a avaliação 

de reação às atividades do curso pelos discentes e docentes por meio de questionários, que serão 

aplicados anualmente e de forma a não identificar os participantes, visando aperfeiçoamento da 

formação a partir deste acompanhamento (Anexos 2). 

Objetivo: verificar a percepção dos participantes em relação às disciplinas, à infraestrutura 

acadêmica, aos docentes/discentes e ao próprio desempenho no PPGP. 

Instrumentos: serão utilizados três questionários de autorrelato: o questionário de avaliação do 

background acadêmico-científico e expectativas dos discentes, o questionário de reação às 

atividades do PPGP, e o questionário pós-defesa. O primeiro questionário é composto por itens 

fechados que versam sobre a experiência profissional e acadêmica, participação em pesquisas e 

produção acadêmica do discente, e por questões abertas sobre suas expectativas em relação ao 

PPGP e principais desafios percebidos. O segundo será o questionário já utilizado pelo PPGP para 

avaliar a reação dos discentes as disciplinas, que é composto por três partes: 1) quanto as 

disciplinas e a infraestrutura; 2) quanto aos docentes; e 3) quanto aos discentes. Todas as três 

partes são formadas por itens fechados respondidos em uma escala tipo Likert de 7 pontos. O 

terceiro questionário é formado por questões abertas sobre as percepções gerais do discente após 

a defesa, sobre o PPGP e sobre suas expectativas profissionais e acadêmicas.  

Método: Os questionários serão enviados para os estudantes em formato eletrônico e serão 

feitos até três convites em semanas sequenciais solicitando a resposta. O primeiro questionário 

será enviado no primeiro mês do semestre letivo a todos os estudantes ingressantes no PPGP e 

àqueles que não tiverem respondido no seu semestre de ingresso. O segundo questionário será 

aplicado anualmente ao final do segundo semestre letivo; será enviado a todos os estudantes de 
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mestrado e doutorado. O terceiro questionário será enviado para o estudante após a entrega da 

versão final da dissertação ou tese.  

Análise dos dados: os dados obtidos dos três instrumentos serão tabulados/transcritos em 

planilhas do Excel especificas para cada instrumento, serão analisadas por meio de estatísticas 

descritivas e análises de conteúdo em um trabalho conjunto entre a CAA do PPGP e a CPA da 

UCB para produção de um relatório anual. Os resultados da avaliação serão discutidos pelo 

Colegiado do Curso e posteriormente divulgado à comunidade acadêmica (interna e externa à 

UCB). 

 

Etapa 2 – Grupo de discussão 

Os resultados da avaliação desenvolvida na Etapa 1 serão levados para serem discutidos junto 

a um grupo formado por representantes da CAA, dos discentes, dos egressos, dos docentes, dos 

funcionários administrativos e da comunidade externa à UCB. Irá proporcionar uma avaliação 

qualitativa em relação a PPGP e seus objetivos estratégicos e a UCB, propor ações que possam 

contribuir para superar as fragilidades apontadas e para a melhoria da autoavaliação. 

Objetivo: Aprofundar a compreensão dos aspectos avaliados na Etapa 1 com vista a proposição 

de ações para melhoria da PPGP e do próprio processo de autoavaliação.  

Método/técnica: a discussão no grupo será realizada por meio de uma roda de conversa sobre 

os resultados do PPGP e deverá contar com a presença de pelo menos um representante de cada 

segmento da comunidade acadêmica. A roda de conversa será conduzida por um membro da CAA 

e, a critério dos participantes, poderá ser gravada em áudio. Ao final da roda de conversa deverá 

ser produzido um documento a ser apresentado à Coordenação da PPGP e a Pró-reitoria 

Acadêmica da UCB. 

Etapa 3 - Avaliação do impacto social e científico do PPGP 

A avaliação do impacto social e científico do PPGP será realizada por meio de marcadores 

objetivos e subjetivos desenvolvidos com base no planejamento estratégico do PPGP. Os objetivos 

estratégicos e específicos serão utilizados como critérios para essa análise e versam sobre 

identidade do PPGP; produção de conhecimento e pesquisa; internacionalização; inserção social e 

regionalização; formação discente e inovação; transferência do conhecimento e desenvolvimento 

e sustentabilidade da PPGP. Essa análise deverá ser feita por um avaliador externo à UCB.  

 Objetivo: Avaliar o progresso do PPGP conforme os objetivos propostos no Planejamento 

Estratégico para cada período específico (quadriênio) buscando contribuir para tornar o PPGP 

referência de excelência no ensino de pós-graduação e na produção de conhecimentos em 
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Psicologia relacionados à cultura contemporânea, ao desenvolvimento humano e à promoção da 

saúde.  

Instrumento: Será desenvolvido um protocolo de análise documental onde serão registradas 

informações sobre cada resultado esperado por objetivo estratégico do PPGP no início e ao final 

de cada quadriênio. 

Método: o levantamento das informações por meio do protocolo de análise documental será 

realizado bianualmente por um avaliador externo e discutido com o Colegiado de Curso. As 

informações serão obtidas por meio dos dados cadastrados na Plataforma Sucupira, Currículo 

Lattes do corpo docente e discente, no Cadastro de Pesquisas da UCB (PAGE) e em outras fontes 

internas e externas ao PPGP e à UCB. 

Análise dos dados: será realizada análise quantitativa e qualitativas das informações obtidas. 

As análises quantitativas irão verificar o aumento dos indicadores objetivos entre um período e outro 

de avaliação e as análises qualitativas serão realizadas para identificar o progresso do PPGP por 

meio da percepção de impacto social e científico por membros da comunidade acadêmica e social 

local, nacional e internacional. 

 

escrever as ações e os prazos] 

[Este ano de 2019 a CPA está avaliando a Infraestrutura, atendimento ao discente e política de 

pessoal. Estes aspectos poderão ser aproveitados pelo PPGP para o Coleta 2019] 

5. RECURSOS 

Os recursos humanos e materiais envolvidos no projeto são oriundos da própria Universidade, uma 

vez que são destinados ao PPGP via orçamento. 

6. EQUIPE / RESPONSABILIDADE 

O processo de autoavaliação será conduzido pela CAA, conforme suas normas de funcionamento 

(ANEXO 1). A CAA será composta por oito membros, sendo eles:  

1) A coordenadora da PPGP, que coordenará as atividades da CAA  

2) Dois representantes do corpo docente  

3) Dois representantes do corpo discente, um do mestrado e outro do doutorado  

4) Representante do corpo técnico-administrativo da UCB 
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5) Representante da sociedade civil  

6) Representante da instituição mantenedora.  

 

7. FORMAS DE DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados do processo de autoavaliação serão disseminados aos gestores e a comunidade, 

por meio das seguintes ações: 

- Relatórios parciais e finais, contendo o processo de autoavaliação implementado, as 

potencialidades e fragilidades encontradas, bem como o elenco de propostas de ações futuras. 

- Reuniões com os membros da CAA/CPA, Pró- Reitoria, e Colegiado da PPGP para apresentação 

dos resultados. 

- Seminário Integrador, realizado anualmente, com a participação de docentes, discentes e técnicos-

administrativos e comunidade externa à UCB, com o objetivo de analisar o relatório, para aprovar 

ou recomendar ajustes, em prol da evolução e fortalecimento do PPGP e desenvolvimento de metas 

futuras. 

- Preenchimento do item específico, na Plataforma Sucupira. 

- Divulgação na página e nas redes sociais do PPGP. 

8. MONITORAMENTO DO USO DOS RESULTADOS 

Conforme proposição da CPA da UCB o monitoramento do uso dos resultados será realizado 

por meio da metodologia PLAN – DO – CHECK – ACTION (PDCA) (ANEXO 3). 

9. META-AVALIAÇÃO 

A etapa de meta-avaliação auxiliará a revisão e manutenção da qualidade do processo de 

autoavaliação. A meta-avaliação envolverá uma um conjunto de procedimentos e critérios para 

verificar o processo autoavaliação e os instrumentos utilizados. Para tanto, serão obtidas 

informações sobre o processo nos grupos de discussão, na análise documental, nas reuniões de 

colegiado e nos seminários de sensibilização e devolutiva de resultados visando o aprimoramento 

do processo de autoavaliação para os ciclos avaliativos seguintes.  
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ANEXO 1 - NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE AUTOAVALIAÇÃO (CAA) – UCB 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A Comissão de Autoavaliação, adiante denominada apenas CAA, rege-se pelo presente 

Regulamento, pelo regime geral da UCB e pelas orientações vigentes da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Parágrafo Único - A autoavaliação constitui o relato detalhado, por parte do Programa, sobre 

seus procedimentos e instrumentos de autoavaliação, seus resultados, o uso dos resultados na gestão 

do Programa, a devolutiva à comunidade acadêmica e a meta-avaliação. 

 

Capítulo II 
DA NATUREZA E DA COMPOSIÇÃO  

Art. 2º  A CAA é a instância responsável para planejar e realizar o processo de autoavaliação no âmbito 

dos Programas. 

Art. 3º A CAA será composta por profissionais e cidadãos, eleitos pelo colegiado, com reconhecida 

capacidade e idoneidade para contribuir com a sistemática de autoavaliação. 

Parágrafo Único -   A composição da CAA abrange: coordenador ou assessor do programa (1); 

Representante do Corpo Docente (2); Representante do Corpo Discente (2), preferencialmente: 1 do 

mestrado, 1 do doutorado); Representante dos Servidores Técnicos- Administrativos (1); Representante 

da Sociedade Civil Organizada (1) e Representante da Instituição mantenedora (1). 

Art. 4º Os membros comporão CAA, serão instituídos por portaria, assinada pela pró-reitoria, 

para o período de dois anos, podendo ser substituídos ou reconduzidos antes do término desse período. 

Parágrafo Único: A CAA será acompanhada pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA), 

de modo a garantir o alinhamento com os processos de autoavaliação institucional. 

 

Capítulo III 
 DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 5ºSão atribuições da CAA:  

 

I. Elaborar o planejamento anual da CAA em conjunto com os membros da CAA; 
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II. Coordenar o processo de autoavaliação do Programa;  

III. Sensibilizar a Comunidade Acadêmica à Avaliação; 

IV. Refletir sobre a autoavaliação, tendo por base a Missão, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o Planejamento Estratégico do Programa e a avaliação externa da 

CAPES; 

V. Auxiliar no processo de identificação de fragilidades e das causas dos problemas, 

deficiências, carências, assim como das potencialidades do Programa e seu relacionamento 

com a comunidade externa; 

VI. Acompanhar todo o processo de autoavaliação;  

VII. Refletir sobre as práticas e resultados em conjunto com os membros da CPA e do colegiado 

do curso;  

VIII. Subsidiar os tomadores de decisão sobre as ações a serem implementadas no Programa, 

auxiliando na elaboração de um plano de ação; 

IX. Informar os resultados a CPA; e 

X. Divulgar os resultados e as ações de melhoria na página do Programa e demais redes 

sociais. 

 

Art. 6º  São atribuições do Coordenador:  

I. Coordenação Geral; 

II. Contribuições e coordenação do Planejamento anual da CAA; 

III. Condução de reuniões, pautas e deliberações; e 

IV. Relacionamento com reitoria, diretorias e CPA. 

 

Art. 7º  São atribuições dos Representantes do Corpo Docente: 

I. Contribuições para o Planejamento anual da CAA; 

II. Apoio para elaboração dos instrumentos de avaliação; 

III. Apoio na análise das pesquisas; 

IV. Apoio a eventos; e 

V. Elaboração de relatórios. 
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Art. 8º São atribuições dos Representantes do Corpo Discente: 

I. Contribuições gerais para o planejamento e execução de atividades; e 

II. Apoio na sensibilização da comunidade discente. 

 

Art. 9º São atribuições dos Representante dos Servidores Técnicos- Administrativos: 

I. Contribuições gerais para o planejamento e execução de atividades; 

II. Contribuições para o Planejamento anual da CAA;  

III. Apoio para elaboração dos instrumentos de avaliação; 

IV. Apoio na análise das pesquisas; 

V. Apoio a eventos; e 

VI. Elaboração de relatórios. 

 

Art. 10 São atribuições dos Representantes da Sociedade Civil: 

I. Demandas externas;  

II. Contribuições para o Planejamento anual da CAA; e 

III. Relacionamento com a sociedade. 

 

Art. 11 São atribuições do Representante da Instituição Mantenedora: 

I. Contribuições para o Planejamento anual da CAA; e 

II. Apreciação dos resultados. 

 

Capítulo IV 
DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 12 A CAA se reúne, ordinariamente, conforme cronograma descrito no planejamento e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocada por seu coordenador ou a requerimento 

de dois terços de seus membros. 

  § 1º - A convocação é feita por via eletrônica e/ou individualmente, com antecedência 

mínima de setenta e duas horas, devendo conter a respectiva pauta. 
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  § 2º - Em caso de urgência, a critério do coordenador da Comissão, é dispensável a 

observância do interstício e da forma de convocação, ficando a pauta da reunião restrita à matéria 

considerada urgente. 

Art. 13 A CAA funciona com a presença da maioria absoluta dos seus membros. 

Parágrafo único - A ausência de um membro não impede o funcionamento da Comissão 

nem invalida suas decisões, respeitado o disposto no caput deste artigo. 

 

Art. 14 Instalada a reunião, os trabalhos seguirão a ordem discutida em pauta. 

  § 1º - O coordenador, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer membro, pode 

inverter a ordem dos trabalhos ou atribuir urgência a determinados assuntos dentre os constantes 

da pauta, mediante aprovação do plenário. 

  § 2º - Assuntos incluídos na pauta sob título “diversos” somente serão objeto de 

deliberação do plenário se este assim o decidir, em votação nominal, por dois terços de seus 

membros presentes na sessão. 

 

Art. 15 As decisões da comissão serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes. Em 

caso de empate, o coordenador tem o voto de desempate. 

Art. 16 De cada reunião lavrar-se-á memória, que será assinada pelo coordenador, pelo Secretário(a) 

ad hoc e pelos demais membros presentes à reunião. 

Parágrafo único - As memórias de reuniões serão consideradas documentos interna 

corporis,a serem arquivados no setor de Avaliação Institucional. 

 

Art. 17 O comparecimento dos membros às reuniões da CAA é obrigatório. 

  § 1º - Perde o mandato o membro que deixar de atender aos requisitos do artigo primeiro 

de idoneidade e capacidade para colaborar com a Universidade. 

  § 2º - A ausência de membro da Comissão a duasreuniões ordinárias consecutivas ou a 

quatro reuniões extraordinárias consecutivas, no período do mandato, acarreta perda do mandato, 

salvo impedimento justificado por escrito e aceito pelo coordenador. 

 

Art.18 Não serão admitidas representações e procurações ou substituições de membros ausentes à 

reunião da CPA/UCB. 
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Art. 19 Na discussão de qualquer matéria, podem ser propostas emendas supressivas, substitutivas, 

aditivas ou modificativas. 

 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. Os casos de urgências e os omissos serão resolvidos pelo coordenador, ad referendum dos 

demais membros da Comissão. 

Art. 21 Excluída a hipótese de imperativo legal, estatutário ou regimental, as modificações destas 

normas podem ser propostas pelo coordenador, ou por, no mínimo, um terço dos membros da CAA. 

Art. 22 Estas normas de funcionamento entrarão em vigor após a aprovação pelo Reitor da 

Universidade Católica de Brasília (UCB). 
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ANEXO 2 A – QUESTIONÁRIO DO ALUNO IGRESSANTE 

Prezado(a) Aluno(a): 

O Mestrado em Psicologia da UCB realiza periodicamente um acompanhamento das atividades do curso 

e a opinião dos alunos é muito importante para que possamos aprimorar os nossos processos e oferecer sempre 

um curso de qualidade. Assim, ao longo do curso você será convidado a responder a questionários sobre os 

aspectos que tem vivenciado no curso. Este é nosso primeiro convite para que você participe deste processo. 

Nesta etapa queremos conhecer mais a seu respeito. 

A sua participação é voluntária. Se você decidir participar ou não, isto não afetará a sua relação atual ou 

futura com a instituição ou com o programa. Queremos que você se sinta inteiramente à vontade para dar suas 

opiniões.  

Para que possamos acompanhar o seu desenvolvimento no curso e suas avaliações sem que o 

identifiquemos, pedimos que você coloque abaixo um código, com pelo menos 6 caracteres, que você se lembrará 

depois para responder aos demais questionários ao longo do curso. Por favor, não escreva o seu nome em 

nenhuma parte do questionário para que possamos garantir o seu anonimato. 

Escreva abaixo o seu código: 

 

 Se você aceitar participar, pedimos que você responda o questionário a seguir. 

Agradecemos desde já a sua colaboração! 

 

Atenciosamente, 

 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia 
Universidade Católica de Brasília 
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Neste questionário, queremos conhecer melhor os alunos do curso e suas expectativas. Por favor, leia 

e responda os itens a seguir.  

Qual o seu curso de graduação? _____________________________________ 

Em que ano você se formou? _______________ 

Em qual instituição de ensino superior você se formou? ______________________ 

Você fez trabalho de conclusão de curso? r Sim r Não 
 

Você tem curso de pós-graduação? r Sim r Não  
Se sim, qual? r Especialização 

r Mestrado 
r Doutorado 

 
Em qual (quais) área (s)? ______________________________________________ 

 

Qual a sua idade? _______ anos 

Qual a sua cor e/ou etnia? _____________________________________ 

Você mora em Brasília? r Sim r Não 

Se não, onde mora?  ________________________________________ 

Qual o seu Estado de origem? __________________________________ 

 

Pertence a alguma religião?                          

 
r Sim 

 
r Não 

  

Se sim, qual?  _____________________________________________ 

Até que ponto sua religião é importante para você? 
Muito importante    5 4 3 2 1    Nada importante 

 

Qual é o seu estado civil? 
r Solteiro rCasado / União Estável r Viúvo r Separado/Divorciado 

Tem filhos? r Não r Sim Se sim, quantos? _________ 

Você trabalha? r Não r Sim    

Se sim, qual a sua carga horária semanal de trabalho?  
________ horas 

Se sim, há quanto tempo você tem este trabalho? ________ anos 
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Quantas horas você se dedica semanalmente para o mestrado?____________ horas 

 

A seguir, indique o número de publicações que vocês possui. Se não possuir publicações, marque 
0. 

Participações em congressos científicos nos últimos 2 anos.  ________ 

Resumos em congressos.   _________ 

Apresentação de trabalhos completos em congressos.  _________   

Artigos científicos publicados.   _________     

Capítulos de livros publicados.   __________     

Livros publicados.   _________     

       
Aproximadamente, qual a renda mensal da sua família: 

 
Menos que 
R$ 1000,00 

(     ) 

De R$1001 a 
R$3.000,00 

(     ) 

De R$ 3.001 a 
R$5000,00 

(     ) 

De R$ 5001 a 
R$7000,00 

(     ) 

De R$ 7001 a 
R$9000,00 

(     ) 

De R$ 9001 a 
R$11000,00 

(     ) 

Acima de 
R$11000,00 

(     ) 
 

 

Quais os seus motivos para fazer o mestrado? 

 

 

 

 

 

 
 
 
O que você espera do curso de mestrado?  

 

 

 

 

 

 
   

Muito obrigado por sua participação! 
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ANEXO 2 B – QUESTIONÁRIO DE REAÇÃO ÀS ATIVIDADES DA PPGP 
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QUESTIONÁRIO DE REAÇÃO ÀS DISCIPLINAS 

Caro(a) estudante, 

O Programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia, dando continuidade ao processo  

de avaliação continuada, convida você a avaliar as disciplinas que cursou no PRIMEIRO  

SEMESTRE DE 2016. Responda o questionário para cada disciplina que você cursou  

indicando o nome da disciplina. Por favor, avalie somente as atividades realizadas na  

disciplina a que se refere o questionário. Mais uma vez, lembramos que a sua  

participação é voluntária, mas de fundamental importância para a melhoria do nosso  

programa. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

* Required 

1. 

Você está respondendo este questionário para qual disciplina cursada no  

Semestre/ano? _____________________________________________________ * 

 

QUANTO À DISCIPLINA E INFRA-ESTRUTURA 

Este questionário está dividido em três partes: [a] a disciplina e a infra-estrutura, [b] o(s)  

professor(es) e [c] o seu desempenho . A seguir são apresentadas as questões  

referentes à primeira que tem o objetivo de avaliar a disciplina e a infra-estrutura da  

universidade. Marque o NÚMERO que melhor expressa sua opinião em relação à  

disciplina que você cursou, nos parênteses à esquerda de cada frase, utilizando a seguinte  

escala:  

1- Péssimo 

2 - Muito Ruim 

3- Ruim 

4 - Regular 

5 - Bom 

6- Muito bom 

7 – Ótimo 
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1. Clareza na definição dos objetivos da disciplina.  

3.Compatibilidade dos objetivos da disciplina com as suas necessidades no Mestrado/Doutorado.  

4.Carga horária programada para as atividades.  

5. Ordenação do conteúdo programático.  

6. Adequação do conteúdo programático aos objetivos da disciplina.  

7. Adequação dos textos aos objetivos da disciplina.  

8. Atualização das referências bibliográficas.  

9. Qualidade das instalações.  

10. Aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos na disciplina para a sua dissertação/tese.  

11. Aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos na disciplina para a sua formação.  

12. Assimilação do conhecimento transmitido na disciplina.  

13. Adequação das estratégias instrucionais ao conteúdo e ao nível dos alunos.  

 

QUANTO AO PROFESSOR 

Agora são apresentadas as questões sobre o(s) professor(es) da disciplina. As questões  

serão apresentadas duas vezes, caso você tenha tido mais de um professor na disciplina  

você deverá avaliar o desempenho de cada professor separadamente.  

Marque o NÚMERO que melhor expressa sua opinião em relação à disciplina que você  

cursou utilizando a seguinte escala:  

1- Péssimo 

2 - Muito Ruim 

3- Ruim 

4 - Regular 

5 - Bom 

6- Muito bom 

7 - Ótimo 

Professor 1 

14. Qual o nome do professor (a) você está avaliando?  

15. Clareza da transmissão dos objetivos da disciplina para os alunos.  
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16. Nível de profundidade com que os temas e assuntos foram abordados, tendo em vista os objetivos 
da disciplina.  

17. Ritmo de apresentação dos tópicos.  

18. Uso de estratégias para motivar os alunos em relação aos temas abordados na disciplina.  

19. Qualidade da apresentação dos conteúdos.  

20. Adequação do uso de estratégias de ensino (estudos de caso, exposições orais, discussões, etc) 
para apreensão dos conteúdos.  

21. Adequação do uso de recursos instrucionais para apreensão do conteúdo.  

22. Adequação das avaliações de aprendizagem (trabalhos em grupo, exercícios, monografias, 
provas, etc.).  

23. Incentivo à análise crítica dos temas abordados.  

24. Estímulo ao pensamento independente dos alunos.  

25. Postura ética em relação às atividades realizadas na disciplina.  

26. Postura ética em relação às atividades realizadas na disciplina.  

27. Conhecimento dos temas abordados na disciplina.  

28. Segurança na transmissão dos conteúdos da disciplina.  

29. Disposição para esclarecer dúvidas.  

30. Respeito às ideias manifestadas pelos alunos.  

31. Estímulo dado aos alunos para manifestarem suas idéias.  

32. Qualidade do relacionamento professor-aluno.  

 

QUANTO A VOCÊ E SUA TURMA 

Agora são apresentadas as questões sobre seu desempenho e de sua turma na  

disciplina. Marque o NÚMERO que melhor expressa sua opinião em relação à disciplina que você  

cursou utilizando a seguinte escala:  

1- Péssimo 

2 - Muito Ruim 

3- Ruim 

4 - Regular 

5 - Bom 
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6- Muito bom 

7 - Ótimo 

52. A qualidade da sua leitura dos textos da disciplina.  

53. A qualidade da sua participação nas atividades desenvolvidas na disciplina.  

54. O seu nível de interesse pelo conteúdo da disciplina.  

55. A qualidade dos trabalhos apresentados por você.  

56. A sua assiduidade à disciplina.  

57. O grau em que buscou aprofundamento do conteúdo por meio de pesquisa  

bibliográfica e leituras.  

58. A qualidade do seu relacionamento com os colegas de turma.  

59. A qualidade do seu relacionamento com o professor.  

60.  A sua disposição para trocar idéias com o professor e os colegas.  

61. A sua assimilação dos conteúdos abordados na disciplina.  

62. O nível de interesse dos seus colegas pela disciplina.  

63. A qualidade da participação dos seus colegas nas atividades da disciplina.  

64. A qualidade dos trabalhos apresentados pelos seus colegas.  

 

Muito obrigada 
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ANEXO 2 C – QUESTIONÁRIO PÓS-DEFESA 

 

Prezado(a) Aluno(a): 

Primeiramente, gostaríamos de parabenizá-lo pela sua defesa! 

O Mestrado em Psicologia da UCB realiza periodicamente um acompanhamento das atividades 

do curso e a opinião dos alunos é muito importante para que possamos aprimorar os nossos processos 

e oferecer sempre um curso de qualidade. Assim, a última etapa dessa avaliação ocorre ao término do 

curso e estamos convidando você para participar desta última etapa do processo avaliativo. Nesta etapa 

gostaríamos de saber como você avalia o curso e suas perspectivas profissionais e acadêmicas. 

A sua participação é voluntária. Se você decidir participar ou não, isto não afetará a sua relação 

atual ou futura com a instituição. Queremos que você se sinta inteiramente à vontade para dar suas 

opiniões.  

Para que possamos continuar a garantir o sigilo de suas respostas, pedimos que você anote 

aqui o seu código (o mesmo que você usou nos questionários anteriores). Por favor, não escreva o seu 

nome em nenhuma parte do questionário para que possamos garantir o seu anonimato. 

Escreva abaixo o seu código: 

 

 Se você aceitar participar, pedimos que você responda o questionário a seguir. 

Agradecemos desde já a sua colaboração! 

 

Atenciosamente, 

 

 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia 
Universidade Católica de Brasília 
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Por favor, escreva o NÚMERO que melhor expressa sua opinião em relação à cada um dos aspectos 

apresentados, no parênteses à esquerda de cada frase, utilizando a seguinte escala: 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Péssimo Muito Ruim Ruim Regular Bom Muito bom Ótimo 

 

 I -  Projeto pedagógico 

a. (       ) Adequação das atividades realizadas (disciplinas, pesquisa, dissertação, etc.) com a 
linha de pesquisa em que está inserido. 

b. (       ) Coerência da linha de pesquisa à área de concentração. 

c. (       ) Tempo para a elaboração da dissertação. 

 II - Disciplinas 

a. (       ) Aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos nas disciplinas para a sua formação. 

b. (       ) Aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos nas disciplinas para a sua dissertação. 

c. (       ) Número de disciplinas cursadas. 

d. (       ) Horário das disciplinas. 

 III -  Orientação e orientador 

a. (       ) Assiduidade das orientações. 

b. (       ) Regularidade das orientações. 

c. (       ) Qualidade geral das orientações. 

d. (       ) Disponibilidade do orientador. 

e.  (       ) Afinidade com o orientador. 

 IV - Infra-estrutura 

a. (       ) Biblioteca 

b. (       ) Secretaria do Cursos. 
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c. (       ) Equipamentos de informática. 

d. (       ) Laboratórios. 

e. (       ) Outros services (lanchonetes, bancos, áreas para estudos etc.) 

 

Caso queira comentar sobre alguns dos itens analisados, por favor, utilize o espaço abaixo e se for o 

caso informe o número dos itens, por exemplo, Ia.  

 

 

 

 

 

 
Por favor, escreva o NÚMERO que melhor expressa sua opinião em relação à sua auto-avaliação o 
curso, no parênteses à esquerda de cada frase, utilizando a seguinte escala: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Péssimo Muito Ruim Ruim Regular Bom Muito bom Ótimo 
 

 V -  Auto-avaliação 

a. (       ) Adequação do tempo dedicado para o estudo pessoal. 

b. (       ) Adequação do tempo dedicado para a elaboração da disssertação. 

c. (       ) Adequação do tempo dedicado para outras atividades acadêmicas. 

d. (       ) Assiduidade nas orientações. 

e.   (       ) Cumprimento das atividades propostas nas orientações em tempo adequado. 

f.  (       ) Qualidade das relações com colegas. 

g.  (       ) Qualidade da relação com orientador. 

h.  (       ) Qualidade da relação com demais professores. 

i.  (       ) Qualidade da dissertação. 
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Caso queira comentar sobre alguns dos aspectos sobre sua auto-avaliação , por favor, utilize o espaço 

abaixo e se for o caso informe o número dos itens comentados, por exemplo, a.  

 

 

 

 

 

VI. A seguir, indique o número de publicações e participações em congressos durante o período 
em que esteve vinculado a esse programa. 
a. Participações em congressos.  ________ 
b. Publicação de resumos em anais de congressos.   _________ 

c. Apresentação de trabalhos completos em congressos.  _________ 
d. Artigos científicos publicados.   _________ 
e. Capítulos de livros publicados.   __________ 
f. Livros publicados.   _________ 

 
VII. Quais sugestões e ou comentários você gostaria de fazer para esse programa?  
 

 
 
 
 
 
 
 

   
VIII. Quais são suas expectativas profissionais e acadêmicas após a conclusão do mestrado? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Muito obrigado por sua participação! 
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ANEXO 3 – PROTOCOLO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIAL E CIENTÍFICO DO PROGRAMA 
 
Período de avaliação: 
Responsável pela avaliação (avaliador externo):  
Data: 

 
 

Eixo Objetivos estratégicos Avaliação qualitativa Avaliação 
quantitativa 

(nota de 1 a 7) 

 
 
 
 
 
 

1. 
DENTIDADE 
DO PPGP 

Consolidar a identidade 
do programa e suas 
linhas de pesquisa 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Internaciona-
lização 

Aumentar a produção 
científica internacional 

  

Ampliar a produção 
técnica e serviços 
técnicos internacionais 

  

Fomentar as interações 
acadêmico científicas 
internacionais 

  

Ampliar, fortalecer e 
incrementar parcerias 
com instituições nacionais 
e internacionais 

  

Ampliar, fortalecer e 
incrementar a 
mobilidade 
internacional entre 
professores, 
pesquisadores e 
discentes com áreas 
afins 
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3. Insesção social 
e regionalização 

Ampliar, fortalecer e 
incrementar parcerias 
com instituições 
nacionais 

  

Implementar projetos 
voltados para 
atendimento a dementas 
da sociedade 

  

4. Formação 
discente 

Promover o 
desenvolvimento de 
habilidades e 
competências docentes 
nos alunos 

  

Ampliar e consolidar a 
experiência internacional 
discente 

  

Fomentar a produção 
acadêmica do aluno 

  

  
5. Inovação e 
transferência de 
conhecimento 

Ampliar a prestação de 
serviços e a geração de 
produtos e processos 
inovadores 

  

  

  

Formalizar parcerias 
com organizações cuja 
atuação tenha 
proximidade com os 
eixos temáticos do 
PPGP 

  

  

  

Promover a   
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transferência de 
conhecimento para 
diferentes setores da 
comunidade 

  

  

5. Desenvolvi
mento e 
sustentabi-
lidade do 
PPGP 

Ampliar a captação e 
acessibilidade de alunos 
alinhados com a missão 
do PPGP 

  

Melhoria na 
infraestrutura específica 
da PPGP 

  

Consolidação da 
infraestrutura dos 
laboratórios 
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ANEXO 3 – MONITORAMENTO E META-AVALIAÇÃO 

A meta-avaliação constitui um método para a certificação da qualidade, tanto na percepção do rigor, 

como na execução da aplicação da avaliação, e que exige um conjunto de procedimentos, padrões 

e critérios para o seu julgamento, o que significa emitir uma nova avaliação sobre o processo 

avaliativo. 

A meta-avaliação pode ser entendida como:  

• processo de validação da avaliação realizada; 

• novo ciclo de avaliação para rever seus objetivos; 

• momento de análise das recomendações feitas no relatório; 

• sistema de retroalimentação do projeto de autoavaliação; e 

• sistema de retroalimentação do sistema de avaliação implementado.   

Os dados e as informações utilizadas são oriundos de documentos internos/externos do Programa e da 

IES, todos disponíveis para comprovação da veracidade das informações prestadas e das pesquisas 

aplicadas pela CPA e CAA,anualmente.  

Para a metaavaliação será utilizado o ciclo PDCA (PLAN – DO – CHECK - ACTION), composto por 

quatro etapas, o qual, é a base da gestão da qualidade. 

Figura 1 – Ciclo PDCA 

 

 

Fonte: Periard (2011) 

Segundo Periard (2011) o principal objetivo é tornar os processos mais ágeis, claros e objetivo.  
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A primeira fase do PDCA é o planejamento da ação, logo em seguida vem a execução, ou seja, 

colocar em prática o que foi planejado. Com isso, surge a necessidade da checagem das ações 

que estão sendo implementadas. A partir da análise comparativa entre as ações planejadas x 

implementadas, o gestor começará a implantar medidas para que possa corrigir as falhas em que 

surgiram durante o processo ou no produto. 

O ciclo PDCA será aplicado ao processo de autoavaliação a partir dos resultados produzidos pela 

CAA, considerando as fases de planejamento; elaboração dos Instrumentos; sensibilização; 

aplicação das pesquisas; análise dos resultados; devolutiva e utilização das informações geradas 

na gestão dos Programas. 

 


