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1. INTRODUÇÃO 

 

A autoavaliação é um relato detalhado dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu sobre seus 

procedimentos e instrumentos de autoavaliação, seus resultados e o uso deles na gestão do Programa, 

sobre a devolutiva à comunidade acadêmica e a meta-avaliação. É uma ferramenta de autoconhecimento, 

um processo de aprendizagem, que auxilia nas tomadas de decisão e de mudanças em prol da qualidade 

educacional. 

A autoavaliação influencia ações, valores e comportamentos e induz processos reflexivos, uma vez 

que é essa ação reflexiva que caracteriza a nova agenda para a Avaliação da Pós-Graduação Stricto Sensu, 

de acordo com as orientações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

com base na prática e nos problemas enfrentados. 

A Universidade Católica de Brasília (UCB), no planejamento e execução de seus processos avaliativos 

de natureza institucional, sente a necessidade de promover o constante aperfeiçoamento visando 

alcançar todos os níveis de organização acadêmica e de ensino ofertados por ela. Essa condição traz a 

necessidade de se propor uma ampliação do processo de autoavaliação institucional, inicialmente mais 

voltado para a Graduação, conforme dispõe o SINAES, de maneira a envolver igualmente a Pós-graduação 

Stricto Sensu conforme orientações da CAPES. 

Como se trata de um processo de autoavaliação institucional, é necessário que a condução do 

processo ocorra de forma a considerar a sua realidade e características específicas. Tal condição leva à 

necessidade de que o processo de autoavaliação para os Programas sejam conduzidos por comissões de 

autoavaliação (CAA), estruturadas em concordância com as orientações da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e com o planejamento institucional, notadamente o PDI e PE institucional. 

 O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação Física (PPGEF) foi instituído em 1999 em 

nível de Mestrado, tendo sido aprovado pela CAPES pela portaria 3.949 do Ministério da Educação, 

publicada em 30/12/2002.  No final de 2005, recebe o “Conceito 4” e, naquele mesmo ano, tem sua 

proposta de doutorado aprovada. O primeiro processo seletivo para o doutorado se deu em 2006, no qual 

se inscreveram 30 (trinta) candidatos para 12 vagas, confirmando o quanto era necessário um programa 

de doutoramento na área nessa região, uma vez que, até aquele ano, não existia nenhum programa em 

Atividade Física e Saúde nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.  

 O conceito 4 se repetiu por mais um triênio e, após a implementação de várias melhorias no triênio 

de 2010-2012, o PPGEF-UCB recebeu o “Conceito 5”. Mantivemos o conceito 5 por um triênio. Porém, na 

última avaliação, nos foi atribuído o conceito 4, o que para todos foi uma decepção, mas não um 

desalento.  

 



Pelo contrário, desde o momento daquela notícia até os dias atuais, contamos o apoio da alta gestão 

da Universidade, do nosso corpo docente, discente, colaboradores e egressos, em um esforço coletivo no 

sentido de rever, ponto a ponto, as possíveis causas, de forma a qualificar o programa e todo o seu 

processo formativo em patamares mais altos, na tentativa de recuperar o conceito 5. 

 No início, tínhamos três linhas de pesquisa e no quadriênio passado incluímos uma 4ª linha, de 

modo que ficamos com quatro linhas, a saber: a) Exercício Físico, Reabilitação e Doenças Crônicas não 

Transmissíveis; b) Aspectos Biológicos Relacionados à Atividade Física e Saúde; c) Aspectos Socioculturais 

e Pedagógicos Relacionados à Atividade Física e Saúde; e d) Desempenho Humano.  Porém, após 

trabalharmos com 4 linha quase 8 anos, foi decidido em colegiado por trabalharmos com duas linhas: São 

elas Aspectos biologicos e fisiologicos da Atividade fisica, Saúde e Desempenho Humano e Apectos 

Psicossociais, culturais e Pedagógicos da Atividade fisica, Saúde e Desempenho Humano. Todas 

articulando-se com a matriz curricular e com as atividades desempenhadas pelos grupos de pesquisa 

liderados por docentes do programa, possibilitando uma sólida formação aos nossos estudantes dentro 

da área de concentração Atividade Física, Saúde e Desempenho Humano.  

Atualmente, o Distrito Federal possui somente dois programas de mestrado e doutorado em 

Educação Física, sendo o PPGEF-UCB o único ofertado por uma instituição privada confessional. Por existir 

um número reduzido de programas, pela consolidação do programa a qual apresenta temas diferenciados 

vinculados às linhas de pesquisa e, por ter um corpo docente qualificado e motivado, nosso programa 

desperta ainda, depois de mais de 22 anos de existência, o interesse de profissionais de Educação Física, 

Fisioterapia, Nutrição e áreas afins, não apenas do Distrito Federal, mas de outras regiões do Brasil bem 

como de países sul-americanos. Cabe ressaltar que desde seu início, o PPGEF-UCB sempre foi procurado 

por discentes de  diferentes estados da federação (n=18), inclusive daqueles em que já existiam 

programas consolidados como Sudeste e Sul.  

 Desta forma, durante 22 anos de atividades, o PPGEF-UCB contribuiu e continua contribuindo 

significativamente com a formação de recursos humanos de qualidade para atuar, tanto no cenário 

nacional, quanto internacional , nas áreas de ensino, pesquisa e extensão de modo crítico, reflexivo, 

inovador e com grande atenção a solidariedade e a inclusão social. Já foram formados mais de 300 mestres 

e 100 doutores, dentre os quais, 65% dos alunos que fizeram o mestrado concluíram também seu 

doutorado na Instituição. 

 Porém, sabemos que sempre a o que melhorar ou de aperfeiçoar o que esta sendo realizado e 

para isso contamos com a autoavaliação, como a melhor forma de visualizar estes aspectos. Para tal foi 

criado um Programa de Autoavaliação cujos obejtivos estão descritos a seguir.  



 
2. OBJETIVOS 
 

• Auxiliar no processo de identificação de fragilidades e das causas de problemas, deficiências e 

carências, assim como das potencialidades do programa e seu relacionamento com a comunidade 

externa. 

• Orientar as atividades da CAA. 

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

• Contribuir para a qualidade do Programa e da UCB. 

• Contribuir para que o PPGEF seja reconhecido como um programa de excelência na área de 

Atividade Fisica, Saude e Desempenho Humano; 

• Fornecer dados que contribuam para o aprimoramento de suas pesquisas por meio de 

intercâmbios nacionais e internacionais com outros programas e para a consolidação da 

internacionalização; 

• Identificar pontos fortes e frágeis a respeito de sua inserção social a fim de expandi-la. 

• Desenvolver metas a curto, médio e longo prazo para o PPGEF a partir das análises situacionais 

realizadas pela CAA. 

• Proporcionar, gradativamente, notas cada vez maiores nas avaliações quadrienais da CAPES. 

  



 

3. ESTRATÉGIAS 

 

O processo de autoavaliação será planejado e coordenado pela CAA, conforme descrito em suas normas 

de funcionamento (Anexo 1), orientando-se pelas seguintes estratégias: 

- Estratégias de sensibilização – ações que informam a comunidade acadêmica sobre o processo de 

avaliação, principalmente sobre a importância do envolvimento de todos no processo. 

- Estratégias de produção de conhecimento – consistem nas ações de levantamento de dados e 

coleta de informações através de fontes diversas (diretas e indiretas); no registro das informações 

coletadas (banco de dados); na análise e discussão dos resultados pela CAA; na elaboração de relatórios 

que contemplem os pontos fortes e vulneráveis; e em sugestões para melhoria do Programa e da 

instituição. 

- Estratégias de comunicação – dizem respeito à utilização de meios, como cartazes e redes sociais, 

para informar sobre a CAA; divulgar o período e a forma de avaliação; e comunicar os resultados da 

avaliação. Contempla também a promoção de espaços de discussão com a comunidade acadêmica sobre 

os resultados aferidos. 

- Estratégias de monitoramento – envolvem ações de acompanhamento, controle do processo, 

aplicação dos resultados e retroalimentação. 

- Estratégias de meta-avaliação – consistem em avaliar o próprio processo de autoavaliação. 

- Estratégias de ação – consistem nas ações a serem implementadas a partir dos resultados 

coletados. 

  



 
4. MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

O processo de autoavaliação tem como ponto de partida a formação da CAA do PPGEF que 

deverá realizar um diagnóstico, tendo como referencial a avaliação da CAPES, a  aderência ao PDI, a 

missão e os objetivos do PPGEF para elaborar o planejamento e organizar o processo. O planejamento que 

tem como intuito responder cinco questões fundamentais: o que avaliar? Quem avaliar? Quem avalia? 

Como avaliar? E quando avaliar?. Lembrando sempre que todos os agentes e setores do programa 

serão avaliados. 

O processo de autoavaliação do PPG em Educação Fisica seguirá o esquema metodológico descrito 

na figura 1. 

 
Figura 1 – Ciclo de autoavaliação 

Fonte: UCB/CPA 
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Após a elaboração e validação dos planos e instrumentos, ocorrerá a coleta de dados, que se 

dividirá em duas fases: levantamento de dados secundários, informações advindas de fontes 

documentais, pessoas, relatórios etc. (Fase 1) e dados primários, que serão adquiridos, anualmente, por 

meio de pesquisas diretas – grupos focais, entrevistas, questionários, reuniões, debates e oficinas (Fase 

2). Outra ferramenta que está sendo utilizada é a análise SWOT, que define as forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças do PPG em Educação Fisica.  

Uma vez coletados, proceder-se-á à sistematização dos dados e à análise situacional, onde serão 

identificadas as potencialidades e as fragilidades do Programa. A análise dos dados produzirá 

conhecimento sobre o PPG em Educação Física, gerando desafios estratégicos e propostas de mudanças 

e inovações a serem implementadas. 

Em seguida, será realizada a etapa denominada aplicação de resultados, gerados a partir da 

análise crítica sobre os conhecimentos produzidos. Nessa fase, será revisto o planejamento estratégico 

do Programa e elaborado um plano de ação utilizando o instrumento 5W e 2H (Anexo 3), que auxiliará 

na elaboração do cronograma das ações a serem realizadas. 

Finalizada a etapa de aplicação de resultados, a equipe da CAA do PPG em Educação Física 

elaborará os relatórios (integral e de síntese) e, com base nas estratégias de comunicação, desenvolverá 

materiais informativos para a fase devolutiva, quando deverá ocorrer a divulgação dos resultados para 

os diversos segmentos, principalmente nas redes sociais do PPG em \Educação Física e na Plataforma 

Sucupira. 

Para o encerramento do ciclo, será realizada a meta-avaliação, ou seja, a avaliação de todo o 

processo, por meio da ferramenta de PDCA. (Anexo 4).  
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5. CRONOGRAMA 

O cronograma do projeto de autoavaliação está em construção e, no momento, contempla os 

seguintes itens: 

Período Ação Responsável Indicadores 

10/2019 
Avaliação com os docentes e discentes 

sobre a infraestrutura da UCB 
CPA Quantitativos 

12/2019 
Análise dos resultados dos formulários 
respondidos pelos docentes e discentes  CPA Quantitativos 

10/2020 
Avaliação com discentes 

Sobre todos aspectos do PPGEF PPGEF Quantitativos
/Qualitativo 

12/2020 Análise dos resultados dos formulários 
respondidos pelos discentes  

PPGEF Quantitativos 

/Qualitativo 

 
11/2020 
11/2021 

Avaliação do perfil dos discentes e do grau 

de satisfação em relação aos serviços 

educacionais oferecidos pela Instituição 

 
CAA 

 
Quantitativos 

12/2020 

12/2021 

 
Análise dos resultados dos formulários 

respondidos pelos discentes 

 

CAA 

 

Quantitativos 

12/2020  

12/2021 

Avaliação do perfil dos egressos e do grau 
de satisfação em relação aos serviços 

educacionais oferecidos pela Instituição 

 

PPGEF 

 

Quantitativos 

/Qualitativo 

02/2021 

02/2022 

Análise dos resultados dos formulários 
respondidos pelos egressos 

 

PPGEF 

 

Quantitativos 

/Qualitativo 

12/2021 
Desenvolvimento de uma ficha de avaliação 

da qualidade das teses e das dissertações 

PPGEF Quantitativos 

08/2019 até 
o momento 
atual 

Reuniões para investigação dos resultados e 
reavaliação dos pontos a serem aprimorados 

PPGEF Quantitativos 

 
  



6. RECURSOS 

Os recursos humanos e materiais envolvidos no projeto são oriundos da UCB, uma vez que são 

destinados ao PPG em Educação Fisica via orçamento 

 
7. EQUIPE / RESPONSABILIDADE 

O processo de autoavaliação será conduzido pela CAA, que foi aprovada pelo Colegiado do PPG 

em Educação Fisica e segue as normas de funcionamento descritas no Anexo 1. Os membros da CAA 

são: 

 
 

Nome dos membros Função Responsabilidade 

 
Profa. Dra. Gislane Ferreira 

de Melo 

 
Coordenadora do 

programa 

Coordenação Geral; 

Contribuições e coordenação do Planejamento anual da 

CAA; Condução de reuniões, pautas e deliberações; e 

Relacionamento com reitoria, diretorias e CPA. 

Prof. Dr. Thiago Rosa 

Profa. Dra. Elisa Pinheiro 

Prof. Dahan Cunha  

Profa. Dr. Isabela Ramos 

 
 

 
Representantes do 

Corpo Docente 

Contribuições para o Planejamento anual da CAA; 

Apoio para elaboração dos instrumentos de 

avaliação; 

Apoio na análise das pesquisas; Apoio 

a eventos; e 

Elaboração de relatórios. 

Doutorando Hugo de Luca 
 

Representantes do 

Corpo Discente 

Contribuições gerais para o planejamento e execução 

de atividades; e 

Apoio na sensibilização da comunidade 

discente. 

 
 
 
 

 
Lucas Everson Dias 

 
 

 
Representante dos 

Servidores Técnicos- 

Administrativos 

Contribuições gerais para o planejamento e execução 

de atividades; Contribuições para o Planejamento 

anual da CAA; 

Apoio para elaboração dos instrumentos de 

avaliação; Apoio na análise das pesquisas; 

Apoio a eventos; e Elaboração de relatórios 

Padre 
Geraldo Adair da Silva 

   

Representante da 

instituição 

mantenedora 

Contribuições para o Planejamento anual da CAA; e 

Apreciação dos resultados. 

 
  



8. FORMAS DE DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

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

egressos e à comunidade, por meio das seguintes ações: 

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

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

- Reuniões com os membros da CAA e CPA, Pró-Reitoria, Diretores de Escola e Colegiado do 

Curso para apresentação dos resultados. 

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

e técnicos-administrativos, com o objetivo de analisar o relatório, aprovar ou recomendar ajustes em 

prol da melhoria do Programa e desenvolvimento de metas futuras. 

- Preenchimento do item específico na Plataforma Sucupira. 

- Divulgação na página do Programa. 

- Divulgação nas redes sociais. 
 
 
9. MONITORAMENTO DO USO DOS RESULTADOS 

Para o monitoramento do uso dos resultados será utilizada a metodologia PDCA (Anexo 4). 
 

 
10. META-AVALIAÇÃO 

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

autoavaliação. Propõe-se que ela envolva um conjunto de procedimentos e critérios para verificar o 

processo e os instrumentos avaliativos. O PDCA (Anexo 4) é um recurso que também poderá ser utilizado 

na etapa de meta-avaliação. 
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ANEXO - DIMENSÕES, QUESITOS E ITENS DA FICHA DE AVALIAÇÃO DA CAPES 

 
 

 



ANEXO – 5W E 2H 
 

O 5W2H é uma ferramenta de gestão que apoia a elaboração de planos de ação. Esse nome vem 

das letras iniciais dos termos em inglês: 

✔ What – o que será feito; 
 

✔ Why – qual é o motivo da ação; 
 

✔ Where – onde será realizado; 
 

✔ When – qual será o prazo; 
 

✔ Who – quem será o responsável; 
 

✔ How – como a atividade será realizada; 
 

✔ How much – quanto custará. 
 
 

Essa ferramenta, que orienta a detalhar as ações, permite que todos os envolvidos tenham 

conhecimento sobre o que será feito e sobre os pontos relevantes das ações do plano. 

 O uso dos Ws e Hs é customizável e pode ser adaptado conforme a necessidade do 
Programa. A CGPA recomenda o seguinte modelo: 

 

Projeto / Ação Descrição Responsável Prazo Custo / Orçamento Meta 

      

      

      

QUADRO 1 – Modelo Recomendado Baseado no Instrumento 5W2H 
 

Observações de preenchimento: 
 

✔ Projeto / Ação: nome da ação. 

✔ Descrição: breve descrição da ação, detalhando o principal produto ou serviço resultante. 

✔ Responsável: indicar apenas uma pessoa responsável, aquele que será cobrado pela ação; 

✔ Prazo: definição de data futura em que a ação deve ser concluída; 

✔ Custo / Orçamento: não é obrigatório, devendo ser preenchido apenas quando  houver contratação; 

✔ Meta: aplica-se apenas quando houver forma de apurar o resultado esperado. 

Caso seja necessário, utilize a metodologia a seguir, para priorizar as ações. 
 
  



METODOLOGIA PARA PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES 
 

Cada um dos projetos/ação deverá ser avaliado, considerando os critérios do quadro a seguir: 

 

 

CRITÉRIOS 

ESCALA 

BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3) 

1.A relação com a estratégia do   Programa    

2. Interface e interdependência com outras ações    

3. Nível de impacto positivo no Programa 
   

4. Amplitude dos benefícios gerados    

5. Tempo para implantação    

6. Visibilidade da ação    

QUADRO 2 – Critérios para Hierarquização das Ações 
 

A classificação indica o grau de prioridade de cada ação, atribuindo um valor quantitativo à sua 

importância para o alcance dos objetivos e metas desejadas. Sendo assim, o somatório das notas 

atribuídas aos critérios define aquelas ações preferenciais a serem implantadas. 

 
Para tanto, tem-se:  

Prioridade I: notas entre 16 e 18 

Prioridade II: notas entre 13 e 15 

Prioridade III: notas entre 6 e 12 

 



ANEXO - 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 meta avaliação será utilizado o ciclo PDCA (PLAN – DO – CHECK - ACTION), composto por 

quatro etapas, o qual, é a base da gestão da qualidade. Segundo Periard (2011) o principal objetivo é 

tornar os processos mais ágeis, claros e objetivo. 

 

Figura 1 – Ciclo PDCA 
Fonte: Periard (2011) 

 

 



 

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 e as 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


