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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 (PPG) em Gerontologia foi criado em 2003, tendo 

formado mais de 250 mestres até 2019. Em 2017 teve início o Doutorado, sendo que os primeiros 

doutores defenderão suas teses em 2020.  

O Programa tem como missão formar e capacitar recursos humanos no contexto acadêmico e 

interdisciplinar, a fim de promover conhecimento na área gerontológica e melhorar a qualidade de vida 

no envelhecimento e na velhice. Orienta-se por meio dos princípios de ética, transparência, inovação, 

divulgação dos resultados das pesquisas, sustentabilidade e empreendedorismo.  

Nas últimas três avaliações quadrienais realizadas pela CAPES – anos 2010, 2014 e 2017 –, o 

PPG em Gerontologia recebeu nota 4. Espera-se alcançar, gradativamente, notas cada vez maiores, 

até se atingir a excelência.  

Em média, os resultados têm se mantido constantes nos itens das últimas avaliações da CAPES. 

Por meio da metodologia avaliativa do órgão, foram atribuídos conceitos “muito bom” e “bom” em vários 

quesitos de relevância para a pesquisa e o desenvolvimento do Programa, conforme ilustrado no gráfico 

1. 
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Gráfico 1. Resultado dos grandes grupos de avaliação da CAPES. 

 

O detalhamento dos itens que norteiam os resultados dos grandes grupos dos Programas 

interdisciplinares de avaliação encontra-se no gráfico 2. A partir dele podem-se pormenorizar pontos 

fortes do programa, assim como aspectos que a CAA do PPG em Gerontologia visa fortalecer. 

Gráfico 2. Resultado dos grandes grupos de avaliação da CAPES. 

Obs.: Os 18 itens estão na página da CAPES na internet e alguns deles não se aplicam a todos os PPG. 

 

A autoavaliação contribuirá para a melhoria contínua do PPG em Gerontologia à medida que 

fornece feedback para seu aperfeiçoamento, criando circularidade em avaliar, planejar, implementar 

estratégias e reavaliar. Dessa forma espera-se alcançar as metas estabelecidas que visam maior 

desenvolvimento e qualidade do PPG, que são, em síntese: 

1) Alcançar nota 5 nas próximas avaliações quadrienais da CAPES; 

2) Ser reconhecido, em contexto nacional, como um PPG de excelência na área do 

envelhecimento; 

3) Realizar intercâmbios nacionais e internacionais com outros PPG para aprimorar suas 

pesquisas; 
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4) Consolidar a internacionalização do PPG em Gerontologia; 

5) Expandir a inserção social do PPG. 

 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos do processo de autoavaliação do PPG em Gerontologia são: 

• 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 PPG em Gerontologia seja reconhecido como um programa de excelência 

na área do envelhecimento. 

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

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

internacionalização do PPG em Gerontologia. 

• 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 PPG em Gerontologia 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. 
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- 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 PPG em 

Gerontologia, que deverá realizar um diagnóstico, tendo como referencial a avaliação da CAPES, a 

aderência ao PDI, a missão e os objetivos do PPG para elaborar o planejamento e organizar o processo. 

O planejamento que está sendo elaborado responderá a cinco questões fundamentais: o que 

avaliar? Quem avaliar? Quem avalia? Como avaliar? E quando avaliar? Essas perguntas auxiliarão a 

descrever: 

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

na figura 1. 

 

Figura 1 – Ciclo de autoavaliação 

Fonte: UCB/CPA 



 
 
 

7 
 

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). 

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 Gerontologia, 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 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 Gerontologia 

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 Gerontologia 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). 

Outra ferramenta que está sendo utilizada é a análise SWOT, que define as forças, 

oportunidades, fraquezas e ameaças do PPG em Gerontologia. Em levantamento preliminar realizado 

pela CAA foram identificados os seguintes itens: 

 

Forças 

a) Apoio institucional para realização de pesquisas; 

b) Presença de projetos em andamento aprovados por agências de fomento regional e federal; 

c) Professores com diferentes formações, originários de distintas instituições, o que acentua o 

caráter interdisciplinar do PPG em Gerontologia; 

d) Capacidade de atrair e agregar mestrandos e doutorandos provenientes de diferentes regiões 

do país; 

e) Referência em Pós-graduação Stricto Sensu em Gerontologia no Centro-Oeste; 

f) Articulação com sociedades acadêmicas, instituições governamentais e Rede dos Programas 

Interdisciplinares do Envelhecimento (REPRINTE). 

 

Oportunidades 

a) Aumento exponencial da população idosa no Brasil e os desafios biopsicossociais advindos do 

envelhecimento; 
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b) Necessidade de desenvolver políticas, programas, serviços e tecnologias para que o 

envelhecimento seja um processo assistido e bem orientado; 

c) Localização geográfica que favorece a captação de pós-graduandos das regiões norte, nordeste 

e centro-oeste; 

d) Qualificação dos discentes e egressos que estão ocupando funções de coordenação e de 

influência em instituições públicas e privadas; 

e) Ampla divulgação do PPG em Gerontologia pelos egressos, favorecendo o crescimento do 

Programa; 

f) Necessidade da formação de recursos humanos para atuação em Gerontologia conjugada com 

a escassez de oferta.  

 

Fraquezas 

a) Os custos das mensalidades são empecilhos para a existência de ampla concorrência entre os 

inscritos no PPG e dificultam a possibilidade de discentes se dedicarem exclusivamente à 

pesquisa;  

b) Não sistematização de ofertas de ações afirmativas para o PPG. 

 

Ameaças 

a) A concorrência entre as instituições públicas e particulares nas proximidades que possam criar 

Programas na mesma área de formação; 

b) Há pouca oferta de bolsas para os pós-graduandos; 

c) Instabilidades político-econômicas e educativas no país. 

  

5. CRONOGRAMA 

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

seguintes itens: 

Período Ação Responsável Indicadores 

11/2019 a 

12/2019 

Avaliação com os docentes e discentes 

sobre a infraestrutura da UCB 
CPA Quantitativos 

12/2019 

Avaliação do perfil dos discentes e do grau 

de satisfação em relação aos serviços 

educacionais oferecidos pela Instituição 

CAA Quantitativos 

12/2019 a 

02/2020 

Avaliação do perfil dos egressos e do grau 

de satisfação em relação aos serviços 

educacionais oferecidos pela Instituição 

CAA Quantitativos 

02/2020 
Desenvolvimento de uma ficha de avaliação 

da qualidade das teses e das dissertações 
CAA Quantitativos 
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03/2020 a 

04/2020 

Análise dos resultados dos formulários 

respondidos pelos discentes e egressos 
CAA Quantitativos 

 

6. RECURSOS 

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

destinados ao PPG em Gerontologia via orçamento. 

 

7. EQUIPE / RESPONSABILIDADE 

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

PPG em Gerontologia e segue as normas de funcionamento descritas no Anexo 1. Os membros da 

CAA são: 

 

Nome dos membros Função Responsabilidade 

Prof. Dr. Vicente Paulo 

Alves 

Coordenador 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. 

Profa. Dra. Eduarda 

Rezende Freitas 

Prof. Dr. Gustavo 

Carvalho 

Profa. Dra. Karla Helena 

Coelho Vilaça e Silva 

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. 

Aline Zulte de Oliveira 

Jocênio Marquios 

Epaminondas 

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 
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Elaboração de relatórios. 

Pe. José Romualdo 

Degaspari 

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 1 - NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE AUTOAVALIAÇÃO (CAA) - UCB  

(Versão Preliminar) 

 

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. 5º São atribuições da CAA:  
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I. Elaborar o planejamento anual da CAA em conjunto com os membros da CAA; 

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 Representantes 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 duas reuniões 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. 

Art. 19 Na discussão de qualquer matéria, podem ser propostas emendas supressivas, 

substitutivas, aditivas ou modificativas. 

 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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 – DIMENSÕES, QUESITOS E ITENS DA FICHA DE AVALIAÇÃO DA CAPES 
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ANEXO 3 – 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: 

 

QUADRO 1 – Modelo Recomendado Baseado no Instrumento 5W2H 

 

Projeto / Ação Descrição Responsável Prazo Custo / Orçamento Meta 

      

      

      

 

Observações de preenchimento: 

✔ Projeto / Ação: nome da ação. 

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

 

QUADRO 2 – Critérios para Hierarquização das Ações 

 

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    
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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 
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ANEXO 4 - 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. 

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 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. 


