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NORMA DE AUTOAVALIAÇÃO DO PPGEDU 

 

 

 

 
NORMA COMPLEMENTAR 02/PPGEdu, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021. 

  
  
Regulamenta a Política e os Procedimentos de 
Autoavaliação do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFR. 

  
  
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade 

Federal de Rondonópolis, no uso de suas atribuições, que lhe confere a resolução CONSEPE. 
  
CONSIDERANDO as orientações da CAPES; 
  
CONSIDERANDO o previsto no Regimento Interno do Programa de Pós-
Graduação em Educação; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento do desempenho do 
Programa e primando pela qualidade do PPGEdu; 
  
RESOLVE: 

  
  

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE E DA DEFINIÇÃO 
  
Art. 1º – Aprovar o Plano de Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFR. 
  
Art. 2º – A Autoavaliação visa avaliar o processo formativo, a produção de 

conhecimento, atuação e relevância política, educacional, social, econômica e cultural do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, produzindo autoconhecimento sobre o 
Programa, em suas dimensões regional, histórica, cultural e social, ampliando suas relações 
com as comunidades envolvidas, interna e externamente à UFR, tendo como objetivos 
específicos: 

  
§ 1º – Instituir uma Comissão de Autoavaliação para coordenar o processo, com 
representações dos segmentos do programa (discente, docente, gestão, técnico-
administrativo e egressos); 
§ 2º – Elaborar a proposta e os instrumentos da autoavaliação e discuti-los com os segmentos 
do programa; 
§ 3º – Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância do envolvimento de todos 
no processo; 
§ 4º – Constituir um banco de dados permanente e atualizado contendo o registro das 
informações coletadas;   
§ 5º – Coletar críticas e sugestões de docentes, discentes, gestores e funcionários sobre as 
ações desenvolvidas no Programa;  
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§ 6º – Analisar e discutir as críticas, sugestões e informações coletadas;   
§ 7º – Elaborar relatórios que contemplem os pontos fortes e fracos e as sugestões para 
melhorias do Programa;   
§ 8º – Promover espaços de discussões com a comunidade acadêmica;  
§ 9º – Implementar a Autoavaliação enquanto processo permanente.   
  

Art. 3º – O plano de autoavaliação do PPGEdu segue as recomendações 
propostas no relatório do grupo de trabalho CAPES, publicado em 2019, sobre Autoavaliação 
de Programas de Pós-Graduação, que tem em vista:  
  
§ 1º – Promover a melhoria contínua do PPGEdu; 
§ 2º – Conhecer os pontos fortes e as fragilidades do PPGEdu, para subsidiar o processo de 
tomada de decisão acerca de possíveis reformulações; 
§ 3º – Acompanhar os egressos do PPGEdu no que concerne à sua atuação e trajetória 
profissional, considerando a formação recebida; 
§ 4º – Avaliar a aderência do PPGEdu PDI da UFR; 
§ 5º – Contribuir para a definição de objetivos de médio e longo prazo do PPGEdu; 
§ 6º – Identificar eventuais dificuldades por parte dos pós-graduandos para o desenvolvimento 
de suas pesquisas com excelência; 
§ 7º – Fornecer subsídios para que as metas elencadas no Planejamento Estratégico do 
Programa possam ser atingidas. 
  

CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 
  
Art. 4º – A Comissão de Autoavaliação (CAA) será constituída de acordo com 

o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Educação. Ela deve contar com um 
mínimo de: um(a) (1) representante da coordenação; um(a) (1) representante docente de cada 
linha de pesquisa do programa; um(a) (1) representante dos discentes; um(a) (1) egresso(a); 
um(a) (1) representante técnico-administrativo em atuação no Programa. 

  
Art. 5º – A elaboração do Planejamento de Atividades de Autoavaliação (PAA) 

será realizada pela CAA com base:   
  

I. na missão do PPGEdu; 
II. no PDI institucional;  
III. em resultados anteriores de avaliação da Capes;   
IV. na monitoria da qualidade do Programa e do seu processo de formação.   

  
Art. 6º – Os métodos e procedimentos de avaliação deverão constar no Plano 

de Atividades de Autoavaliação a ser elaborado pela Comissão de Autoavaliação e deverá 
ser baseada em aspectos quantitativos e qualitativos. 

  
Parágrafo único – A Comissão de Autoavaliação deverá considerar em seus 

processos os quesitos/itens previstos pela avaliação quadrienal da CAPES para a área de 
Educação, quais sejam:  

  
I.  Proposta do Programa: 1. Articulação, aderência e atualização das áreas de 

concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem 
como a infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e modalidade do 
programa; 2. Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à Proposta 
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do Programa; 3. Planejamento estratégico do programa, considerando também 
articulações com o planejamento estratégico da instituição, com vistas à gestão do seu 
desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da infraestrutura e melhor formação 
de seus discentes, vinculada à produção intelectual – bibliográfica, técnica e/ou 
artística; 4. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, 
com foco na formação discente e produção intelectual 
  

II.  Formação: 1. Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em 
relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa; 2. Qualidade da 
produção intelectual de discentes e egressos; 3. Destino, atuação e avaliação dos 
egressos do programa em relação à formação recebida; 4. Qualidade das atividades 
de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no programa; 5. Qualidade e 
envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação no programa 
  

III. Impacto na sociedade: 1. Impacto e caráter inovador da produção intelectual em 
função da natureza do programa; 2. Impacto econômico, social e cultural do programa; 
3. Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade do programa. 

  
Art. 7º – A CAA terá como métodos de autoavaliação: 

  
I. Análise de documentos como: Regimento Interno do PPGEdu e sua adequação ao 

cotidiano do Programa; leis, pareceres e instruções normativas internas ou externas à 
UFR que impactem os processos acadêmicos vigentes; relatórios elaborados pela 
Comissão de Bolsas sobre a produção dos discentes do PPGEdu; relatórios 
elaborados pela Comissão de Credenciamento, Descredenciamento e 
Recredenciamento Docente sobre a produção intelectual e técnica dos docentes; 
relatórios anuais discentes e docentes. 

II. Aplicação dos instrumentos de coleta de dados, a partir do preenchimento de 
formulários de avaliação aos docentes, discentes, gestores, técnicos-administrativos e 
egressos. Os formulários serão elaborados pela CAA para cada segmento e o 
preenchimento será requerido em canais oficiais do Programa. Os elementos dos 
formulários devem contemplar as dimensões e os indicadores previstos no Plano de 
Autoavaliação.  

III. Fóruns, encontros, seminários que reúnam todos os segmentos do Programa 
(docentes, discentes, técnico-administrativos e egressos) constituídos para fins de 
autoavaliação e que tenham como foco de debate os indicadores previstos no Plano 
de Autoavaliação. 

  
Art. 8º – Todos os métodos de avaliação previstos no artigo anterior desta 

Norma Complementar deverão resultar em relatórios anuais com dados que subsidiem 
atividades contínuas da Autoavaliação, bem como conteúdos que auxiliem a coordenação do 
Programa no preenchimento de relatórios anuais exigidos pela CAPES. 

  
Parágrafo único – Os resultados serão divulgados na forma de relatório anual 

em canais próprios do PPGEdu.  
  
  

CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 9º – Os casos omissos nesta Norma Complementar serão analisados e 
avaliados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

  
Art. 10º – A presente norma poderá ser alterada sempre que existir a 

necessidade de compatibilizá-la com instrumentos normativos, como os documentos da Área 
de Educação da CAPES.  

  
Art. 11º – Esta Norma Complementar entra em vigor na data da sua aprovação 

pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação. 
  
  
  

Nivaldo Alexandre de Freitas 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Universidade Federal de Rondonópolis 
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