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1
 A avaliação semestral do Curso se iniciou desde 2015.02, junto com o Curso, tendo se constituído, pois, 

como uma proposta que acompanha o processo de implantação da Graduação em Serviço Social da 

UFRRJ, campus Seropédica. Fora idealizado, aplicado e sistematizado, já em 2015, como uma proposta 

idealizada pela coordenação do Curso, na gestão da Profa. Fabrícia Vellasquez Paiva. 
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Não há saber mais ou saber menos:  

Há saberes diferentes. 

 
Paulo Freire

2
 

 

1. Introdução: da apresentação do Projeto 

 

Avaliação. Originária do latim <valere>, a palavra traz, em sua dimensão histórica de 

construção, a ideia de força, de vigor. Estabelece, pois, como conceito fundamental, que 

que deve fazer parte dos processos avaliativos uma postura longe de (re)produtivismo 

e/ou de apativa diante do objeto apreciado. Compreendida dessa forma, a análise 

cuidadosa, com a devida importância admitida, redimensiona o próprio elemento 

avaliado, atribuindo-lhe sempre novos olhares. 

 

O presente documento visa, como objetivo principal, formalizar a proposta e a 

implantação da Avaliação Semestral do Curso de Serviço Social da UFRRJ, campus 

Seropédica, que vêm sendo realizadas desde o segundo semestre letivo de 2015, ou seja, 

junto ao próprio início da referida Graduação. Como segunda intenção, o projeto se 

apresenta como uma possibilidade efetiva de integração de saberes, entre discentes, 

docentes e corpo técnico do Curso, em que se faz possível o diálogo de impressões, de 

saberes. 

 

A formalização e a organização textual da prática avaliativa da Graduação referida se 

deve também ao fato de ser, esta avaliação, entendida como uma prática inovadora e 

única na UFRRJ
3
. A institucionalização apresentada não se configura como forma de 

padronização de possíveis Cursos que queiram aderir práticas avaliativas próprias; mas, 

ao se constituir como um projeto, intenciona o reconhecimento, por parte da 

comunidade acadêmica, de uma ação coletiva que um Curso realizada desde sua 

implantação na Universidade, como acompanhamento e como articulação da história e 

da memória do Serviço Social na UFRRJ. 

 

                                                           
2
 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996. 
3
 Até o ano de 2018, nenhuma prática de avaliação semestral fora registrada e/ou socializada, de maneira 

exclusiva, na UFRRJ – especialmente aquelas que, como esta, estão para além da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA/UFRRJ) e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFRRJ), sem, no entanto, 

desconsiderá-los. 
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Partindo, assim, do que preceitua Paulo Freire (1996), aqui relembrado pela epígrafe 

acima, o projeto tem como entendimento principal a consideração de que os saberes 

circunscritos na Universidade não são oriundos de uma única direção. São saberes 

integrados, instituídos mas também instituintes que se confrontam e se afetam 

mutuamente a cada semestre letivo.  

 

A avaliação tem se constituído, por fim, com um momento em que se faz possível 

refletir coletivamente sobre esses diálogos – entre os saberes diferentes –, e se tem 

efetivado num dia de discussão em que todos, sem exceção, são convidados a pensar 

sobre sua formação e sua atuação, no e sobre o Curso, e, com isso, sobre si mesmos 

como sujeitos em constante processo de desenvolvimento. Trata-se de um processo 

avaliativo que se apresenta, antes de tudo, como um encontro. 

 

 

2. Objetivos do Projeto de Avaliação: a busca pela participação 

 

Objetivo Geral: 

- Formalizar a prática de avaliação do Serviço Social da UFRRJ que vem sendo 

realizada junto ao início do Curso. 

 

Objetivos Específicos: 

- Viabilizar a possibilidade de troca de saberes entre discentes, docentes e técnicos 

envolvidos com o Curso, pela sistematização de uma prática avaliativa; 

- Aprimorar o trabalho realizado junto à Coordenação, especialmente quanto ao 

acompanhamento dos processos educacionais, por meio do registro de uma proposta de 

avaliação; 

- Revisar processos e procedimentos do Curso, principalmente considerando o caráter 

de implantação da Graduação; 

- Contribuir com o planejamento de todas as atividades do Curso, a partir da análise 

entre o presente projeto, a proposta de avaliação em cada semestre e os resultados 

divulgados após a realização da avaliação semestral – incluindo-se, neste ponto, as 
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demais atividades, em oferta já aprovada em Colegiado de Curso, que também se 

organizem com fins de avaliação
4
; 

 

 

3. Abordagem teórico-metodológica: dos caminhos possíveis  

 

Apesar de se constituir como um instrumento de avaliação própria do Curso de Serviço 

Social na UFRRJ, vale destacar que a proposta, desde 2015, integra e procura, em suas 

dimensões subjetivas, se orientar pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Formula-se, 

pois, por princípios que visam à ideia de avaliação como acompanhamento, e não de 

ferramenta de controle, de validação e/ou de punição. 

 

Partindo ainda do conceito da avaliação como um elemento processual e parte 

integrante do próprio processo educativo (LUCKESI, 2011), nenhum procedimento 

avaliativo de pensar semestralmente o Curso tem sido, por seus integrantes, 

compreendido como um produto. Longe, portanto, de se demonstrar como um objeto 

inerte, a avaliação é, por ela mesma, dinâmica, fluida e relacional.  

 

A avaliação semestral do Curso se materializa em um dia, sendo, assim, o Dia de 

Avaliação do Curso (DAC). Esse Dia, que em geral é realizado em uma data do 

calendário acadêmico prevista para “atividades interdisciplinares”, vem sendo 

desenvolvido através de metodologias diversas ao longo desses dois (02) primeiros anos 

– do início, em 2015, até o presente momento – sendo cada semestre letivo pensado, 

quanto à organização das atividades desse Dia de Avaliação, através de uma Comissão, 

instituída de discentes, de docentes e de técnicos. Essa Comissão é sempre pensada e 

formada durante a reunião de Colegiado de Curso, e seus integrantes podem não fazer 

                                                           
4
 Referimo-nos, aqui, das atividades acadêmicas que sempre são avaliadas pelos participantes, e 

principalmente pelos estudantes do Curso. A cada ano letivo, quatro (04) eventos são organizados e cada 

um deles traz consigo uma avaliação sobre sua temática, seus palestrantes, sua organização, enfim. São 

assim distribuídos: 1. Semana de Reencontro dos estudantes, em Março (evento pensado para recepcionar 

todos os alunos, especialmente não-calouros); 2. Semana de Comemoração pelo dia do Assistente Social, 

em Maio (eventos organizados na Universidade, ou ida dos alunos a eventos externos, em comemoração 

ao dia 15 de Maio); 3. Semana de Integração, em Julho ou Agosto (evento organizado para recepcionar 

novos alunos ao Curso, recém-ingressos do SiSu); 4. Semana Acadêmica do Curso (semana planejada 

para a troca e a socialização de saberes específicos do Serviço Social ou de interesse à formação na área). 
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parte, como membros efetivos, do Colegiado, mas se candidatarem na condição de 

estudantes do Curso.  

 

Por meio de reflexões incitadas por provocações estéticas – como a leitura de um 

poema, de uma obra ou de uma música, por exemplo – os alunos são convidados a 

pensarem sobre seu processo avaliativo ao longo do semestre vigente ao Dia de 

Avaliação, avaliando pedagogicamente as disciplinas
5
 e identificando, se possível, a 

articulação entre as mesmas, com destaque para a percepção do porquê estarem 

alocadas naquele período letivo do Projeto Pedagógico/Político de Curso (PPC)
6
. 

 

A análise é, em momento posterior, produzida de maneira igualmente estética pelos 

estudantes – em cartazes, em imagens, em ilustrações – como uma forma de, por meio 

dessa representação, ser possível o diálogo necessário, e não coercitivo, do 

desenvolvimento da disciplina ao longo do semestre – especialmente também 

considerando o respeito pelos docentes ao programa analítico que é o documento 

norteador de qualquer abordagem a ser elaborada e implementada nos planos de ensino. 

A avaliação produzida de maneira estética, ademais, permite que, ao seu final, possam 

ser expostas como um registro contínuo à organização pedagógica do Curso. 

 

Além das produções dos estudantes, são também produzidos e aplicados questionários 

auto-avaliativos aos discentes, aos docentes e aos técnicos, compreendendo a auto-

avaliação como parte da avaliação do outro (GADOTTI, 2001) – anexados como 

modelos neste documento. Por fim, também compõe o Dia de Avaliação do Curso a 

relatoria de todas as etapas que compõem esse encontro, com intuito de registrar falas, 

sensações, impressões, desejos
7
. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Durante a atividade de avaliação, os estudantes são convidados a não pensarem a relação da disciplina, 

em sua proposta metodológica, atrelada à figura/imagem do/a docente que a tenha ministrado. 
6
 Vale resgatar que estes instrumentos avaliativos são importantes também para o próprio 

acompanhamento do Projeto Pedagógico/político do Curso, sendo utilizados pelo NDE e pelo Colegiado 

do Curso como parâmetros para revisão do PPC. 
7
 Após o Dia de avaliação, os dados coletados são sistematizados e socializados para todos (discentes, 

técnicos e docentes), bem como a relatoria, sendo desta solicitada intervenção dos presentes, no texto 

produzido, até que se chegue ao documento final, aprovado em reunião de Colegiado de Curso.  
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ANEXOS – MODELOS  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

QUESTIONÁRIO AUTOAVALIATIVO – SEGMENTO DISCENTE  

Avalie a frequência com que realizou as atividades abaixo relacionadas utilizando as siglas a seguir: 

Sempre A 

Na maior parte das vezes B 

Às vezes C 

Nunca D 

 

 
Discipl. 1 

Discipl. 

2 
Discipl. 3 

Discipl. 

4 

Discipl. 5 Discipl. 

6 

Foi assíduo (a)       

Foi pontual       

Participou das aulas ativamente       

Realizou a leitura dos textos básicos indicados no 

conteúdo programático 

      

Realizou a leitura dos textos complementares 

indicados no conteúdo programático 

      

Cumpriu as atividades solicitadas pelo(a) 

professor(a) 

      

Buscou esclarecer dúvidas com o (a) professor(a), 

fosse durante a ministração das aulas ou após a 

realização das mesmas 

      

Buscou fazer grupos de estudos com os demais 

colegas 

      

Participou como ouvinte de outras atividades 

acadêmicas, além das disciplinas do Curso 

      

Participou dos processos de elaboração e de 

organização das atividades vinculadas ao Curso 

      

Procurou a Coordenação do Curso para sanar 

dúvidas sobre a condução pedagógica do Curso e/ou 

situações que poderiam impactar em sua 

permanência no curso 

      

 

Disciplina 1 Introdução ao Serviço Social 

Disciplina 2 Ciências Sociais: origens e atualidades 

Disciplina 3 Família e Sociedade 

Disciplina 4 Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas 

Disciplina 5 Desenvolvimento Econômico e Questão Social 

Disciplina 6 Psicologia Social 

 

 Comentários adicionais e/ou proposições: 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

QUESTIONÁRIO AUTOAVALIATIVO – SEGMENTO DOCENTE 

 

Autoavaliação em relação à disciplina: __________________________________ 

                                                                (colocar o nome da disciplina) 

 

 

Avalie a frequência com que realizou as seguintes atividades: 

 

 

Sempre 

Na maior 

parte das 

vezes 

Às 

vezes 
Nunca 

Foi assíduo (a)     

Foi pontual     

As aulas foram ministradas com linguagem clara.     

Os materiais didáticos foram adequados     

Os textos sugeridos para leitura atenderam aos objetivos do 

programa analítico da disciplina 

    

A relação com os alunos foi produtiva      

Utilizou recursos de acompanhamento pedagógico sobre o 

aprendizado dos alunos 

    

Buscou esclarecer dúvidas dos alunos, fosse durante a 

ministração das aulas ou após a realização das mesmas 

    

As condições de trabalho (recursos áudio visuais, localização 

e espaço físico das salas, etc) impactaram o andamento da 

disciplina 

    

Participou de outras atividades acadêmicas, além das 

disciplinas do Curso 

    

Participou dos processos de elaboração e de organização das 

atividades vinculadas ao Curso. 

    

Recebeu o suporte pedagógico da coordenação do curso     

 

 Comentários adicionais e/ou proposições: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

QUESTIONÁRIO AUTOAVALIATIVO – SEGMENTO TÉCNICO 

 

 

Avalie a realização das seguintes atividades: 

 

 

Sempre 

Na maior 

parte das 

vezes 

Às 

vezes 
Nunca 

Foi assíduo (a)     

Foi pontual     

A relação com os alunos tem sido adequada     

Viabilizou recursos de acompanhamento pedagógico 

para o aprendizado dos alunos 

    

Buscou esclarecer dúvidas dos alunos     

As condições de trabalho (localização e espaço físico 

das salas, etc) impactaram o bom andamento do 

cotidiano profissional 

    

Participou de atividades acadêmicas junto ao Curso     

Participou dos processos de elaboração e de organização 

das atividades vinculadas ao Curso 

    

Procurou o suporte administrativo e pedagógico da 

coordenação do Curso 

    

 

 

 Comentários adicionais e/ou proposições: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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