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Avaliação como Parte Integrante da Garantia da 
Qualidade 
Petra Pistor  

Nota Introdutória 

Este é um texto introdutório para o acompanhamento das gravações dos temas do 
módulo Avaliação como Parte Integrante da Garantia da Qualidade: 

• O que é avaliação? 
• Padrões e Linhas de Orientação da avaliação 
• Como tornar a informação mensurável 
• Esboço do Questionário 
• Instrumentos de Avaliação – Estudo de Caso da Universidade Redeenmer, Ede, Nigéria 
• Como utilizar os resultados da avaliação – Estudo de caso da Universidade de Münster, 

Alemanha. 
 

O texto não é um resumo completo da informação constante das gravações. Ele 
introduz os tópicos que o ajudam a lembrar a informação-chave mais tarde. Você pode 
aproveitar o potencial de todo este material e ter uma aprendizagem frutífura, se 
acompanhar as respetivas gravações e trabalhar sobre as questões de reflexão, que 
vai encontrar no final deste documento.   

Por forma a aprofundar os seus conhecimentos, poderá encontrar na caixa de 
ferramentas do tema Avaliação como Parte Integrante da Garantia da Qualidade, 
material para a exercicição prática (passar da teória à prática), como folhas de cálculo, 
modelos, etc.  

Todo este material faz parte de um compêndio que foi desenvolvido no âmbito do Curso 
de Formação sobre Garantia da Qualidade Interna oferecido pela Iniciativa HAQAA2-
IQA-4-África-da Política Pan-Africana à Prática. 

 
Palavras-chave 

Avaliação, investigação social empírica, operacionalização, recolha de dados, estudos 
quantitativos e qualitativos, estudos exploratórios, descritivos e explicativos, avaliação 
interna e externa, relatório, utilização de dados. 

 
 

Resultados de aprendizagem esperados: 

Após a conclusão, com sucesso, do material sobre a Avaliação como Parte 
Integrante da Garantia da Qualidade, você deverá ser capaz de: 

• explicar os conceitos-chave de avaliação e a pertinência da investigação social 
empírica para os processos de avaliação e garantia da qualidade; 
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• definir com precisão os objetos de investigação que pretende avaliar com a ajuda 
de um processo de operacionalização; 

• aplicar regras básicas para a conceção de questionários no desenvolvimento de 
instrumentos de avaliação; 

• ter em conta critérios de qualidade para a avaliação, na conceção dos seus 
próprios projetos de avaliação. 

 
 
 

1. O que é Avaliação? 
Orientado para o desenvolvimento, seguindo diferentes funções 
Na linguagem quotidiana usamos palavras como classificação, monitoria, teste, 
medição, avaliação, benchmarking e talvez, também, outras como sinónimos de 
avaliação. Mas fundamentalmente, podemos dizer que a palavra avaliação remonta da 
palavra latina valere, que significa ser forte ou ser de valor. Assim, a avaliação deve ter 
algo a ver com a nossa compreensão intuitiva da qualidade, tal como foi introduzida no 
segundo módulo deste programa de formação. 

Além disso, quando olhamos para a avaliação de um ponto de vista mais científico, a 
definição do termo avaliação – como é a definição da qualidade – depende do contexto 
(cf. Módulo 2) e há diferentes escolas de pensamento, que definem o termo de forma 
diferente. Neste texto e nas respetivas gravações, definimos a avaliação como a 
descrição sistemática e a classificação de determinados fenómenos, com base 
em critérios explícitos ou implícitos. Indo além da mera classificação, as avaliações 
ajudam-nos a recolher informações abrangentes sobre um objeto de investigação e, 
portanto, podem apoiar um processo de tomada de decisão para a dedução de medidas 
de melhoria para esta entidade de investigação, por exemplo, um programa de estudo 
na nossa universidade. 

De acordo com o académico alemão Lars Balzer (2005), a avaliação profissional 
caracteriza-se pelos seguintes aspetos: 

• Está focada num objeto claramente definido. Este objeto de pesquisa também 
é chamado de avaliado. 

• É conduzida por peritos, que também são referidos como avaliadores. 

• Baseia-se em critérios de avaliação definidos e transparentes. 

• A informação e os dados são recolhidos com a ajuda de métodos de 
investigação social empírica sólidos. 

Balzer afirma ainda que o resultado da avaliação é "um feedback dos resultados 
exploráveis sob a forma de descrições, interpretações justificáveis e recomendações ao 
maior número possível de partes interessadas, a fim de melhorar a avaliação e apoiar 
as ações futuras". (Balzer, 2005, p. 16, trad. PP). Assim, coloca-se um foco na intenção 
de desenvolvimento da avaliação. 



Petra Pistor, FH Münster – Avaliação como Parte Integrante da Garantia da Qualidade 
 

4  

A avaliação, com oriege, na área da cooperação para o desenvolvimento, onde foi 
implementada para avaliar a eficácia do programa e o valor das despesas das atividades 
de ajuda, hoje, pode ser encontrada em muitas áreas profissionais. Tornou-se também 
uma parte importante das atividades nas Instituições de Ensino Superior em todo o 
mundo. É por isso que a avaliação se reflete em documentos políticos do Espaço do 
Ensino Superior, como, por exemplo, Os Padrões Africanos e Linhas de Orientação para 
a Garantia da Qualidade (ASG-QA) ou o equivalente europeu (ESG). Nestes 
documentos faz-se referência à avaliação em diversas áreas das atividades de uma 
Instituição de Ensino Superior, como o ensino, a investigação, a gestão financeira, etc. 

A avaliação pode basear-se em diferentes paradigmas e, portanto, desempenhar 
diferentes funções. Assim, diferenciamos os seguintes paradigmas de avaliação (cf. 
Kromrey 2001): 

• paradigma da investigação: A avaliação é feita de forma a expandir a base 
de conhecimento sobre um objeto de investigação e a testar hipóteses sobre 
este objeto (também: avaliação baseada na teoria, investigação de avaliação).   

• paradigma de controlo : A avaliação é feita para executar o controlo sobre um 
processo ou intervenção, com vista a medir a sua eficácia, eficiência e  
aceitação, bem como para garantir a responsabilização (também: avaliação de 
impacto). 

• paradigma de desenvolvimento: A avaliação serve o propósito de melhorar o 
objeto de investigação e fornece informações que formam a base para um 
processo de mudança (também: investigação de acompanhamento).   

 

Focos, perspetivas e princípios subjacentes 
 

Dependendo do foco da análise, a avaliação terá diferentes conceitos subjacentes.     
A avaliação formativa apoia o processo de intervenção objeto de avaliação, por 
exemplo, recolhendo  informação  em  diferentes  etapas, durante  o  processo. A 
avaliação formativa pode ser descrita como "atividades avaliativas realizadas   para 
fornecer informações que orientarão a melhoria do programa" (Rossi, Lipsey e 
Freeman 2004, p. 63). Enquanto a avaliação sumativa, se concentra no    resultado 
de um processo. São "atividades avaliativas realizadas para fazer um juízo sumário 
sobre certos aspetos críticos do desempenho do programa, por exemplo,    para 
determinar se foram atingidos os objetivos gerais e os objetivos específicos". (ibid., p. 
65). 

Os avaliadores podem abordar uma avaliação em diferentes perspetivas. Antes da 
execução ou da implementação de uma intervenção, durante a intervenção ou após a 
intervenção. 

O quadro 1 (Stockmann, 2004, trad. PP) resume as diferentes perspetivas, focos e 
características das avaliações relacionadas com a fase do programa ou intervenção a 
ser avaliada: 
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Fase de 
uma 
intervenção 

Ponto de 
tempo / 

perspetiva de 
análise 

 
Foco de análise Conceito de 

avaliação / 
caráter 

 
 
 

Fase da 
planificação 

 
 
 

Pré / antecipativo 

análise das condições-quadro e do 
grupo-alvo para uma ação 
planeada 

 
ganho de conhecimento sobre a 
base e situação inicial de uma 
ação planeada 

 

pré-formativo/ 
formativo: orientado 
para o processo, 
constitutivo, 
construtivo 

 
 
 

Fase de 
implementação 

 
 
 
 

provisório/ de 
acompanhamento 

re-análise das condições-quadro e 
do grupo-alvo para uma ação 
planeada 
 
análise dos primeiros efeitos 
da ação planeada 
ganho de conhecimento sobre o que 
tem de ser adaptado para melhorar 
o sucesso da ação 

 
 
 

formativo 
/sumativo 
(ambos são 
possíveis) 

 
 

Fase de impacto 

 
 

Pós / retrospetiva 

análise dos efeitos da ação 
planeada 

 
análise custo-benefício 
ganho de conhecimento sobre o 
sucesso da ação 

Sumativo: 
conclusão, 
resumo, 
focalizado 
nos 
resultados/efe
itos 

 
Quadro 1: Características da avaliação de acordo com Stockmann 2005 (tradução PP). 

 
 

Para além disso, podemos diferenciar a avaliação interna da avaliação externa. Através da 
avaliação internas, referimo-nos à avaliação que é conduzida no interior de uma organização, 
por membros dessa própria organização. Por exemplo, a avaliação de um programa de estudo 
por um gabinete interno de Garantia de Qualidade de uma Instituição de Ensino Superior, 
seria uma avaliação interna. Existe também, uma forma especial de avaliação interna, 
nomeadamente a autoavaliação, em que os responsáveis por um programa ou intervenção 
avaliam o seu próprio projeto. Por exemplo, a avaliação de um  programa  de  estudo por parte 
do coordenador e dos docentes do programa de estudo, na linha do Mecanismo Africano de 
Classificação da Qualidade (AQRM), seria uma autoavaliação interna. 
Falamos de avaliação externa, sempre que uma avaliação é feita por um organismo fora da 
nossa organização, por exemplo, a acreditação de um programa de estudo por um Conselho 
Nacional de Acreditação. 
 

 

2. Normas de Avaliação 
 

Padrões JCSEE, AGE, Padrões DeGEval e seu Resultados 
 
Os resultados da avaliação, muitas vezes, servem de base para a tomada de 
decisões. Especialmente no Ensino Superior, onde na sua maioria e idealmente, 
encontramos, avaliações realizadas seguindo o paradigma de desenvolvimento (ver 
acima), as medidas para a melhoria são concebidas com fundamento nas avaliações. 
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Estas  medidas de melhoria  podem  incluir  decisões  como  alterar  a  ordem  dos  
módulos de um determinado programa de estudo ou encomendar mais livros sobre 
um  tema específico na biblioteca. Mas também decisões mais profundas e de 
impacto podem basear-se em resultados de avaliação, como a atribuição de fundos, 
o alargamento de um contrato de um docente, a reestruturação de um departamento. 
Assim, uma vez que as decisões impactantes podem basear-se em avaliações, é 
importante que estas sejam efetuadas com base em normass éticas e metodológicas.   

Desde a década de 1970, quando a avaliação ainda era um fenómeno bastante novo 
e a investigação de avaliação era cada vez mais profissionalizada, surgiram Comités 
que lidam com boas práticas e normas no trabalho de avaliação, como a Comissão 
Mista de Normalização para a Avaliação Educativa (JCSEE, fundada em 1975) ou a 
Associação Alemã de Avaliação (Deutsche Gesellschaft für Evaluation, DeGEval, 
fundada em 1997). (cf. Pistor/Stammen, p. 20). Em 1999, a Associação Africana de 
Avaliação (AfrEA) surgiu como uma organização de suporte para várias associações 
e redes nacionais de avaliação. Presentemente, um dos seus objetivos é a promoção 
da investigação sobre avaliação e formação realizada em contextos africanos e  sobre 
abordagens de avaliação. 

Todas as associações acima mencionadas têm desenvolvido normas que combinam 
procedimentos e princípios éticos e linhas de orientação para prover aos avaliadores 
suporte para o seu seu trabalho. Embora os padrões do JCSEE, DeGEval, AfrEa (e 
supostamente muitos outros) pareçam diferentes à primeira vista, por usarem 
diferentes denominações para formular padrões, um olhar mais profundo sobre o 
conteúdo dos mesmos, revela que todos seguem os mesmos princípios abrangentes: 
relevância, viabilidade, equidade, precisão e responsabilidade (ver também JCSEE 
2010, DeGEval 2016, AEAfr 2020). No entanto, as Linhas de Orientação Africanas de 
Avaliação (AEG), ao contrário das outras, salientam os determinantes nacionais e 
culturais para as avaliações e exigem que estes sejam tidos em conta, nos 
procedimentos de avaliação. 

A partir dos princípios fundamentais das normas acima mencionadas, podemos 
identificar os seguintes fatores de sucesso para avaliações: 

• relevância: A avaliação é mais suscetível de ser aceite (e de fazer qualquer 
sentido), se os resultados forem relevantes para uma determinada questão e 
para as partes interessadas (não é "agradável saber").   

• comunicação: Se as partes interessadas souberem do objetivo da avaliação, 
serão mais propensos a apoiar. Se forem informados sobre os progressos e 
os resultados de uma avaliação, isso poderá aumentar o seu apoio aos 
próximos projetos de avaliação.   

• organização do processo: Planificar e gerir cuidadosamente, o seu projeto 
de avaliação, diminuirá a probabilidade de dificuldades imprevistas e facilitará 
um bom progresso da avaliação. 

• fiabilidade: Se conseguir demonstrar que, como Oficial de Garantia da 
Qualidade (QAO) ou avaliador, é neutro e sem preconceitos, isso aumentará 
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não só a sua credibilidade, mas também a dos seus projetos de avaliação.  

• conformidade padrão: Tudo é resumido em nomas éticas e metodológicas 
acima mencionadas. Se aderir a eles, pouco poderá correr mal nas suas 
avaliações. 

• Atribuição de recursos: Os avaliadores precisam de horas de trabalho para 
cumprir as suas tarefas. Só se forem disponibilizados os recursos adequados, 
a avaliação poderá dispor do tempo que merece. 

 
Qualquer projeto de avaliação é mais propenso a funcionar com tranquilidade e 
sucesso, se você, como um responsável pela garantia de qualidade, tiver em mente 
estes fatores. 
 
 

 

3. Investigação Social Empírica 
Abordagens, estratégias e desenhos 

 
Uma vez que baseamos parcialmente decisões sérias em avaliações (ver acima), 
temos de prestar atenção especial à qualidade dos nossos resultados de avaliação. 
Os resultados têm de cumprir as normas científicas para serem abrangentes e úteis 
para efeitos das nossas avaliações, nomeadamente a melhoria das nossas atividades 
(paradigma de desenvolvimento). Para garantir tal qualidade científica, os avaliadores 
profissionais utilizam as normas e métodos de investigação social empírica. A 
investigação social empírica é uma forma de obter conhecimento, utilizando provas 
empíricas, através da observação ou experiência direta e indireta. É uma parte 
importante da prática de avaliação. E estamos convencidos que conhecer algumas 
das regras básicas e palavras de ordem pode apoiar o seu trabalho como Oficial de 
Garantia de Qualidade. 

A investigação social empírica preenche programas de estudo inteiros, razão pela qual 
nos referiremos apenas a algumas características determinantes no texto que se 
segue e nas respetivas gravações do módulo. No entanto, literatura mais abrangente 
sobre normas e métodos de investigação social empírica pode ser encontrada na 
caixa de ferramentas deste módulo. 

Há diferentes tipos de estudos empíricos. Podemos utilizar as seguintes áreas para 
caracterizá-los mais detalhadamente: a abordagem do estudo, a estratégia de 
investigação e o esboço/desenho da investigação (mas note: estes rótulos são, por 
vezes, utilizados como sinónimos). 

 
Abordagem de investigação 

 
A abordagem de investigação pode ser classificada em estudos explorativos, estudos 
descritivos e estudos explicativos: 

• estudos exploratórios dão-nos uma primeira visão sobre novas áreas de 
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investigação. Não descrevem os fenómenos em detalhe nem pretendem 
explicar as causalidades. Não são usados para testar hipóteses sobre 
determinados fenómenos. Uma vez que exploram novos terrenos, muitas 
vezes, servem de ponto de partida para uma investigação aprofundada. São 
utilizados estudos exploratórios, sempre que se sabe pouco sobre o nosso 
objeto de investigação e é difícil formular hipóteses. 

• estudos descritivos descrevem fenómenos e fornecem informações 
detalhadas sobre o nosso objeto de pesquisa. Podem ser usados para 
verificar a falsificação das nossas hipóteses, mas não investigam as 
causalidades de determinados fenómenos. 

• estudos explicativos explicam causalidades e fornecem informações sobre 
antecedentes, causas e ligações entre certos fenómenos. 

 
 
Estratégia de investigação 
No que diz respeito à estratégia de investigação, diferenciamos estudos transversais 
dos estudos longitudinais: 

1. estudos transversais: Num estudo transversal, os dados de estudo são 
recolhidos num determinado momento. Os dados que recebemos mostram 
um "instantâneo" das características da nossa população-alvo naquele 
momento específico. Um inquérito entre estudantes universitários de diversos 
ciclos de estudos, perguntando sobre a sua perceção em relação às suas 
condições no final do semestre é um exemplo para um estudo transversal. 

2. estudos longitudinais: Estudos longitudinais permitem-nos observar um 
desenvolvimento ao longo do tempo relativo ao nosso objeto de 
pesquisa/nossa população-alvo. Aqui, os dados são recolhidos em mais de 
um ponto do tempo. Isto significa que observações repetitivas do mesmo 
objeto de investigação são realizadas durante um período de tempo mais 
longo, como por exemplo, em estudos de rastreador de graduação, onde os 
graduados são inquiridos imediatamente após a graduação, um ano após a 
graduação e cinco anos após a graduação.   

 
 

O Desenho/Esboço da pesquisa 
 

O desenho da investigação determina o carácter geral da recolha de dados e o quadro 
de métodos e ferramentas aplicados para a recolha de dados. Quanto ao caráter geral, 
podemos diferenciar estudos quantitativos e qualitativos:   

• estudos quantitativos: …medir fenómenos com a ajuda de técnicas 
estatísticas, matemáticas ou computacionais. Preferimos lidar com números 
do que com palavras. Isto torna o processo de investigação estruturado e 
rígido. Normalmente, usamos a investigação quantitativa, se quisermos 
chegar a grupos maiores de inquiridos, porque um desenho de pesquisa 
quantitativa ajuda-nos a calcular largas quantidades de dados.   
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• estudos qualitativos:... recolher e interpretar dados não numéricos, por 
exemplo, entrevistas. O processo de investigação não é assim tão 
estruturado e permite uma maior flexibilidade. Normalmente, com projetos de 
pesquisa qualitativa podemos chegar a menos inquiridos, mas podemos 
investigar o nosso objeto de pesquisa em mais profundidade. 

O desenho/esboço da pesquisa também determina o método de recolha de dados. 
Aqui, diferenciamos entre desenhos estruturados, semi-estruturados e não 
estruturados. Também diferenciamos modos orais e escritos de recolha de dados. O 
quadro 2 (Pistor/Stammen, 2005, p. 73), a seguir, apresenta uma visão geral dos 
diferentes modos de recolha de dados e das suas características. Para obter 
informações mais detalhadas, consulte o screencast O que é avaliação? . 

 

Levantamento Modo Exemplo Características 
 

estruturado 
oral entrevista individual 

(ou grupo) guiada, 
inquérito telefónico 

• estrutura rígida, conteúdo  
rígido, perguntas e sua 
formulação   rígidas 

• para recolher dados e 
aspetos quantificáveis 

• "medida“ 

Escrito pesquisa por correio, 
pesquisa online 

 
semi-
estruturado 

oral discussão guiada, 
entrevista em 
grupo 

• diferentes níveis de 
flexibilidade e especificação 

• para recolher dados e aspetos 
qualitativos e/ou quantitativos 

• "interpretar" e/ou "medir" Escrito Inquérito 
especializado 

 

não 

estruturado 

oral Inquérito 
especializado, 
discussão em 
grupo 

• estrutura flexível, conteúdo 
flexível, perguntas e sua 
formulação flexíveis  

• para recolher dados e 
aspetos qualitativos 

• "interpretar" 
Escrito levantamento informal 

a especialistas 
 

Quadro 2: Visão geral dos métodos de recolha de dados. 
 
 
 
 

4. Como tornar as “coisas” mensuráveis 
Três perguntas no início de cada projeto de investigação 
Antes do início de qualquer projeto de avaliação, os avaliadores devem ser muito 
claros sobre o objetivo da avaliação e sobre a forma como a avaliação deve ser  
executada. Por conseguinte, os avaliadores devem responder às seguintes perguntas 
no início da sua avaliação: 

1. Por que queremos fazer a avaliação? (= propósito) 
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2. O que queremos descobrir com a avaliação? (= questão da investigação) 

3. Como queremos fazer a avaliação? (= método de investigação) 

Responder às  perguntas  porquê, o quê e como, nos pode ajudar a enquadrar o nosso 
projeto de avaliação no íncío, ou no ponto de partida.   

Qualquer estudo empírico – portanto, também avaliações – segue mais ou menos o 
mesmo processo. Podemos subdividir o processo de investigação nas seguintes fases 
(cf. Pistor/Stammen 2015): 

1. orientação e definição: Esclarecemos o problema a que a investigação deve 
ter uma resposta. Analisamos a literatura sobre conceitos e resultados de 
investigação anteriores e formulamos questões com base na nossa clarificação 
de problemas e na revisão da literatura. 

2. preparação: Escolhemos um projeto de investigação adequado, decidimos 
sobre métodos adequados de recolha de dados, definimos a população-alvo e 
a nossa amostra (= parte da totalidade do nosso grupo-alvo).   

3. recolha de dados: Desenvolvemos um instrumento de recolha de dados, por 
exemplo, um questionário ou uma orientação de entrevista, testamos o 
instrumento, recolhendo finalmente os nossos dados, por exemplo, através de 
um inquérito online ou de uma entrevista guiada. 

4. análise de dados: Limpamos os dados, ou seja, detetamos e corrigimos (ou 
removemos) registos imprecisos da nossa base de dados. Tanto na 
investigação quantitativa como na investigação qualitativa, os dados brutos têm 
de ser codificados. Isto significa que, para estudos qualitativos, os dados têm de 
ser organizados em primeiras categorias. Ao fazê-lo, os dados qualitativos  
também podem ser posteriormente traduzidos em números. Após a codificação, 
os dados estão prontos para análise. 

5. relatório: Antes de podermos escrever um relatório, nós – embora neutros – 
conduzimos uma interpretação inicial dos resultados do projeto de investigação 
de avaliação. Depois compilamos e divulgamos o relatório. 

6. utilização de dados: Para a utilização dos resultados de avaliação nas 
Instituições de Ensino Superior, reunimos, normalmente, os intervenientes 
relevantes, que interpretam e refletem sobre os dados e desenvolvem medidas 
de melhoria (cf. também a fase de reflexão do ciclo do PDCA no módulo  2). 

 
 
Operacionalização 

 
Para qualquer projeto de investigação de avaliação, é importante operacionalizar os 
nossos conceitos mentais, ou seja, transferí-los de conceitos abstratos para variáveis 
no nosso projeto de investigação de avaliação. Conceitos são as nossas ideias, 
noções e crenças. São criações abstratas e apenas mentais. Conceitos são as ideias 
e imagens que nos vêm à cabeça, quando ouvimos a palavra que denota o conceito. 
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A operacionalização ajuda-nos a: 

a) fazer algo abstrato mensurável; 

b) tornar a nossa avaliação válida, porque criamos um entendimento comum entre 
os nossos inquiridos e nós mesmos. 

No que diz respeito a: a) Como definiria o sucesso do estudo? Sentimento pessoal de 
sucesso? Boas notas? Trabalho bem pago depois da formatura? Número de 
promoções de emprego? E como poderia medi-lo? Embora o sucesso do estudo não 
seja diretamente observável e mensurável, as últimas três operacionalizações 
mencionadas são (notas, rendimentos, promoções). 

No que concerne a b): Os conceitos podem variar "de cérebro para o cérebro". Se    
apenas perguntarmos aos nossos alunos num inquérito, se a palestra foi boa e 
eles respondessem que era boa, poderíamos tirar a conclusão errada, porque o 
conceito mental de uma boa palestra dos nossos alunos poderia ser: simples, 
divertido, pouco trabalho de casa. Mas o nosso conceito mental de uma boa  
palestra pode ser: estruturada, variedade de métodos de ensino, trabalho alinhado 
com o resultado de aprendizagem pretendido (cf. Também módulo 4). Assim, se 
não operacionalizarmos os nossos conceitos mentais, poderemos receber 
respostas às perguntas, que nem se quer fizemos. No processo de  
operacionalização, vemos normalmente os seguintes níveis: conceito →  
dimensões → variáveis (que podem ter valores diferentes).    

• conceito: Um conceito é uma criação mental (ver  acima). 

• dimensão: Uma dimensão é um aspeto específico de um conceito 
abstrato. Por exemplo, o conceito de  satisfação pessoal pode ser definido 
pelas dimensões da satisfação com a família, satisfação do trabalho, 
satisfação com a saúde física.  

• variáveis e valores: As variáveis são características que variam de objeto 
de investigação a objeto de pesquisa. As variáveis têm valores/atributos 
que descrevem as características. Por exemplo: a cor do cabelo variável 
pode ter os valores loiros, vermelhos,  castanhos,   pretos   (e literalmente 
todas as outras cores). Podemos diferenciar variáveis independentes e 
dependentes. Variáveis independentes são variáveis que podem ter um 
efeito sobre variáveis dependentes. Variáveis dependentes são as  
variáveis que observamos  e  medimos  para determinar o efeito da variável 
independente.     

 

Critérios de qualidade das medições 
Certamente já ouviu falar de validade, fiabilidade e objetividade. Estes são critérios de 
qualidade das medições e – uma vez que podem tornar-se importantes numa 
discussão sobre os resultados da avaliação na sua instituição, como Oficial de 
Garantia de Qualidade (QAO) deve conhecê-las. 
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• é dada validade, se o nosso instrumento, por exemplo, o nosso questionário, 
mede o que deveria medir. Por exemplo, uma avaliação do curso deve medir 
a qualidade didática de um curso, e não a popularidade do professor. 

• fiabilidade: O seu instrumento é fiável, se produzir os mesmos resultados, 
quando a medição é repetida nas mesmas circunstâncias. Se colocar um 
peso de 5 libras numa balança repetidamente e a balança mostrar 5 libras em 
cada vez, é fiável. A fiabilidade refere-se apenas à fiabilidade do instrumento, 
em termos de reprodutibilidade das medições. Um instrumento pode ser 
fiável, embora não seja válido. 

• objetividade: Objetividade refere-se à independência de um instrumento. 
Uma avaliação é objetiva, se não for influenciada pelas crenças, valores, 
atitudes e pressupostos/preconceitos do avaliador. 

 

5. Como utilizar os resultados da avaliação 
Relatório, interpretação, discussão 

 
Para mim, não faz sentido recolher dados a grande custo e depois deixá-los a 
apodrecer nos chamados "cemitérios de dados". A avaliação leva tempo e dinheiro. 
Pode ser muito poderoso apoiar o desenvolvimento de indivíduos, programas de  
estudo  e  organizações no seu conjunto. Por conseguinte, é essencial utilizar os  
resultados  da  avaliação. Os pré-requisitos  para  a utilização de dados são: 

a) os dados são de boa qualidade (ver normas de avaliação) e 

b) os dados são fornecidos de forma adequada aos utilizadores de dados e à 
utilização. 

Como Oficial de Garantia de Qualidade (QAO) ou avaliador, pode contribuir para a 
usabilidade e utilização dos dados através das seguintes atividades (cf. BetterEvaluation 
2018): 

• Identificação dos utilizadores primários pretendidos. 

• Identificação da utilização primária, pretendida. 

• Identificação dos requisitos dos relatórios. 

• Orientando o processo de utilização de dados. 

De facto, os utilizadores e a utilização pretendida dos resultados da avaliação devem 
ser claros, antes de iniciar a sua avaliação (ver  acima),  porque eles afetarão o desenho 
da sua avaliação.  Além disso, os requisitos do relatório também terão influência na sua 
fase de recolha de dados.   

É importante identificar as partes interessadas dentro e fora da sua organização que,  
efetivamente, utilizarão os resultados da avaliação para a tomada de decisões. De 
acordo com a instituição de caridade BetterEvaluation (2009-2020), as partes 
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interessadas são "as pessoas específicas, numa posição específica, numa 
organização específica que, utilizarão os resultados da avaliação e têm a capacidade 
de efetuar mudanças (por exemplo, alterar políticas e procedimentos, melhorar 
estratégias de gestão). O perfil dessas pessoas vai depender da sua avaliação." Se 
possível, deve envolvê-los na preparação da sua avaliação, pois, isso torna mais 
provável que a avaliação responda às suas necessidades e que os resultados sejam    
utilizados no final  (ibid.).  

O  objetivo geral de uma avaliação influenciará o calendário de avaliação, os recursos, 
as partes interessadas envolvidas e o desenho de avaliação, implementação, 
contexto e impacto (cf.  ibid.). 

• O conhecimento sobre os utilizadores primários e o uso primário da sua 
avaliação irá ajudá-lo a definir os requisitos do relatório. Responder às 
seguintes questões concretas pode ajudá-lo a decidir sobre como os 
resultados da avaliação podem ser compilados num relatório e como 
podem ser divulgados: Quem precisa de ser atualizado? 

• Que decisões têm de tomar? 

• Quando é que eles precisam de tomar estas decisões? 

• Que informação precisam para tomar estas decisões? 

• Em que formato precisam desta informação? (cf. ibid.) 

Na caixa de ferramentas do módulo  3: Avaliação como Parte Integrante da Garantia 
de Qualidade, encontrará algumas listas de verificação e de ferramentas que o podem 
ajudá-lo a identificar os utilizadores, utilizações e requisitos para o relatório da sua 
avaliação. 

Como Oficial Responsável pela Garantia da Qualidade numa Instituição de Ensino 
Superior, a orientação do processo de utilização dos dados também pode recair sobre 
a sua responsabilidade, ou seja, preparar, organizar e documentar todos os 
processos em torno da interpretação dos resultados da avaliação e deduzir medidas 
para a melhoria. Nesta qualidade, terá de se certificar de que os resultados da 
avaliação são fornecidos de forma adequada ao evento. Por exemplo, talvez queira 
preparar uma apresentação de powerpoint, em vez de um relatório muito longo, 
porque será mais fácil apresentar imediatamente, antes da discussão em – digamos 
– uma reunião do Conselho Académico, portanto, todos estarão ainda, com memória 
fresca. Além disso, será da sua responsabilidade assegurar que as medidas de 
melhoria sejam discutidas e acordadas de forma correta e sustentável, por exemplo, 
no quadro de um objetivo-alvo acordado entre um docente e o reitor. Nas gravações 
deste módulo, encontrará exemplos de como os resultados da avaliação podem ser 
utilizados numa Instituição de Ensino Superior. 
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6. Perguntas de Reflexão 
O que acha? 

 
• Que tipo de avaliações você já conduziu na sua Instituição de Ensino Superior? 
• Acha que eles já respeitam as normas/padrões de avaliação? O que poderá 

ser feito ainda melhor? 
• Que desafios podem ocorrer para os gestores de qualidade com a aplicação 

das normas de avaliação? 
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