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DISCIPLINA 

Código Nome Carga horária 

AT1 AD2 Total 

 
Formação e avaliação de professores universitários: 
atualização bibliográfica 

 
30 

 
10 

 
30 

(1 Aula teórica    -   2 Atividade à distância) 

EMENTA 

 
Formação de professores e Análise do Comportamento. Prática docente 
universitária. Noções básicas de construção e adaptação de medidas. Evidências 
psicométricas. Pesquisa internacional sobre excelência no ensino universitário por 
meio do Teacher Behavior Checklist (TBC). Aplicações do TBC na pesquisa sobre 
formação e avaliação docente no Brasil. Panorama dos instrumentos psicométricos 
desenvolvidos no Brasil para a avaliação de professores universitários. 
Possibilidades de interação entre pesquisas psicométricas sobre avaliação docente 
e a Análise do Comportamento. 

 

OBJETIVOS 

 
Ao final desta disciplina, o estudante deverá estar apto a: 

1. Definir e caracterizar a área de formação de professores universitários. 
2. Identificar quando é adequado construir ou adaptar medidas e algumas 

etapas fundamentais desses processos. 
3. Conceituar validade e fidedignidade. 
4. Identificar estratégias para investigação de evidências psicométricas. 
5. Caracterizar os estudos (objetivo, método e principais resultados) e as 

evidências psicométricas relacionadas ao Teacher Behavior Checklist (TBC). 
6. Identificar possibilidades de aplicação do TBC na pesquisa sobre formação e 
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avaliação docente. 
7. Caracterizar a produção brasileira atual sobre construção e adaptação de 

instrumentos psicométricos para a avaliação de professores universitários. 
8. Avaliar possibilidades de interação entre pesquisas psicométricas sobre 

avaliação do desempenho docente e a Análise do Comportamento. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Formação de professores: definição e caracterização da atuação do professor 

universitário em contextos acadêmicos. 
2. Construção e adaptação de instrumentos psicométricos: etapas e finalidade 

de cada processo. 
3. Evidências de validade e de fidedignidade: conceitos e investigação dessas 

propriedades psicométricas. 
4. Pesquisas com o Teacher Behavior Checklist (TBC): do contexto de 

surgimento às pesquisas internacionais. 
5. A construção e adaptação de instrumentos psicométricos para avaliação de 

professores universitários no Brasil. 
6. Interfaces entre a pesquisa e o trabalho do analista do comportamento sobre 

formação e avaliação de professores e os estudos psicométricos. 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS 
 
As atividades práticas serão realizadas em duplas ou trios. 
Serão realizadas atividades à distância totalizando um total de 10 horas/aula. 

 

METODOLOGIA 

 
Os procedimentos didáticos envolverão: exposições dialogadas; leitura e produção 
em pequenas equipes; socialização e debate em plenário em torno das produções 
das equipes. Os recursos didáticos serão: projetor multimídia e textos impressos 

 

AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será qualitativa e quantitativa. Em termos qualitativos será avaliada a 
participação individual e em grupo: participação ativa nas aulas, por meio de 
comentários, questões e síntese do que foi discutido. Quanto à avaliação 
quantitativa: mínimo de 75% de frequência; produção de trabalho escrito a ser 
entregue posteriormente, por e-mail, em data combinada com a turma. 
 
A média final resulta da soma das atividades propostas, obtendo o conceito A (90-
100); B (80-89); C (70-79); D (< 70), I (incompleto) e da frequência mínima 
obrigatória. 
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DOCENTE 

Data:   
    

Assinatura do docente responsável pela disciplina 
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https://doi.org/10.1177/0098628317727907
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Colegiado do Programa (aprovação): 

Ata nº                 de               
 
 
 
Coordenadora:                                                   Assinatura 

Conselho do Centro (homologação): 

Ata nº                 de 
 
 
 
Diretor do Centro:                                                                Assinatura                                     

 
Encaminhado cópia a Secretaria Acadêmica em:       /         /          
 
 
                                                                                
 
                                                                         Nome/assinatura                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


