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1. RESUMO 

A maioria dos métodos de desenvolvimento das avaliações torna o processo 

cansativo e estressante para os docentes. O objetivo desta pesquisa é melhorar o 

método de gerar avaliações elaboradas pelos professores do ensino superior, de 

forma que os auxiliem, com uma ferramenta facilitadora proposta neste trabalho – 

SIGA (Sistema Gerador de Avaliações), voltada para um melhor aproveitamento do 

tempo dos professores, elaborando provas de maneira mais ágil. 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os métodos de avaliação dos professores aplicados aos alunos do ensino 

superior apresentam dificuldades quando relacionados à elaboração dessas 

avaliações por parte dos professores. 

Levando em consideração o crescimento do número de ingressos na rede de 

ensino superior, as dificuldades que os professores vêm enfrentando na hora de 

avaliar esses alunos são preocupantes. Uma delas é o prazo estabelecido pelas 

instituições de ensino para a entrega das avaliações periódicas. A exigência feita 

não deixa de ser uma atitude correta, mas, levando em consideração que muitos 

professores trabalham os três turnos (manhã, tarde e noite), sobrando um tempo 

mínimo para outras atividades, a situação torna-se bastante delicada. Baseando-se 

nas dificuldades enfrentadas por estes professores, como desenvolver um software 

para agilizar a entrega dessas avaliações? 

Este trabalho veio da necessidade de minimizar as dificuldades enfrentadas 

pelos docentes ao elaborar provas, considerando o tempo gasto e o desgaste 

(estresse). Sendo assim, pretende-se desenvolver um sistema capaz de gerenciar 

questões pré-elaboradas para melhorar o tempo de organização das avaliações dos 

professores.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1GERAL 

Através dessa pesquisa, pretende-se desenvolver um software para auxiliar 

professores na elaboração de avaliações, para que possam entregá-las às 
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instituições de ensino no tempo em que se comprometeram, podendo realizar suas 

atividades pessoais, sem que as profissionais lhes tirem esse tempo.   

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver software que elabore avaliações, necessitando apenas da 

escolha do assunto; 

 Minimizar os problemas relacionados à disponibilidade de tempo dos 

professores; 

 Diminuir a demora na entrega das avaliações pelos professores, 

considerando o prazo estabelecido pela instituição. 

 

4. METODOLOGIA 

  

O tipo de pesquisa será quanti-qualitativa, de acordo com Assis (2009), esses 

métodos procuram analisar e interpretar os dados em seu conteúdo psicossocial. 

Considerando que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido apenas em números.  

A pesquisa será realizada presencial e online com professores de instituições 

de ensino superior, na cidade de Juazeiro do Norte - CE. Os professores 

responderão as perguntas elaboradas, para que os programadores possam ter uma 

base mais sólida no desenvolvimento desse projeto. Será feita a análise dos dados, 

correlacionando os pontos de maior destaque com os objetivos do projeto, para 

iniciar um desenvolvimento voltado diretamente para o usuário (docente). 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

 

Algumas instituições de ensino já adotam novos meios de avaliações, 

principalmente de forma on-line. Com o advento das tecnologias há facilidades no 

processo de desenvolvimento e aplicação das mesmas. 
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Para Jucá (2006) as novas tecnologias não dispensam a figura do professor, 

exigem deste, que adicionem no seu perfil novas exigências bem mais complexas, 

tais como: saber lidar com ritmos individuais dos seus alunos, apropriar-se de 

técnicas novas de elaboração de material didático produzido por meios eletrônicos. 

O papel da avaliação deve ser expandido para além do tradicional conceito de 

testar. Ambientes de aprendizado eficazes são centrados nas avaliações, pois a 

aplicação de frequentes avaliações de formação faz com que os estudantes pensem 

claramente. Isto permite que o professor e o estudante monitorem o progresso 

(MEDEIROS, 2005). 

A aplicação que será desenvolvida (SIGA), onde os docentes prestarão 

informações sobre suas disciplinas, assim o sistema buscará no banco de dados as 

questões que poderão ser objetivas ou subjetivas, dependendo da sua necessidade. 

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Portanto, com o desenvolvimento de uma ferramenta geradora de avaliações 

os profissionais da educação de ensino superior serão capazes de ir além da 

tradicional elaboração em papel, fazendo uso da disponibilidade dos recursos 

computacionais e dos sistemas de informação, mantendo a credibilidade das 

avaliações que serão aplicadas. 
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