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1. Resumo 

O AVADOIN é um aplicativo desenvolvido para dispositivos moveis, com plataforma 

Android, que possibilita ao discente de uma determinada disciplina avaliar de forma 

interativa e instantânea as aulas lecionadas por seus professores, com base em 

critérios pedagógicos previamente selecionados pela coordenação de curso, tais 

como: didática, interação com a turma, metodologia de aula, materiais utilizados, uso 

de adequado de tecnologia, processo avaliativo, dentre outros. Dessa forma, 

pretende-se que o aplicativo AVADOIN seja uma ferramenta que atue na identificação 

de eventuais problemas no processo de ensino e aprendizagem. 

 

2. Introdução 

Segundo Sobrinho [1], o processo de avaliação do docente pelo discente foi iniciado na 

primeira metade do século passado nos EUA. Deste então, tal iniciativa tem promovido 

vários debates, haja vista as múltiplas e distintas especificidades da avaliação do docente 

em função da complexidade da sua atividade. Segundo Castanheira [2], a avaliação 

docente é um importante instrumento para proporcionar transparência ao processo de 

ensino e aprendizagem, na medida em que são adotados critérios de avaliação 

multidimensionais com indicadores que visem reduzir a subjetividade dos avaliadores. No 

Brasil, segundo Matuichuk [3], a avaliação docente é uma prática relativamente recente 

discutida inicialmente a partir de 1982. Neste contexto, foi proposto o aplicativo AVADOIN 

– Avaliador Docente Interativo, que se apropria da tecnologia atual para dispositivos 

móveis para potencializar a avaliação docente.  

 

3. Objetivos 

Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um aplicativo, denominado 

AVADOIN – Avaliador Docente Interativo, que permite aos discentes avaliar e 

comentar semanalmente as aulas lecionadas pelos docentes. Busca-se, identificar 

problemas do processo ensino e aprendizagem de forma rápida para que possa 

subsidiar ações pedagógicas por parte da gestão escolar da unidade de ensino. 

  

4. Metodologia 

O trabalho tem caráter exploratório e aplicado, pois busca entender os desafios do 

processo de avaliação docente e, em seguida, desenvolver um aplicativo para 

dispositivos móveis que permita a realização de avaliações semanais. A pesquisa 



bibliográfica foi realizada com base em artigos científico-tecnológicos, dissertações, 

entre outros. Para o desenvolvimento foram utilizados a IDE Delphi XE5, DataSnap 

para persistência de dados no MySQL e Delphi FireMonkey Mobile para plataforma 

Android. O acompanhamento do projeto está sendo realizado por meio de reuniões 

semanais com o orientador. O plano de trabalho foi elaborado de acordo com as 

seguintes atividades: 

Atividade 1: Pesquisa Bibliográfica; 

Atividade 2: Planejamento dos principais módulos: Discente, Docente e Gestor; 

Atividade 3: Planejamento do processo de armazenamento de dados; 

Atividade 4: Elaboração do projeto de interfaces gráficas (telas); 

Atividade 5: Codificação das interfaces gráficas; 

Atividade 6: Codificação dos módulos principais; 

Atividade 7: Testes e validação do aplicativo. 

 

5. Desenvolvimento 

O processo avaliativo proposto pelo aplicativo AVADOIN permitir aos discentes 

atribuírem notas de 5 a 10 para as aulas em sua turma em cada semana do calendário 

escolar. Ao final de um ciclo avaliativo (uma semana), os docentes recebem em seus 

dispositivos móveis a pontuação obtida em cada turma com os respectivos 

comentários. Por outro lado, os discentes recebem a pontuação dos três melhores 

docentes da semana e os comentários autorizados por esses docentes. Para isso, o 

aplicativo AVADOIN foi projetado com três módulos principais:  

 Módulo Discente: permite aos discentes avaliarem as aulas semanalmente com 

base em critérios pedagógicos selecionados pela gestão escolar; 

 Módulo Docente: permite aos docentes visualizarem as pontuações e 

comentários realizados sobre as aulas lecionadas; 

 Módulo Gestor: permite ao gestor escolar selecionar os critérios a serem 

avaliadores, visualizar as avaliações realizadas e corrigir eventuais distorções do 

processo avaliativo. 

 

6.  Resultados Preliminares: 

Os resultados preliminares que se destacam até o momento são:  

a) O planejamento dos módulos principais: Discente, Docente e Gestor, com todas as 

funcionalidades a serem fornecidas pelo aplicativo já foi realizado; 



b) O processo de armazenamento de dados e a estrutura necessária (cliente/servidor) 

foram definidos. 

c) O projeto e a codificação das interfaces gráficas foram realizados. A Figura 1 ilustra 

a interface do Módulo Discente (parte a) para atribuição de notas, enquanto que a 

parte (b) ilustra a pontuação visualizada pelo docente (Módulo Docente). 
 

  

(a) (b) 

Figura 1 – Módulos: Discente e Docente. 

 

Espera-se que o Aplicativo AVADOIN possa contribuir com a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem, proporcionando um processo avaliativo interativo que possa 

ser realizado de forma responsável e prazerosa pelos discentes. 
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