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RESUMO 

O Conselho de Classe (CC) é uma instância colegiada e deliberativa que avalia as ações 

educacionais para que o processo de ensino e aprendizagem seja realizado de forma efetiva. 

Sem uma sistemática na coleta de dados, muitos professores não se lembram dos fatos 

ocorridos, têm dificuldade de identificar os alunos e/ou se recordam somente daqueles que 

apresentaram muitas dificuldades e/ou indisciplinas. A falta destas informações dificulta ou 

mesmo inviabiliza as discussões dos professores na reunião do CC. Assim, o processo do CC 

fica inacabado, onde as ações realizadas (entrevistas, orientação aos alunos, entre outros) 

perdem sentido, pois não são usufruídas. Sem os registros formais, as decisões da reunião do 

CC são embasadas por meio de relatos improvisados e/ou percepções dos professores que, por 

vezes, não têm fundamento acadêmico. Assim, este trabalho apresenta o desenvolvimento de 

um sistema para auxiliar nos procedimentos do CC. Para isto, foi utilizada uma metodologia 

de desenvolvimento que compreende tanto aspectos técnicos quanto pedagógicos. Um estudo 

de caso foi realizado para validar a eficácia da solução desenvolvida. A avaliação, realizada 

pelos professores e a equipe pedagógica, considerou a ergonomia e os aspectos pedagógicos. 

Em relação aos procedimentos do PCC e também do CC, 72% consideraram que a solução 

desenvolvida atendeu os requisitos plenamente. A média de aceitação plena em pontos 

percentuais nas avaliações dos procedimentos do PCC foi de 76%. Já nas avaliações dos 

procedimentos do CC, a média de pontos percentuais de aceitação plena foi de 71%. Tantos 

nos aspectos de ergonomia e pedagógicos, não houve nenhuma avaliação negativa e a maioria 

dos avaliadores considerou que os requisitos foram atendidos plenamente. Entre os benefícios 

desenvolvidos estão: a identificação dos alunos por meio de fotos, o ensalamento, a definição 

das dificuldades de aprendizagem mais recorrentes e a apresentação do desempenho dos 

estudantes em sala de aula, de fácil entendimento, durante a reunião do CC, o que auxilia nas 

tomadas de decisões. 

Palavras-chave: Conselho de Classe, Educação, Ensino-aprendizagem.  



 

ABSTRACT 

The Class Council (CC) is a collegiate and deliberative instance that evaluates the educational 

actions in order that the process of teaching and learning is realized in an effective way. 

However, without a systemic data collection, many teachers do not remember the facts, have 

difficulties to identifying students and / or remember only those present many difficulties and 

/ or indisciplines. Without the formal records, the decisions of the CC are based on 

improvised reports and / or teachers' perceptions, which sometimes have no academic 

foundation. Their discussions are hampered or made unfeasible by lack of informations. Thus 

the CC process is unfinished, all the work (interviews, orientation to the students, others) lose 

meaning because they are not used. Thus, this work presents the development of software to 

assist CC procedures. A methodology that includes technical and pedagogical aspects was 

developed. A case study was conducted to validate the effectiveness of the developed 

solution. The evaluation, carried out by the teachers and the pedagogical team, considered 

ergonomics and pedagogical aspects. Regarding the procedures of the PCC and also the CC, 

72% considered that the requirements were fully met by the solution developed. The mean of 

full acceptance in percentage points in the CPC procedure evaluations was 76% and in the CC 

procedures, 71%. There was no negative evaluation in the ergonomics and pedagogical 

aspects and most of the evaluators considered that the requirements were fulfilled. The 

benefits developed are: student´s identification through photos, student´s position in the 

classroom, defining the most recurring learning difficulties and presentation of student 

performance during the Council meeting that class of easy understanding that assists in 

making decisions. 

Keywords: Class Council, Education, Teaching-learning. 
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1 INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa motivou-se nas dificuldades enfrentadas nos procedimentos do 

Conselho de Classe (CC) das instituições de ensino. Inicialmente, foi realizada uma busca da 

compreensão histórica, objetivos e fundamentações a respeito do CC, que exigiu a minuciosa 

leitura das poucas legislações existentes.  

Os primeiros estudos sobre o CC despertaram o interesse em compreender melhor os 

significados desse colegiado e a sua prática. Assim, por meio das investigações em busca de 

pesquisas existentes, constatou-se que as produções a respeito deste tema eram escassas e não 

foram encontrados estudos que apresentassem procedimentos concretos que auxiliem o CC.  

A aplicação do CC nas escolas não é recente, surgiu no Brasil ao final da década de 

1950, a partir das experiências dos educadores do Brasil que observaram a prática na França 

(ROCHA, 1986). Como um trabalho presente na organização escolar, institucionalizado com 

a promulgação da Lei nº 5.692 de 1971, o CC foi sendo praticado como uma função avaliativa 

das aptidões discentes, realizado pelo coletivo dos profissionais da área pedagógica das 

escolas. 

A função do CC desfigurou-se da concepção de seus idealizadores, sendo instituído 

nas escolas como um instrumento fortalecedor da ideologia predominante (ROCHA, 1986). 

Para Rocha (1986), a compreensão da origem política inicial do CC e sua trajetória no 

decorrer dos tempos, como uma instância avaliativa instituída na organização do trabalho da 

escola, traz a possibilidade de redimensionar os equívocos para a reconstrução de uma nova 

prática pedagógica no âmbito de sua função. 

O processo de abertura política e democratização instaurada principalmente a partir 

dos movimentos sociais ocorridos até a década de 1980, foi determinante para a configuração 

dos colegiados escolares tal como existem na atualidade (NADAL, 2012).  Nesse contexto, 

destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 1996, que, 

ainda em vigor, expressa as reivindicações dos movimentos da sociedade civil organizada em 

busca da maior participação social e política, com a repercussão na organização e no 

funcionamento da escola e de seus espaços (NADAL, 2012). 

Segundo Oliveira (2015), o CC é um órgão colegiado de gestão que funciona como 

um espaço de avaliação dos alunos e do desempenho da própria instituição educacional, por 
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meio de reflexões pedagógicas em busca de melhorias do processo de ensino e aprendizagem 

(PEA). 

O objetivo do CC, como descrito na Fundamentação Legal para a Elaboração do 

Regimento Escolar da Educação (FLERE), é realizar a intervenção em tempo hábil no PEA, 

por meio de um espaço coletivo de reflexão pedagógica que discute alternativas e propõe 

ações pedagógicas educativas que possam vir a superar as dificuldades apresentadas 

(PARANÁ et al., 2017). A FLERE descreve que é de responsabilidade da equipe pedagógica 

organizar as informações e dados coletados a serem analisados. 

Nadal (2012) reitera que o CC é um processo contínuo e deve ser constante por meio 

da avaliação formativa da aprendizagem, de modo a permitir revelar as dificuldades de 

aprendizagem com intuito de desenvolver uma visão mais abrangente, visto que o ser humano 

não é um ser acabado e está em constante desenvolvimento ao longo da vida. 

O CC bem organizado possibilita a troca de experiência, pois é um momento em que 

a direção, coordenação, seção pedagógica e todos os professores de uma turma se reúnem. 

Porém, é essencial que a reunião não se prolongue, a fim de permitir a discussão de forma 

objetiva e produtiva.  

Mattos (2005) observou a indefinição e a ausência de critérios avaliativos de origem 

acadêmica sendo substituídos por apreciações subjetivas onde a forma de avaliação torna os 

alunos com dificuldades educacionais vulneráveis às decisões do CC, favorecendo o fracasso 

escolar. 

Silva, Barros e Latorre (2014) relatam que o processo educativo do Instituto Federal 

do Sertão foi afetado porque antes do CC não existiam registros a respeito do desempenho dos 

alunos, nem de suas características e habilidades.  

Segundo Papi (2012), que realizou o levantamento sistematizado a respeito do CC de 

2002 a 2011, apesar da importância do tema na educação, não há muitas pesquisas relevantes. 

Das pesquisas existentes, algumas apontam problemas e contradições no CC e outras relatam 

ações que contribuem na realização dos objetivos do CC sem a utilização da Tecnologia da 

Informação (NADAL, 2012; MAGNATA e SANTOS, 2015; MIRANDA e RIBEIRO, 2014; 

SILVA, BARROS e LATORRE, 2014).  

De acordo com os critérios definidos e apresentados na seção de revisão de literatura 

e nos trabalhos correlatos, não encontramos pesquisas ou softwares que apresentem uma 

solução adequada para os procedimentos do CC. De forma geral, as soluções encontradas: (1) 

não realizam a coleta de dados estruturado do PEA; (2) apresentam somente o relatório de 

notas, sem as informações do PEA; (3) não há o compartilhamento das informações aos 
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professores e equipe pedagógica; (4) não favorecem a análise das informações coletadas que 

permita proporcionar, em tempo hábil, ações que auxiliem o aluno a enfrentar as suas 

dificuldades; (5) não possuem recursos que auxiliem nas orientações e encaminhamentos dos 

alunos; (6) não apresentam informações que incentivem a reflexão pedagógica de forma 

coletiva; (7) não dispõem registros suficientes para fundamentar, avaliar e definir os 

estudantes com rendimento insuficiente; (8) não permitem a análise de dados quantitativos e 

qualitativos do PEA; e (9) não possibilitam retornar a situação do aluno aos pais ou 

responsáveis. 

Desta forma, esta dissertação tem como objetivo elaborar e avaliar o Sistema de 

Gestão do CC (SIGCC). Por meio de um planejamento realizado por uma equipe 

multidisciplinar, estruturamos as etapas de todo o processo do CC, para desenvolver uma 

solução inovadora de gestão do CC, eliminando a rígida rotina exigida nos trâmites, 

simplificando e ao mesmo tempo, melhorando a eficácia dos procedimentos do CC. 

Para isto, definimos os objetivos do CC por meio da análise dos regimentos, e assim 

elaboramos métricas para obter dados relevantes a respeito do PEA, capaz de gerar 

informações pertinentes, que permitam fundamentar as decisões do CC. Com a abordagem 

eficaz da coleta de dados, determinamos métodos para a visualização eficiente das 

informações, tabulando os dados quantitativos e categorizando os qualitativos, que permitam 

a avaliação do PEA em tempo hábil para oportunizar as ações que favoreçam o PEA.  

O SIGCC foi desenvolvido seguindo boas práticas da ES descrito por Sommerville 

(2011) e Pressman (2011), adotando o processo de desenvolvimento de software educacional 

(SE) elaborado por Benitti, Seara e Shlindwein (2005), que aborda, tanto os aspectos técnicos 

como pedagógicos. Um estudo de caso foi realizado no curso Técnico em Informática do 

IFPR de Paranavaí, com o intuito de validar se o SIGCC foi desenvolvido de acordo com os 

requisitos técnicos e pedagógicos planejados, se atende às métricas de avaliação definidas e 

funciona de forma adequada mesmo submetida a situações reais.  

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

O SIGCC foi elaborado para o IFPR de Paranavaí, que oferta cursos nos níveis de 

formação continuada, técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes, superiores 

e pós-graduação. Os cursos são ofertados nas modalidades presenciais e à distância. 
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 Aproximadamente mil alunos estão matriculados no IFPR de Paranavaí. Os cursos 

técnicos integrados ao ensino médio e os cursos superiores de Engenharia Elétrica e 

Licenciatura em Química possuem duração de quatro anos. O curso superior de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas tem a duração de três anos. O curso subsequente e as 

especializações têm a duração de dois anos.  

A instituição conta com 112 servidores efetivos: 66 docentes, 46 técnicos 

administrativos. A estrutura administrativa da instituição está organizada da seguinte forma: 

Direção Geral; Direção de Planejamento e Administração; Direção de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; Gestão de Pessoas; Secretaria Acadêmica; Biblioteca e a Equipe Pedagógica e de 

Assuntos Estudantis. 

A Equipe Pedagógica conta com três pedagogas, um psicólogo, dois intérpretes de 

linguagem de sinais e quatro assistentes de alunos. É este, o setor responsável em coletar os 

dados e organizar os procedimentos do CC.  

Atualmente, o período letivo do IFPR de Paranavaí está organizado em três 

trimestres, assim, são necessários três PCC e três reuniões do CC durante o ano. Para cada 

CC, quinze servidores participam plenamente nos procedimentos do CC: doze professores que 

ministram aulas para a turma e três pedagogas. Além destes servidores, a direção de ensino 

pesquisa e extensão, o coordenador de ensino e o coordenador do curso participam da reunião 

do CC. A FIGURA 1 apresenta o fluxo de atividades que a equipe pedagógica realiza. 

FIGURA 1 – FLUXO DE PROCESSOS DO CC 

 

FONTE: O autor (2018).  
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Conforme apresentado na FIGURA 1, para realizar o PCC, a equipe pedagógica 

elabora a planilha de agendamento e compartilha com todos os professores. Caso não haja a 

planilha de dados dos alunos, geralmente a primeira série do curso, a equipe pedagógica 

solicita à secretaria acadêmica. 

Os documentos que regem o CC e que devem ser considerados pelos cursos técnicos 

do IFPR de Paranavaí são: a LDB nº 9.394 de 1996; a FLERE (2017), o Projeto de 

Desenvolvimento da Instituição (PDI) de 2014, a resolução nº 50 de 2017 do IFPR; e o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) de 2016 do IFPR de Paranavaí. 

Respeitando a LDB nº 9.394 de 1996 e a resolução nº 50 do IFPR, as avaliações da 

aprendizagem da instituição têm a perspectiva formativa, ou seja, é contínua e cumulativa 

com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo 

do período sobre as eventuais provas finais. 

Conforme a Resolução nº 50 de 14 de julho de 2017, os resultados obtidos no 

processo de avaliação são emitidos por disciplinas por meio eletrônico e/ou entrega individual 

de boletim, sendo expressos pelos seguintes conceitos: 

I. Conceito A – quando a aprendizagem do estudante for PLENA e atingir os 

objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino; 

II. Conceito B – quando a aprendizagem do estudante for PARCIALMENTE 

PLENA e atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino; 

III. Conceito C – quando a aprendizagem do estudante for SUFICIENTE e atingir 

os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino; 

IV. Conceito D – quando a aprendizagem do estudante for INSUFICIENTE e não 

atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino. 

De acordo com o PDI, o PCC é realizado a cada metade do período por meio de 

entrevistas da equipe pedagógica com o professor. No primeiro trimestre, o PCC ficou 

definido para o dia 26 a 29 de março. A equipe pedagógica compartilhou uma planilha 

eletrônica para que o professor agende o dia e a hora da entrevista. Neste procedimento, tanto 

a pedagoga como o professor deve estar presente com a restrição do local (seção pedagógica), 

tempo (meio do trimestre) e horário (agendamento). A planilha eletrônica é utilizada para 

registrar as dificuldades de aprendizagem dos alunos relatadas pelos professores. Um caderno 

que possui as fotos de todos os alunos fica à disposição do professor para auxiliar na 

identificação. 

Após a coleta de informações no PCC, as pedagogas analisam os dados registrados 

na planilha e iniciam a intervenção. Por meio da análise, a equipe pedagógica identifica os 
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alunos que possuem mais dificuldades e realiza as orientações – atendimento individual da 

pedagoga com o aluno de acordo com os problemas apresentados pelos professores. Todas as 

intervenções realizadas são registradas manualmente nas planilhas eletrônicas.  

Em consonância com o PPP, o CC é realizado com a participação efetiva de todos os 

membros, sendo eles direção de ensino, pesquisa e extensão, coordenação de ensino, equipe 

pedagógica e professores da turma, para discutir o combate à reprovação e a evasão escolar. 

A equipe pedagógica gera relatórios de conceitos de cada aluno antes do início da 

reunião do CC. Durante a reunião, seguindo a ordem alfabética, o chefe da seção pedagógica 

busca o relatório de nota, com o auxílio do recurso do explorador de arquivo (programa do 

sistema operacional), e apresenta o desempenho das avaliações de um aluno. A reunião do CC 

do primeiro trimestre de 2018 foi realizada no dia 04 de junho. 

Com a exposição do relatório de notas, inicia-se a discussão do aluno pelos membros 

da reunião do CC. Por vezes, a falta de informação (quantidade de falta ou conceito de uma 

avaliação) do aluno que está sendo discutido durante a reunião faz com que seus membros 

aguardem a busca da informação faltante. Sem um sistema computacional apropriado, as 

dificuldades de aprendizagem coletadas no PCC não são expostas durante o CC, fazendo com 

que alguns professores relatem estas dificuldades de forma muito extensa, tornando a reunião 

cansativa. 

Cada relato de professores no CC é registrado na planilha eletrônica pela equipe 

pedagógica que, algumas vezes, pelo discurso longo e improvisado do professor, faz com que 

os registros sejam realizados com abreviações e com escritas informais. Após a realização do 

CC, os relatos dos professores registrados na planilha eletrônica, juntamente às deliberações 

do CC, são relidos e reescritos com uma linguagem formal para que possam ser impressos e 

anexados ao boletim do aluno que será entregue aos pais. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A realização da reunião do CC é agendada no final do trimestre para que aconteça 

em um momento que os professores, a equipe pedagógica, os coordenadores e a direção se 

reúnam com intuito de refletir e avaliar as ações educacionais e apontar intervenções que 

busquem caminhos adequados para oportunizar que o PEA e aprendizagem sejam atingidos 

de forma efetiva.  
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Porém, neste período do CC, as atividades dos professores são mais intensas e 

muitos não conseguem se organizar, perdendo prazos e demostrando dificuldades em 

gerenciar as atividades (NADAL, 2012). A desorganização de muitos professores reflete no 

CC, pois não há reflexões sistematizadas nas discussões (NADAL, 2012) e as problemáticas 

são discutidas em busca de soluções imediatas (MATTOS, 2005). A falta de coleta de dados 

acerca do desempenho, características e habilidades do aluno prejudica o processo educativo 

(SILVA, BARROS e LATORRE, 2014) em razão das apreciações subjetivas que assumem 

dimensões maiores e são decisivas na determinação do futuro dos alunos (MATTOS, 2005). 

Alguns estudos apresentam ações que contribuem para a realização de um CC 

participativo, que proporcione reflexões acerca do PEA (MIRANDA e RIBEIRO, 2014; 

OLIVEIRA, 2015; MAGNATA e SANTOS, 2015). Porém, são ações realizadas por pessoas 

sem a definição clara de: (1) métricas e meios de apresentação das dificuldades do ensino e 

aprendizagem a serem discutidas no CC e (2) registros de informações que fundamentem as 

decisões tomadas. 

Para que seja possível coletar dados a respeito do PEA é necessário um conjunto 

elementar de informações, ou seja, curso, série, turma, disciplinas, professores, alunos, 

avaliações e suas respectivas associações que são as disciplinas de uma série, alunos de uma 

turma, entre outros que envolvem diversos setores como a secretaria, seção pedagógica, 

coordenação e professores. Desta forma, muitas instituições de ensino utilizam um conjunto 

de arquivos de textos e planilhas eletrônicas para registrar as informações.  

A coleta desestruturada e o armazenamento inadequado geram dados isolados e por 

vezes redundantes. Considerando o quantitativo volumoso de alunos em relação ao número 

restrito de pessoas que trabalham na seção pedagógica, reunir, interpretar e sintetizar estes 

dados em um curto período de tempo para o CC são tarefas inviáveis de serem realizadas.  

Neste contexto, a reunião do CC é realizada sem muitas informações relevantes a 

respeito das dificuldades de ensino e aprendizagem. Assim, geralmente é apoiado em 

percepções subjetivas e isolado de cada professor, o que contribui para a falta de objetividade 

e reuniões longas e cansativas.  

Por meio das discussões, o CC deve apresentar alternativas que busquem garantir a 

efetivação do PEA. Professores vencidos pelo cansaço, demostram impaciência e indisposição 

para as discussões. Assim, o CC se torna um ritual a ser cumprido sem atingir o seu principal 

objetivo, que é auxiliar os alunos por meio da análise minuciosa e a discussão cuidadosa na 

busca de ações que contribuam na melhoria do aprendizado. 
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A ausência das informações acerca do desempenho do aluno dificulta, ou até mesmo 

inviabiliza os apontamentos dos professores na reunião do CC de forma eficaz e 

fundamentada. Neste contexto, o CC fica inacabado, sem uma conclusão do processo, onde as 

ações realizadas (coleta, análise e a intervenção) perdem sentido, visto que não foram 

usufruídas.  

Diante destas dificuldades, um software poderia auxiliar nos procedimentos do CC. 

Porém, conforme a investigação realizada (levantamento bibliográfico e trabalhos correlatos), 

não foi encontrada uma solução que atenda adequadamente o CC, o que justifica a utilização 

precária de planilhas eletrônicas e arquivos de textos nas instituições de ensino para o 

armazenamento dos dados do CC. 

Neste contexto, o intuito desta dissertação é elaborar uma solução que vai além de 

uma simples ferramenta, com o desenvolvimento de um método que visa ajudar o CC na 

tomada de decisões de forma inteligente, mediante fatos e dados concretos, recolhidos em 

todo processo de aprendizagem do trimestre. Uma tecnologia de fácil acesso e manutenção 

capaz de coletar e transformar dados em conhecimento, que permita aos professores e a 

equipe pedagógica compreender o que ocorreu durante o trimestre e assim, realizar as 

discussões em busca de ações na melhoria do PEA. 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Elaborar e avaliar uma plataforma computacional para o planejamento do Conselho de 

Classe aplicado no Curso Técnico de Informática do Instituto Federal do Paraná, Campus 

Paranavaí. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sintetizar os estudos a respeito do Conselho de Classe encontrados no levantamento 

bibliográfico e acompanhar os procedimentos realizados pelo IFPR de Paranavaí com 

intuito de identificar os seus processos e suas dificuldades; 

2. Elaborar um sistema de coleta de dados a respeito do PEA, por meio de um 

procedimento simplificado, com maior flexibilidade de período, horário e local; 
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3. Definir métodos para gerar informações úteis a respeito do PEA, de forma clara, 

transparente e de fácil compreensão, que auxilie na análise das dificuldades de 

aprendizagens dos alunos; 

4. Fornecer um meio automatizado de compartilhamento das informações geradas ao 

professor e à equipe pedagógica, oportunizando realizar ações que favoreçam a 

aprendizagem; 

5. Facilitar a análise das informações coletadas por meio de um dashboard, com recursos 

visuais informativos que facilitem a compreensão dos dados e permita a tomada de 

decisões rápidas e precisas; e 

6. Aplicar a solução desenvolvida dentro de um ambiente controlado e de dimensões 

reduzidas e avaliar os resultados considerando os aspectos técnicos e pedagógicos. 

1.5 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é constituída de oito seções. A primeira apresentou o histórico, as 

concepções e as dificuldades na organização/realização de um CC. Esta seção também foi 

dedicada à apresentação do objetivo geral, seus objetivos específicos e das justificativas que 

motivaram a pesquisa.  

A segunda seção é destinada à exposição da fundamentação teórica que serve de base 

para compreender os principais conceitos utilizados neste trabalho.  Nesta seção, 

apresentamos a concepção do CC e sua relação com a avaliação, bem como as terminologias 

da tecnologia utilizadas nesta dissertação. 

A terceira seção é dedicada à apresentação da revisão de literatura, considerando as 

pesquisas existentes e trabalhos correlatos nos últimos anos. Esta seção apresenta a revisão de 

literatura a respeito do CC e também do SE. 

A quarta seção apresenta as características dos trabalhos correlatos encontrados, onde 

exibimos as soluções computacionais similares ao proposto neste trabalho de forma a 

identificar e analisar os requisitos dos desenvolvidos. 

Na quinta seção são descritos os materiais empregados na elaboração desta 

dissertação, bem como os métodos utilizados para alcançar os objetivos propostos.  

Por meio das atividades realizadas, os resultados e as conclusões foram descritas na 

sexta e na sétima seção. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção são apresentadas as concepções e regimentos relacionados aos 

procedimentos do CC, bem como os conceitos fundamentais utilizados para elaboração e 

avaliação do SE, software, ES, modelos de desenvolvimento, processos de desenvolvimento 

de SE, entre outros. 

2.1 CONSELHO DE CLASSE 

O CC é considerado atualmente uma instância colegiada, participativa e deliberativa 

que trata de assuntos pedagógicos relacionados às questões de ensino e aprendizagem, no qual 

atuam professores de diversos componentes curriculares de uma mesma turma, em conjunto 

com a equipe técnica, coordenação pedagógica, coordenador de curso e representantes 

discentes (OLIVEIRA, 2015).  

O CC ocorre em três momentos: Pré-Conselho de Classe (PCC), intervenção e a 

reunião do CC. A FIGURA 2, apresenta o fluxo de um CC e o PCC consiste na coleta a 

respeito do PEA. Na intervenção, os dados coletados são analisados pela equipe pedagógica, 

que realiza a intervenção das dificuldades encontradas. Na reunião do CC, são discutidas 

soluções em busca da melhoria do PEA. 

FIGURA 2 - FLUXO DO CC 

 

FONTE: O autor (2018). 

Nadal (2012) afirma que o PCC antecede a reunião do CC para ter uma prévia das 

questões em relação ao ensino e aprendizagem, levantando elementos voltados a subsidiar a 
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reflexão posterior do conjunto dos professores e gestores.  No Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do IFPR está definido que o PCC deve ser realizado a cada metade do 

trimestre (INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, 2014). A FLERE destaca que os dados a 

serem coletados no PCC é da responsabilidade da equipe pedagógica (PARANÁ et al., 2017). 

Após o PCC, ocorre a intervenção, que são os encaminhamentos visando a melhoria 

das ações de ensino e aprendizagem dos professores e estudantes, por meio das análises dos 

dados coletados no PCC (OLIVEIRA, 2015). A autora afirma que os comentários, sugestões e 

até mesmo as críticas, não podem permanecer apenas como registros de um processo, é 

necessário refletir e agir sobre os pontos levantados, e assim buscar a reorientação de práticas 

educativas visando a aprendizagem dos alunos. 

A reunião do CC colabora para a discussão e reflexão conjunta das práticas 

pedagógicas, estabelece o diálogo entre professores, orientadores, alunos e gestão, por meio 

de uma avaliação que ressalta o conhecimento e que permite a reformulação de estratégias, a 

fim de favorecer o desenvolvimento da aprendizagem (MAGNATA e SANTOS, 2015). A 

presidência da reunião do CC deve orientar e estimular a participação de todos os membros 

presentes, garantindo e respeitando a fala, registrando as principais intervenções e, 

principalmente, sugerindo encaminhamentos (OLIVEIRA, 2015).  

O CC difere de outras instâncias colegiadas por três características básicas: (1) procura 

garantir a participação direta de todos os professores que atuam na série que será analisada; 

(2) busca a organização de forma disciplinar; (3) tem a avaliação como foco para promover a 

discussão do processo didático no âmbito de suas dimensões: ensinar, aprender, pesquisar e 

avaliar (MIRANDA e RIBEIRO, 2014). 

Magnata e Santos (2015) acreditam que a reunião do CC não se trata de reforçar o 

fracasso escolar dos alunos e professores, mas subsidia a construção da aprendizagem com a 

tomada reflexiva de decisões com intuito de buscar entendimentos sobre o porquê, como fazer 

e o que se quer de uma avaliação comprometida com a formação humana.  

Assim, o CC constitui-se em um espaço de ação e reflexão pedagógica, onde todos os 

sujeitos do processo educacional discutem alternativas e propõem ações educativas, com a 

intenção de identificar causas e propor soluções às dificuldades diagnosticadas na instituição 

de ensino, proporcionando um momento em que o educador tem oportunidade de discutir, 

refletir e auto avaliar as suas práticas do PEA de forma situada e integrada (MIRANDA e 

RIBEIRO, 2014). 
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Oliveira (2015) afirma que o CC tem por objetivo de estudo a avaliação da 

aprendizagem e do ensino, eixos centrais do trabalho escolar. Neste sentido, a próxima seção 

irá abordar os princípios da avaliação de um CC. 

2.2 AVALIAÇÃO E O CONSELHO DE CLASSE 

No decorrer do tempo e dos contextos históricos e sociais, a avaliação sofreu 

significativa evolução, deixando de considerar o aluno como único objeto, passando a avaliar 

os programas, o currículo, as escolas e os professores, movimento considerado bastante 

relevante, pois passou a entender a avaliação como um elemento da prática pedagógica capaz 

de subsidiar a melhoria da educação (MAGNATA e SANTOS, 2015). 

Os processos avaliativos de uma instituição de ensino permitem o diagnóstico das 

deficiências da aprendizagem de modo a mobilizar a comunidade acadêmica no sentido de 

prover ações na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem (INSTITUTO FEDERAL 

DO PARANÁ CAMPUS PARANAVAÍ, 2016).  

Verificar erros e acertos de uma prova é uma constatação que não possibilita a 

melhoria do ensino e, consequentemente, da aprendizagem, resultando em uma classificação 

dos alunos e em possíveis evasões (INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, 2017). 

Os processos de avaliação da instituição são fundamentados pelas concepções do 

professor, da instituição, do aluno e do ensino. A organização e as condições do ensino e 

aprendizagem são fatores determinantes no processo e orientam as diferentes práticas 

docentes (INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS PARANAVAÍ, 2016). A 

mudança da prática pedagógica está relacionada com a transformação da concepção de 

avaliação, pois a sua elaboração expressa o domínio pedagógico associado aos objetivos da 

instituição. 

Reprovar ou aprovar um aluno com base em notas (números) é uma visão reduzida 

do PEA, visto que somente a avaliação quantitativa verifica o desempenho do aluno e não do 

processo educativo (NADAL, 2012). 

 A avaliação não pode ter moldes estáticos, pois é uma atividade dinâmica que deve 

considerar a formação humana e subsidiar decisões e encaminhamentos da prática docente 

(INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, 2017).  Por intermédio da coleta, da análise e da 

síntese de dados resultantes da prática pedagógica, a avaliação deve considerar a 

aprendizagem de um processo onde a socialização do saber científico deve ser garantida, 
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contribuindo com a inclusão e a melhoria da qualidade da aprendizagem (INSTITUTO 

FEDERAL DO PARANÁ, 2017). 

Apesar de não estar explícita, a LDB nº 9.394 dá indícios de que a avaliação deve ser 

formativa com a função diagnóstica, para manter os alunos informados do processo ensino e 

aprendizagem, caracterizando uma avaliação democrática e formativa que permita favorecer o 

desenvolvimento do aluno e do professor (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA et al., 1996). 

No contexto do IFPR, o processo de avaliação de ensino e aprendizagem está 

definido na portaria nº 50 de 14 de julho de 2017, onde estabelece que a avaliação deve ser:  

Diagnóstica, considerando o conhecimento prévio e construído durante o PEA, 

abrangendo a apreciação qualitativa acerca dos resultados apresentados pelos 

envolvidos em diferentes etapas do processo educativo e indicar avanços e entraves 

para intervir e agir, redefinindo ações e objetivos. Formativa, ocorrendo durante 

todo o PEA, sendo contínuo, interativo e centrado no processo por meio do qual o 

estudante (re)constrói seus conhecimentos, possibilitando esse acompanhamento, 

bem como fornecendo subsídios para a avaliação da própria prática docente. 

Somativa, possibilitando a avaliação dos objetivos pretendidos; apresentando os 

resultados de aprendizagem em diferentes períodos e seus dados subsidiar o 

replanejamento do ensino para próxima etapa.  

A FIGURA 3 apresenta o processo avaliativo na concepção formativa. A primeira 

avaliação é realizada com a função diagnóstica, com intuito de entender o estágio atual de 

conhecimento dos alunos. Entre o início e o fim do trimestre é realizada uma verificação do 

conhecimento construído durante o PEA. A verificação abrange descrição, apreciação 

qualitativa acerca dos resultados apresentados pelos envolvidos em diferentes etapas do 

processo educativo e indica avanços e entraves para intervir e agir, redefinindo ações e 

objetivos.  

FIGURA 3 - AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

FONTE: O autor (2018). 

A avaliação formativa ocorre durante todo o PEA, é contínua, interativa e centrada 

no processo por meio do qual o estudante reconstrói seus conhecimentos, possibilitando esse 
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acompanhamento, bem como fornecendo subsídios para a avaliação da própria prática 

docente (INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, 2017). A avaliação somativa possibilita a 

avaliação dos objetivos pretendidos, apresenta os resultados de aprendizagem em diferentes 

períodos e seus dados subsidiam o replanejamento do ensino para próxima etapa 

(INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, 2017). 

A avaliação precisa contribuir na formação humana centrada no desenvolvimento, na 

construção e em experiências que oportunizem a autonomia e as transformações sociais 

significativas, pois a aprendizagem é um processo, e os conhecimentos, o meio para ser um 

profissional a ser inserido no mercado de trabalho. 

2.3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DO 

REGIMENTO ESCOLAR 

A FLERE é um documento que se destina a todas as instituições da Educação Básica 

do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, para auxiliar na elaboração do Regimento Escolar e 

a normatização do funcionamento pedagógico e administrativo. Assim, esta seção descreve os 

objetivos deste documento, que serviram como base para o desenvolvimento e avaliação do 

SIGCC. 

A construção do Regimento Escolar é necessária porque a escola, como uma 

instituição, tem a função de apropriação do conhecimento, de forma a tornar possível a 

compreensão da realidade e a atuação sobre ela pelos cidadãos (PARANÁ et al., 2010). 

O regimento estrutura, define, regula e normatiza as ações do coletivo escolar, visto 

que a escola é um espaço que concretiza as relações sociais com suas especificidades 

(PARANÁ et al., 2010). 

Acreditando na elaboração do regimento escolar colaborativo e com o fortalecimento 

da gestão democrática, a Secretaria do Estado da Educação do Paraná atualizou o documento 

que orienta as instituições do Sistema Estadual de Ensino para a reconstrução dos regimentos 

escolares, a FLERE (PARANÁ et al., 2017). 

A Secretaria do Estado da Educação adequou o documento e seus referenciais 

disponíveis na edição à atual normatização do Sistema Estadual de Ensino, em consonância à 

Legislação Educacional em vigor, no qual, os componentes e dispositivos regimentais devem 

estar de acordo com o Projeto Político Pedagógico de cada unidade escolar, para atender às 

especificidades da comunidade escolar e à universalização do ensino. 
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As orientações dos aspectos pedagógicos e administrativos a respeito dos 

procedimentos do CC então representadas por um conjunto de artigos, parágrafos, incisos e 

alíneas da subseção IV da FLERE. O documento apresenta orientações em harmonia com a 

política educacional, atendendo as finalidades e objetivos da organização do trabalho 

pedagógico e administrativo permitindo a participação de toda a comunidade escolar. 

2.4 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

De acordo com o Sommerville (2011), ES é uma abordagem sistemática cujo foco está 

em todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais da especificação do 

sistema até sua manutenção. Segundo o autor, a forma como essa abordagem sistemática é 

aplicada varia de acordo com a organização que esteja desenvolvendo o software e as pessoas 

envolvidas no processo de desenvolvimento.  

Pressman (2011) define a ES como o estabelecimento e o emprego de sólidos 

princípios de engenharia de modo a obter software de maneira econômica, que seja confiável 

e funcione de forma eficiente em máquinas reais. 

A ES não se preocupa apenas com os processos técnicos do desenvolvimento de 

software, inclui também atividades como gerenciamento de projeto de software e 

desenvolvimento de ferramentas, métodos e teorias para apoiar a produção de software 

(SOMMERVILLE, 2011). 

Por meio de conhecimentos sintetizados, obtidos pelas experiências e estudo de 

diversos anos, a ES proporciona diversos modelos de desenvolvimento, nos quais, o método 

mais adequado deve ser escolhido para um conjunto de circunstâncias. 

O processo de software é uma abordagem sistemática usada na ES que depende de 

pessoas para avaliá-lo, com intuito de melhorar seus procedimentos, e assim, usufruir do 

conhecimento das pessoas envolvidas no projeto, bem como das características específicas do 

sistema em desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2011). 

Segundo Sommerville (2011), os processos de software são basicamente categorizados 

em: (1) dirigidos a planos, onde todas as atividades são planejadas com antecedência e o 

progresso é avaliado por comparação com o planejamento inicial; e (2) processos ágeis, onde 

o planejamento é gradativo e que torna mais fácil alterar o processo de maneira a refletir as 

necessidades de mudanças dos clientes. Segundo o autor, cada abordagem é apropriada para 
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diferentes tipos de software, sendo necessário encontrar um equilíbrio entre os processos 

dirigidos a planos e os processos ágeis. 

Sommerville (2011) acredita que a diversidade de processos de software pode ser 

melhorada pelos modelos de desenvolvimento que padronizam métodos e técnicas de 

desenvolvimento, assim como as boas práticas de ES. Neste contexto, a seção seguinte irá 

fundamentar a origem, os conceitos e as técnicas existentes a respeito dos modelos de 

desenvolvimento de software. 

2.5 UNIFIED MODELING LANGUAGE  

O SIGCC utiliza o paradigma de desenvolvimento de software orientado a objeto 

que, segundo Bezerra (2014), no fim da década de 1990, atinge sua maturidade, necessitando 

assim, técnicas de modelagem orientada a objeto. Desta forma, esta seção fundamenta a 

Unified Modeling Language (UML), a linguagem utilizada para realizar a modelagem da do 

SIGCC. 

Nesta década, houve uma grande proliferação de propostas para modelagem 

orientada a objetos, sendo comum o fato de duas técnicas possuírem diferentes notações 

gráficas para modelar uma mesma perspectiva de um sistema, sendo que, cada técnica tinha 

seus pontos fortes e fracos em relação à notação que utilizava (BEZERRA, 2014). 

Motivados pela dificuldade em trabalhar com vários modelos, iniciaram-se esforços 

de padronização, surgindo a UML, que combinou um grupo de notações de modelagem 

concorrentes usadas na época e em 1997 foi apresentada à associação, dedicada a manter 

especificações usadas pela indústria de computadores (PRESSMAN, 2011). 

Pressman (2011) esclarece que a UML é uma linguagem visual padrão para modelar 

projetos de software, assim como os arquitetos criam plantas e projetos para serem usados por 

uma empresa de construção, os arquitetos do software criam diagramas UML para ajudar os 

desenvolvedores de software. Por meio dos elementos gráficos definidos nesta linguagem, é 

possível construir diagramas que representam diversas perspectivas do SIGCC. 

Cada elemento gráfico da UML possui uma sintaxe e uma semântica, nas quais a 

sintaxe de um elemento corresponde à forma predeterminada de desenhar o elemento e a 

semântica define o que significa o elemento e com que objetivo ele deve ser utilizado 

(BEZERRA, 2014). Em relação ao SIGCC, a sintaxe padronizou os elementos gráficos, visto 
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que todos os projetos que utilizam a UML seguem as mesmas determinações e a semântica 

facilitou a comunicação e a compreensão das pessoas de áreas distintas envolvidas no projeto.  

A FIGURA 4 apresenta os diagramas da UML que estão organizados em duas 

categorias: Estruturais e Comportamentais. Os diagramas estruturais especificam e 

documentam a existência e a colocação de itens como classes, interfaces, colaborações e 

componentes e os diagramas comportamentais especificam os aspectos dinâmicos de um 

sistema, representando as partes que abrangem a comunicação entre objetos e a identificação 

de processos (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2010). 

FIGURA 4 - DIAGRAMAS UML 

 
FONTE: Object Management Group (2010). 

A UML é independente tanto de linguagens de programação quanto de processos de 

desenvolvimento e pode ser utilizada para a modelagem de sistemas, não importa que 

linguagem de programação seja utilizada na implementação do sistema nem a forma de 

desenvolvimento adotada (BEZERRA, 2014). A autonomia da UML em relação à tecnologia 

de desenvolvido foi fundamental para a discussão e a elaboração do SIGCC, visto que nesta 

etapa – início do projeto – as tecnologias ainda não são definidas.  

A definição completa da UML está contida na Especificação da Linguagem de 

Modelagem Unificada da OMG, disponível gratuitamente em seu site (www.uml.org). 
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2.6 MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Um modelo de processo de software é uma representação simplificada desse processo, 

usada para explicar diferentes abordagens de desenvolvimento, frameworks de processos 

ampliados e adaptados para criar processos de ES mais específicos (SOMMERVILLE, 2011). 

Nos anos 70, surgiu o primeiro modelo do processo de desenvolvimento de software 

publicado. O modelo Cascata, exemplo de um processo dirigido a planos, é formado por um 

conjunto de estágios encadeados, no qual, o estágio seguinte não inicia até a fase anterior seja 

concluída (PRESSMAN, 2011). 

A FIGURA 5 ilustra o Modelo de Desenvolvimento Cascata. Em Comunicação, o 

levantamento de requisitos é realizado em colaboração com o cliente. As tarefas, riscos, 

recursos, produtos e o cronograma são definidos no Planejamento. Na Modelagem, os 

modelos são criados para que o desenvolvedor entenda melhor o projeto e seus requisitos. Os 

códigos são gerados e testes são realizados na fase da Construção. E por fim, o software é 

finalizado e implantado. 

FIGURA 5 - MODELO CASCATA 

 

FONTE: Pressman (2011). 

As dificuldades em utilizar o modelo Cascata é o estabelecimento de todos os 

requisitos no início do projeto e seguir os fluxos determinados de forma sequencial, conforme 

o modelo propõe (PRESSMAN, 2011). 

Um dos problemas gerados pelo modelo Cascata é que projetos reais raramente 

seguem o fluxo sequencial que ele propõe, causando confusão à medida que a equipe de 

projeto prossegue (SBROCCO; MACEDO, 2012). Outro problema citado pelos autores, é que 

a versão executável do programa não fica disponível até o projeto terminar. 
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Devido às limitações do modelo Cascata, surgiu o Modelo Incremental, baseado na 

ideia de desenvolver uma implementação inicial, expô-la aos comentários dos usuários e 

continuar por meio da criação de várias versões, até que um sistema adequado seja 

desenvolvido (SOMMERVILLE, 2011).  

A FIGURA 6 apresenta o Modelo Incremental, no qual, as atividades de especificação, 

desenvolvimento e validação são intercaladas e não separadas, com intuito de ter rápido 

feedback entre todas as atividades. 

FIGURA 6 - MODELO INCREMENTAL 

 

FONTE: Sommerville (2011). 

Sbrocco e Macedo (2012) esclarecem que o Modelo Incremental não é recomendável 

para projetos grandes que necessitam de várias equipes de desenvolvimento, pois necessitam 

de definições claras de responsabilidades do projeto e um planejamento com antecedência.  

O Modelo Incremental permite maior interação com o cliente e assim absorve 

requisitos que mudaram conforme as prioridades do negócio, o que significa que o projeto 

pode precisar ser refeito e, consequentemente, aumentar os custos de desenvolvimento. Para 

isto, Sommervelle (2011) orienta duas abordagens que podem ser adotadas para a redução de 

custos de retrabalho pela mudança de requisitos do sistema: Prototipação de Sistema e 

Entrega Incremental. 

Na Prototipação de Sistema, uma versão do sistema ou de parte dele é desenvolvida 

rapidamente para verificar as necessidades do cliente e a viabilidade de algumas decisões de 

projeto. Esse processo previne mudanças, já que permite aos usuários experimentá-lo antes da 

entrega e então, refinarem seus requisitos. O número de propostas de mudanças de requisitos 

a ser feito após a entrega é, portanto, sustentável de ser reduzido. 

A FIGURA 7 representa o processo de desenvolvimento de protótipo. Na primeira 

etapa, os objetivos do protótipo são estabelecidos para que na segunda etapa, as 

funcionalidades do protótipo sejam definidas. O protótipo é desenvolvido na terceira etapa, 

para ser avaliado na quarta etapa. 
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FIGURA 7 - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PROTÓTIPO 

 
FONTE: Sommerville (2011). 

Um problema geral com a prototipação é que o protótipo pode não ser 

necessariamente usado da mesma forma que no sistema final, pois o testador pode não ser um 

usuário típico do sistema (SOMMERVILLE, 2011). 

Na Entrega Incremental, o sistema é entregue aos clientes por meio de incrementos 

para comentários e experimentação e assim dar suporte tanto à prevenção quanto à tolerância 

de mudanças.  

A FIGURA 8 apresenta a Entrega Incremental, onde o desenvolvimento é dividido em 

etapas, denominadas incrementos, que produzirão parcialmente o sistema, até a sua versão 

final. 

FIGURA 8 - ENTREGA INCREMENTAL 

 
FONTE: Sommerville (2011). 

Os clientes podem usar os incrementos iniciais como protótipos e ganhar experiência, 

na qual informa seus requisitos para incrementos posteriores do sistema. A entrega 

incremental não é recomendada para projetos grandes, que precisam de várias equipes de 

desenvolvimento.  

Um modelo é uma simplificação do que será desenvolvido para permitir um melhor 

entendimento sobre o sistema que está sendo construído. Um modelo não sobrepõe o outro, já 

que algumas vezes um não é suficiente, sendo necessário adotar um conjunto de modelos 

independentes (SOMMERVILLE, 2011). 
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2.7 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL 

Em 1990, motivados por uma reação adversa ao desenvolvimento de software com 

formalismo muito grande nas documentações e regulamentações, sendo, na sua maioria, 

micro gerenciados pelo tradicional e burocrático modelo em cascata, surgiu os conceitos 

existentes hoje relacionados ao desenvolvimento ágil de software (SBROCCO; MACEDO, 

2012).  

 O método ágil, como o Scrum, por meio do envolvimento dos utilizadores no 

processo de desenvolvimento, procura fornecer e dar prioridade aos novos requisitos do 

software e avaliar as interações do mesmo, dando enfoque ao papel das pessoas, sendo que as 

competências da equipe de desenvolvimento devem ser reconhecidas e exploradas (COHN, 

2011; PRESSMAN, 2011). 

A metodologia Scrum baseia-se em seis características: flexibilidade dos resultados, 

flexibilidade dos prazos, times pequenos, revisões frequentes, colaboração e orientação a 

objetos (SBROCCO e MACEDO, 2012). 

A FIGURA 9 apresenta a visão geral da metodologia Scrum, um modelo incremental, 

onde o projeto é dividido em vários ciclos curtos de desenvolvimento consecutivos. O 

Product Backlog é um documento contendo todos os itens que devem ser desenvolvidos 

durante o projeto. Cada Product Backlog é subdivido em uma lista de atividades denominada 

de Sprint Backlog, realizada em um período, chamado de Sprint (SBROCCO; MACEDO, 

2012). 

FIGURA 9 - METODOLOGIA SCRUM 

 
FONTE: Cohn (2011). 
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Daily Scrum Meeting é uma reunião diária realizada com intuito de verificar as 

atividades realizadas, planejar o que será realizado e se há algum impedimento para a 

conclusão das tarefas (COHN, 2012). O acompanhamento das atividades com a reunião diária 

é realizado com auxílio do quadro Task Board, permitindo a qualquer pessoa observar o 

andamento do projeto de maneira clara e intuitiva. 

O QUADRO 1 apresenta o Task Board, onde o Product Backlog representa a função 

que será desenvolvida, e no Sprint backlog, todas as atividades necessárias para o 

desenvolvimento da função. Inicialmente, todas as atividades são colocadas no quadro To Do, 

representando o que deve ser desenvolvido. Quando uma atividade é iniciada, é removida de 

To Do para o Doing e assim que é finalizada, é colocada no quadro Done. 

QUADRO 1 - TASK BOARD 

Product Backlog To Do Doing Done 

        

Sprint Backlog Unplanned Items Impediments To Discuss 

        
FONTE: Sbrocco e Macedo (2012). 

As informações sobre as tarefas a serem realizadas são registradas no Task Board 

geralmente por post-it ou escritas diretamente em um quadro branco, previamente preparado 

para essa função. 

2.8 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

EDUCACIONAL 

Benitti e Schlindwein (2005) apresentaram uma proposta metodológica para o 

processo de desenvolvimento de SE que compreende tanto aspectos técnicos quanto 

pedagógicos (adotamos a sigla PDSE para referenciá-la neste trabalho). O PDSE adota 

características de vários modelos de desenvolvimento de software, como: Cascata, 

Prototipação de Sistema e Entrega Incremental. 

Os autores enxergaram a necessidade da concepção de um padrão de 

desenvolvimento de SE, para que os mesmos possam contemplar as reais necessidades dos 

docentes em uma determinada perspectiva pedagógica. 
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O processo proposto compreende, além de questões pertinentes aos processos de 

software, aspectos relativos à concepção de SE coerente com uma perspectiva pedagógica, 

formação de uma equipe multidisciplinar de desenvolvimento, o processo de validação, bem 

como a formação docente. O processo de desenvolvimento é constituído de quatro etapas: 

concepção, elaboração, finalização e viabilização.  

A etapa de concepção define as diretrizes do SE por meio da definição dos objetivos 

do software e organizando-os em requisitos computacionais. O profissional da educação 

conduz a discussão dos objetivos pedagógicos subsidiando a definição dos requisitos 

computacionais, descritos pelo desenvolvedor. 

Com a definição dos requisitos, inicia-se a etapa de elaboração, a mais longa do 

processo de desenvolvimento, que abrange atividades de implementação, avaliação e 

validação do software, tendo como objetivo específico a criação de um protótipo funcional do 

SE norteado pelos requisitos identificados na etapa de concepção.  

Após a análise positiva da avaliação do SE, ocorre a etapa da Finalização, onde o 

desenvolvedor irá verificar se existem pequenos ajustes que tenham sido observados na 

validação preliminar do software e a elaboração da documentação, sendo esta essencial para 

qualquer software desenvolvido. 

A última etapa do processo de desenvolvimento, a Viabilização, é destinada aos 

usuários do SE, na qual é realizada a formação docente, o acompanhamento inicial e também 

o suporte. A atividade de formação capacita e estimula os docentes ao uso do software e a 

etapa de acompanhamento inicial tem intuito também de verificar a existência de erros não 

encontrados nas etapas anteriores e então, a atividade final (o suporte), é a responsável pela 

manutenção. 

2.9 MODELO DE AVALIAÇÃO DO SOFTWARE EDUCACIONAL 

Esta seção fundamenta o modelo de avaliação de SE adotado para avaliar o SIGCC, 

proposto por Melo e Neves. Os critérios da escolha deste modelo estão apresentados na seção 

de Revisão de Literatura. 

Pelo fato de diversos SEs de má qualidade ou de uso inadequado estarem à 

disposição dos professores, Melo e Neves (2013) salientam a necessidade e a importância da 

avaliação de SEs existentes. Segundo os autores, avaliar a ergonomia é tratar a relação entre o 

usuário e o software a partir da utilização de metodologias, técnicas e ferramentas que melhor 



37 

se adequem às necessidades do SE avaliado, o qual é preciso analisar a sua concepção 

pedagógica. 

Após a revisão de algumas ferramentas desenvolvidas para a avaliação do SE, Melo 

e Neves (2013) constataram a existência de uma convergência na utilização de questionários 

relativos às questões técnicas dos SEs, além da difícil ou superficial integração com as 

questões pedagógicas. Melo e Neves (2013) afirmam que um número considerável de 

ferramentas para avaliação de SEs demonstram pouca apropriação das teorias, discussões e 

pressupostos do campo da educação. 

Na elaboração dos critérios pedagógicos, Melo e Neves (2013) utilizaram como base 

as competências sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, um documento norteador das práticas na perspectiva de 

organização curricular nacional, que possui metas, objetivos, pressupostos teóricos e 

princípios para a Educação Básica nas diferentes áreas do conhecimento.  

Para a construção de critérios ergonômicos na análise e avaliação dos softwares 

livres educacionais, Melo e Neves (2013) destacam a contribuição da ISO/IEC, uma norma 

para a qualidade de software. Os autores esclarecem que a norma foi escolhida devido à sua 

importância para a definição de padrões mundiais de usabilidade.  

Segundo Melo e Neves (2013), alguns critérios da norma ISO/IEC não se aplicam 

diretamente ao software, assim, os autores consideraram quatro pontos fundamentais para a 

avaliação ergonômica: Funcionalidade, Usabilidade, Eficiência e Portabilidade. Conforme 

apresentado no QUADRO 2, na questão ergonômica a respeito da Funcionalidade será 

considerada a capacidade do software prover funcionalidades que satisfaçam as necessidades 

do usuário. 

QUADRO 2 - ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO 

Funcionalidade 
A capacidade do software prover funcionalidades que satisfaçam as 

necessidades do usuário. 

Usabilidade 

A capacidade do software ser compreendido, aprendido e operado. Será 

verificado se ele deixa claro o que o usuário deve fazer e o que significa 

cada item exibido na tela – botões, textos, links, etc. Também será 

verificada a possibilidade de desfazer ações, de avançar e recuar durante o 

uso do software. 

Eficiência 

Será verificado o uso de recursos de hardware pelo software, como 

processamento e uso de memória RAM. Também será avaliado se os 

softwares exigem recursos, como placa de áudio e vídeo. 

Portabilidade A capacidade do software ser executado em telas menores ou maiores. 
FONTE: Melo e Neves (2013). 
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Na categoria Usabilidade, será verificado se a interface permite avançar ou 

retroceder com elementos fundamentais de fácil operação e compreensão. Em relação à 

Eficiência, serão considerados recursos computacionais, verificando se o software realiza o 

uso compatível com as configurações mínimas do equipamento definidas. Por último, será 

avaliada a Portabilidade do sistema, verificado se é capaz de executar em diversos tamanhos 

de telas. 

Assim, a partir da discussão dos critérios pedagógicos e técnicos e do estudo das 

metodologias já existentes, Melo e Neves (2013) elaboraram uma lista de verificação – 

checklist – para avaliação dos Softwares Livres Educacionais investigados e realizaram a 

avaliação de quatro diferentes aplicativos desenvolvidos pelo projeto KDEdu: (1) Kanagram 

(anagramas de palavras), (2)  KTurtle (um ambiente educativo de programação), (3) Marble 

(um globo e atlas geográfico) e (4)  KBruch (um software desenvolvido para o ensino da 

Matemática). O estudo de Melo e Neves (2013) descreveu detalhadamente a metodologia de 

avaliação realizada, definindo um modelo próprio, no qual a elaboração das questões e seus 

respectivos critérios foram devidamente fundamentados e apresentados.   
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3 REVISÃO LITERATURA 

Para a revisão de literatura deste trabalho, utilizou-se a base de dados do banco de 

artigos e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) como fonte de pesquisa. 

3.1 CONSELHO DE CLASSE 

O levantamento da produção científica acerca do CC foi analisado com intuito de 

compreender o problema e definir as propriedades e as funções necessárias para o 

desenvolvimento. Na consulta realizada em 25 de agosto de 2017, foram utilizados dois 

descritores: “Conselho de Classe” e “Class Council” como termos da pesquisa com o 

operador OR para contemplar pelo menos um dos descritores. Nas opções de busca, foi 

definido: (1) “Qualquer”, indicando a busca em títulos, no autor e nos assuntos; e (2) “é 

(exato)”, definindo a busca exata da palavra chave. Com estas definições, foram apresentados 

7.450 trabalhos. 

Para refinar a busca, outros critérios foram adotados, como: publicações recentes 

(cinco anos), tipo de material (somente artigo) e apenas periódicos revisados por pares. Por 

meio destes critérios, o resultado foi aprimorado em 2.625 artigos - exclusão de 4.825 artigos.  

Em seguida, os artigos foram importados para o software de gerenciamento 

bibliográfico Mendeley, possibilitando a exclusão automática dos resultados repetidos e a 

retirada dos artigos com títulos explicitamente fora do contexto com a linha de pesquisa. Em 

relação à seleção de artigo por meio da leitura de seus títulos, poderia haver trabalhos que 

abordaram CC sem estar explicitar o CC no título. Assim, nesta fase foram considerados 

trabalhos que abordaram de alguma forma os seguintes descritores: (1) avaliação, (2) ensino 

e/ou aprendizagem, (3) educação e/ou ensino, (4) escola, (5) avaliação escolar ou (6) conselho 

de classe, o que resultou em 89 artigos. 

Segundo a norma NBR 6028, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

(2003, p.1), “o resumo corresponde à apresentação concisa dos pontos relevantes de um 

documento”. Desta forma, foi realizada a leitura pormenorizada dos resumos, descartando as 

pesquisas que não correspondiam ao CC. 

Dos 89 resumos analisados, verificou-se que 28 artigos faziam referência ao CC 

como instância escolar, já os outros 61 trabalhos referiam-se ao CC como órgão 
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representativo de uma classe profissional, motivo pelo qual não compuseram a análise deste 

estudo. 

Os artigos com os resumos que atendiam aos critérios definidos foram lidos 

plenamente, nos quais seis foram selecionados pelo fato de estar alinhados com o escopo do 

estudo, publicados em periódicos com a área de avaliação condizente com a linha de pesquisa 

e possuírem reconhecimento de qualidade – qualis – intelectual, conforme procedimentos 

utilizados pela CAPES. O QUADRO 3 apresenta o resultado da seleção dos artigos que 

tomaram o CC como objeto central de estudo. 

QUADRO 3 - RESULTADO DA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O CC 

ANO  AUTORES REVISTA ISSN 
QUALIS 

TÍTULO ARTIGO 
1 2 3 

2012 
NADAL B. 

G. 

Educação e 

Informática 

1982-

1654 
B2 B1 B1 

Cultura escolar e conselho de classe: gestão 

democrática do trabalho pedagógico? 

2014 

MIRANDA 

N. A.; 

RIBEIRO I. 

Política e 

Gestão 

Educacional 

1519-

9029 
B2 - B4 

Conselho de Classe e avaliação da aprendizagem: 

instrumentos de gestão democrática na escola 

pública. 

2014 
SILVA L. 

M. et al. 
Holos 

1807-

1600 
B2 B5 B2 

O conselho de classe como um espaço de 

contradições e formação do trabalho educativo. 

2015 
OLIVEIRA 

B. C.  
Eixo 

2238-

5630 
- B2 B4 

Atuação da coordenação pedagógica no conselho 

de classe: a experiência do campus São Sebastião. 

2015 

MAGNATA 

R. C. V.; 

SANTOS A. 

L. F.  

Estudos em 

avaliação 

educacional 

1984-

932X 
A2 A2 B3 

Avaliação formativa da aprendizagem: a 

experiência do conselho de classe. 

2015 
PAPI S. O. 

G.  

Estudos em 

avaliação 

educacional 

1984-

932X 
A2 A2 B3 Conselho de classe: que colegiado é esse? 

(1) Educação  (2) Ensino   (3) Interdisciplinar 

FONTE: O autor (2018). 

A seguir, serão apresentados os objetivos, características e as metodologias dos 

artigos selecionados. 

Em seu estudo, Nadal (2012) questiona as formas ritualizadas do trabalho 

pedagógico no CC e busca desvendar sentidos sobre a sua gestão e a avaliação. Por meio da 

abordagem qualitativa com metodologia interpretativa, duas escolas da rede estadual 

paranaense foram investigadas. A pesquisa revela que a avaliação ainda segue uma tradição 

classificatória e há uma pressão do sistema educativo para que o maior número de alunos seja 

aprovado. A autora conclui que a cultura das escolas ainda está próxima dos sentidos 

autoritários e centralizadores historicamente construídos. 

A pesquisa de Miranda e Ribeiro (2014) revela a transição entre a avaliação 

classificatória e a formativa, por meio dos resultados de uma pesquisa qualitativa realizada em 
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uma escola estadual na cidade de São Paulo.  Os autores destacam que o CC tem relação 

direta com a avaliação, pois cria oportunidade de avanços para os alunos e professores. A 

conclusão da pesquisa é que a avaliação deve ser pensada em favor da competência de todos, 

construindo espaços de inclusão, de reconhecimento dos saberes diversificados, favorecendo a 

participação democrática no sentido de ter uma sociedade justa e solidária. 

Silva et al. (2014) publicaram um artigo que trata de uma discussão sobre o CC como 

um espaço de contradições no ensino médio do Instituo Federal do Sertão. Partindo das 

observações, registros das reuniões e conversas com os educadores envolvidos, o estudo 

identifica limites e avanços no processo de avaliação. Segundo os autores, a instituição tem 

conduzido ações com limitações que precisam ser superadas, assim, espera mudanças de 

posturas na prática docente, na gestão e na participação dos alunos no processo educativo. 

O estudo de Oliveira (2015) apresenta resultados da participação da coordenação 

pedagógica nas práticas de formação docente do Instituo Federal de Brasília, com base em 

uma observação participante e análise dos registros. O estudo revela que o engajamento dos 

docentes e discentes no CC melhorou a partir dos instrumentos PCC, assim, é preciso cumprir 

as etapas do CC com a devida seriedade, empenho didático-pedagógico, visão de gestão, 

avaliação e proposição de soluções.  

Magnata e Santos (2015) publicaram um artigo que teve por objeto o CC como 

instrumento da avaliação formativa da aprendizagem. O estudo buscou identificar as 

concepções de avaliação da aprendizagem do CC no Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Pernambuco. Fundamentado no método de estudo de caso, foram feitas 

observações de reuniões do CC, entrevistas semiestruturadas e análise de documentos. Os 

resultados revelaram o CC com a perspectiva de avaliação formativa e que o desenvolvimento 

deste órgão colegiado possibilita a implantação de uma avaliação construtiva e coletiva. 

A fim de aprender a forma como o CC é abordado nas pesquisas de pós-graduação 

stricto sensu, Papi (2015) analisou resumos de pesquisas presentes na CAPES. O estudo 

indica que na década de 2002 a 2011, dez pesquisas tomaram o CC como objeto central de 

investigação e 57 fizeram referência a ela. A análise dos resumos das 67 pesquisas demonstra 

a centralidade da avaliação discente nesse colegiado, a proximidade entre ele e a gestão 

democrática e a pulverização de outras problemáticas investigadas nesse Conselho, indicando 

que houve um processo de ampliação de sua prática e da percepção que se tem dele. 

Dentre todas as pesquisas selecionadas nesta seção, conforme os critérios definidos e 

apresentados, a maioria relata problemas e contradições acerca dos procedimentos do CC, 

outras apontam ações para a melhoria nos procedimentos do CC, porém não foi encontrado 
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um estudo que aponte uma solução concreta ou apresente um modelo de processo que auxilie 

de forma adequada os procedimentos do CC. 

3.2 SOFTWARE EDUCACIONAL 

Pela inexistência de pesquisas a respeito de desenvolvimento de um software para 

auxiliar nos procedimentos do CC – conforme os critérios definidos e apresentados na seção 

anterior –, um levantamento da produção científica acerca do SE foi iniciado com intuito de 

encontrar um modelo de avaliação para tal. Na consulta, realizada em 14 de novembro de 

2017, foram utilizados dois descritores: “Software Educação” e “Software Educacional” como 

termos da pesquisa com o operador OR para contemplar um dos descritores. Nas opções de 

busca, foi definido: (1) “Qualquer”, indicando a busca em títulos, no autor e nos assuntos; e 

(2) “é (exato)”, definindo a busca exata da palavra chave. Com estas definições, foram 

apresentados 5.675 trabalhos.  

Para refinar a busca, outros critérios foram adotados, como: publicações recentes 

(dez anos), tipo de material (somente artigo) e apenas periódicos revisados por pares. Por 

meio destes critérios, o resultado foi aprimorado em 3.271 artigos, com exclusão de 2.404 

artigos.  

Com a leitura dos primeiros artigos, apesar de estarem relacionados ao SE, não foi 

possível identificar trabalhos que apresentassem modelos para avaliação de um SE. Desta 

forma, a pesquisa foi reiniciada com novos descritores: “Software Educação” e “Avaliação” 

como termos da pesquisa com o operador AND para contemplar os dois descritores 

simultaneamente. Nas opções de busca, foi definido: (1) “Qualquer”, indicando a busca em 

títulos, no autor e nos assuntos; e (2) “é (exato)”, definindo a busca exata da palavra chave. 

Com estas definições, foram apresentados 2.314 trabalhos.  

Refinamos a busca com a definição de somente artigos, publicações recentes (dez 

anos) e apenas periódicos revisados por pares. Assim, o resultado foi aprimorado em 1.426 

artigos, com exclusão de 888 artigos. 

A leitura dos títulos foi realizada com intuito de retirar os trabalhos que não tinham 

relação com desenvolvimento de um SE, resultando em 101 artigos. O mesmo critério de 

exclusão foi adotado na fase seguinte, porém com a leitura dos resumos, restando apenas 29 

artigos. 
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Conforme exposto anteriormente, Sommerville (2011) afirma que não há soluções 

universais adequadas a todos os problemas, pois tipos diferentes necessitam de processos 

distintos. Segundo o autor, modelos são descrições definitivas dos processos de software que 

podem ser usadas para explicar diferentes abordagens de metodologias. Neste sentido, a 

leitura plena dos 29 artigos foi realizada com intuito de identificar pesquisas com avaliação 

para SE utilizados atualmente e identificamos 9 artigos que realizaram tal avaliação.  

O QUADRO 4 apresenta os artigos que apresentaram modelos de avaliação para SE. 

A primeira coluna representa o ano de publicação do artigo, a segunda coluna são os autores e 

a terceira coluna, o título do artigo. 

QUADRO 4 - REVISÃO DE LITERATURA SOBRE AVALIAÇÃO DO SE 

ANO 

PUBL. 
AUTORES TÍTULO ARTIGO 

2007 FONSECA L. M. M. et al. 
SEMIOTÉCNICA E SEMIOLOGIA DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-

TERMO: AVALIAÇÃO DE UM SOFTWARE EDUCACIONAL. 

2011 LOPES A. C. C. et al. 
CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL 

SOBRE CATETERISMO URINÁRIO DE DEMORA. 

2012 
JÚNIOR J. N. S.;  

BARBOSA F. G. 

POLARÍMETRO VIRTUAL: DESENVOLVIMENTO, UTILIZAÇÃO 

E AVALIAÇÃO DE UM SOFTWARE EDUCACIONAL. 

2012 FONSECA L. M. M. et al. 

AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PREMATURO: OPINIÃO DOS 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM ACERCA DE UM SOFTWARE 

EDUCACIONAL. 

2013 
MELO R. S.; NEVES B. 

G. 

AVALIAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE EDUCACIONAL: 

INVESTIGANDO O POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO KDEDU 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

2014 JÚNIOR J. N. S. et al. 
RESSONÂNCIA: DESENVOLVIMENTO, UTILIZAÇÃO 

E AVALIAÇÃO DE UM SOFTWARE EDUCACIONAL. 

2015 
GRINCEVICIUS T. D.; 

MORAES S. G. 

SOFTWARE EDUCACIONAL: NEMATELMINTOS DE 

AQUISIÇÃO PASSIVA. 

2015 
COELHO L. S. V. A. et 

al. 

SOFTWARE EDUCATIVO E MELHORIA DO CONHECIMENTO 

DE ESCOLARES SOBRE PREVENCAO DE SOBREPESO E 

OBESIDADE. 

2017 
ARAÚJO N. M. S.; 

FREITAS F. R. R. 

PEDAGOGIC SOFTWARE EVALUATION PROTOCOL: 

ANALYZING A DIGITAL EDUCATIONAL GAME FOR 

PORTUGUESE LANGUAGE TEACHING. 

FONTE: O autor (2018). 

A definição das diretrizes para avaliação de um SE deve considerar aspectos 

pedagógicos e de usabilidade com sustentação teórica, onde exige conhecimento prévio de 

pessoas da área de pedagogia e da ES (PEREIRA et al., 2016).  

Neste contexto, serão descritas a seguir, as características das pesquisas apresentadas 

no QUADRO 4, e se os estudos avaliaram os aspectos pedagógicos e de interface do SE com 

sustentação teórica, bem como se houve participação de pessoas da área de pedagogia e ES. 
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Fonseca et al. (2007) apresenta uma pesquisa descritiva e exploratória que avalia SE 

para o ensino de enfermagem em quatro dimensões: desempenho, objetivo pedagógico, 

qualidade interface e adequação do programa. O SE foi avaliado por dezesseis pessoas: três de 

informática, dois da área de áudio visual e onze enfermeiros. O critério de seleção da amostra 

foi: “mínimo de cinco anos de experiência em suas áreas ou título de especialista”. Apesar de 

não apresentar os detalhes da metodologia, a avaliação é fundamentada por meio da citação de 

outro artigo. Nenhuma pedagoga participou do processo de avaliação, a definição do tamanho 

da amostra não foi fundamentada e não há detalhamento de como cada dimensão foi avaliada. 

Lopes et al. (2011) realizou um estudo que teve como objetivo construir um SE para 

o ensino e aprendizado da técnica de cateterismo urinário de demora e comparar a apreensão 

do conhecimento antes e após a aplicação do software desenvolvido. Para a avaliação, um 

questionário de conhecimento foi aplicado a 60 alunos, sem a participação de nenhuma 

pedagoga, antes e depois da utilização do SE. Assim, aspectos técnicos e pedagógicos do 

software não foram avaliados. A pesquisa não seguiu um modelo de avaliação e a definição 

do tamanho da amostra, assim como a metodologia para elaboração do questionário, não foi 

fundamentada. 

Silva Júnior e Barbosa (2012) desenvolveram uma aplicação de SE para facilitar a 

compreensão dos conceitos relacionados à polarimetria. A validação foi realizada com 91 

alunos, também sem a participação de nenhuma pedagoga, considerando a interface gráfica, 

usabilidade e aspectos educacionais. A pesquisa não seguiu um modelo de avaliação e a 

definição do tamanho da amostra, assim como a metodologia para elaboração do questionário 

não foi fundamentada.  

Pensando em promover avanços na educação em enfermagem, Fonseca et al. (2012) 

desenvolveu o SE semiotécnica e semiologia do recém-nascido do pré-termo. A avaliação do 

SE foi realizada com a participação de 51 graduandos em enfermagem, sem a participação de 

nenhuma pedagoga. A partir da análise de conteúdo, as opiniões expressas pelos estudantes 

foram agrupadas em cinco temas: design e uso de mídias, organização do conteúdo, 

navegação, simulações e avaliação geral. 

Melo e Neves (2013) realizaram um trabalho investigativo do potencial dos SEs 

livres do projeto KDEdu – um conjunto de software relacionado à educação de conteúdo com 

licenciamento livre, para a utilização nos anos iniciais do ensino fundamental. A metodologia 

utilizada consistiu na elaboração e aplicação de uma checklist baseada em critérios 

pedagógicos fundamentados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e ergonômicos com 
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base na International Standardization Organization (ISO) e International Electrotechnical 

Commission (IEC).  

Semelhante ao artigo publicado em 2012, Silva Júnior et al. (2014) desenvolveu 

outro SE que permite a exploração interativa dos conceitos relacionados à ressonância para 

facilitar a sua compreensão. O software foi avaliado pelos 148 alunos e 18 professores, sem 

nenhuma pedagoga, considerando a interface gráfica e aspectos pedagógicos. A pesquisa não 

seguiu um modelo de avaliação e a definição do tamanho da amostra e a definição da 

metodologia para elaboração do questionário não foi fundamentada.  

Grincevicius e Guimarães (2015) publicaram um artigo com objetivo de desenvolver 

e avaliar um SE com base em imagens parasitológicas de helmintos. Para avaliá-lo, um 

questionário de conhecimento foi aplicado a 97 estudantes de medicina, sem nenhuma 

pedagoga, antes e depois da utilização do SE. Assim, aspectos técnicos e pedagógicos do 

software não foram avaliados. A pesquisa não seguiu um modelo de avaliação e a definição 

do tamanho da amostra e da metodologia para elaboração do questionário não foi 

fundamentada. 

Coelho et al. (2015) realizou uma pesquisa para avaliar os efeitos da utilização de um 

SE na melhoria de conhecimento dos escolares sobre prevenção de sobrepeso e obesidade.  A 

validação foi realizada por meio do ensaio não controlado com avaliação antes e depois com 

71 alunos entre seis e dez anos. O estudo ressalta a importância das ações educativas por meio 

de um SE na construção de conhecimento dos escolares acerca da prevenção de sobrepeso e 

obesidade. Esta pesquisa descreveu o modelo de avaliação e os critérios pedagógicos. 

Por fim, Araújo e Freitas (2017) avaliam a qualidade dos jogos pedagógicos digitais 

para o ensino da língua materna por meio de uma avaliação da qualidade didática, pedagógica 

e ergonômica dos jogos pedagógicos digitais disponíveis on-line, levando em consideração o 

protocolo de avaliação do software pedagógico desenvolvido para realizar a pesquisa. Para a 

avaliação, os critérios pedagógicos estão bem descritos e fundamentados. 

O QUADRO 5 apresenta a síntese das características das avaliações do SE realizadas 

nos artigos selecionados, sendo que a primeira coluna contém a questão investigada e as 

colunas seguintes, os artigos selecionados.  
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QUADRO 5 - CARACTERÍSTICAS DA AVALIAÇÃO DO SE 
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Tamanho da amostra 16 60 91 51 2 166 97 71 2 

Fundamenta o tamanho da amostra? Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Avalia interface? Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Fundamenta avaliação interface? Sim Não Não Sim Sim Não Não Não Sim 

Avalia os aspectos pedagógicos? Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Fundamenta avaliação pedagógica? Sim Não Não Sim Sim Não Não Não Sim 

Houve participação de uma pedagoga? Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 

Fundamenta elaboração questionário? Não Não Não Não Sim Não Não Não Sim 

Utiliza respostas definidas com níveis 

de aceitação? 
Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

FONTE: O autor (2018). 

As metodologias de avaliação do SE adotadas nas pesquisas apresentadas no 

QUADRO 5 foram analisadas e serão descritas a seguir. Conforme exposto anteriormente, a 

avaliação de um SE deve considerar aspectos pedagógicos e de interface com sustentação 

teórica, onde exige conhecimento prévio de pessoas da área de pedagogia e da ES (PEREIRA 

et al., 2016). Assim, verificamos se as pesquisas consideraram a avaliação da interface e dos 

aspectos pedagógicos; se definiram a avaliação com sustentação teórica, ou seja, modelos de 

avaliação, citação de outros estudos ou regimentos; e se contaram com a participação de 

pessoas da área de pedagogia e verificamos também o formato das questões da avaliação. 

Em relação ao tamanho da amostra, na primeira linha do QUADRO 5, apesar dos 

objetivos de avaliação do SE destes estudos terem o mesmo objetivo (ensino e aprendizagem), 

não há um padrão entre as pesquisas. Nenhum estudo (segunda linha) fundamentou a 

definição do tamanho da amostra. Apesar das pesquisas de Lopes et al. (2011), Grincevicius e 

Moraes (2015) e Coelho et al. (2015) apresentarem o tamanho da amostra significativa, a 

avaliação do SE foi realizada em base do desempenho do aluno por meio de aplicação de 

questionários de conhecimento antes e depois do experimento. Assim, nestes trabalhos, não 

foram avaliadas as questões técnicas e pedagógicas do software. 

Os estudos de Silva Junior e Barbosa (2012), Fonseca et al. (2012) e Silva Junior et 

al. (2014) também possuem o tamanho da amostra significativa, porém, poucas questões 

foram abordadas na avaliação – talvez pelo fato de o grande quantitativo da amostra não 

permitir uma análise mais detalhada.  Os estudos de Fonseca et al. (2007), Melo e Neves 
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(2013) e Araújo e Freitas (2017) apresentaram o tamanho da amostra pequena, porém os 

critérios foram bem fundamentados e apresentados com maiores detalhes. 

Dos nove artigos selecionados, seis realizaram a avaliação da interface do SE, 

indicada na terceira linha do QUADRO 5, nos quais, a maioria utilizou questões objetivas. 

Dentre estes, quatro pesquisas embasaram a avaliação da interface pela citação de outro 

trabalho ou a definição de um modelo de avaliação. 

Em relação aos aspectos pedagógicos, seis trabalhos realizaram a avaliação (indicada 

na quinta linha do QUADRO 5). Dentre estes, quatro embasaram a avaliação dos aspectos 

pedagógicos por meio de regimentos ou citação de outro artigo.  

Tanto nos aspectos técnicos e pedagógicos, as pesquisas de Melo e Neves (2013) e 

Araújo e Freitas (2017) – os que tiveram a menor amostra – foram os únicos que justificaram 

a forma com que os questionários foram elaborados (indicado na linha oito do QUADRO 5). 

Neste contexto, conforme a análise realizada, os estudos de Melo e Neves (2013) e 

Araújo e Freitas (2017) foram os que apresentaram mais pontos positivos. Porém, o trabalho 

de Araújo e Freitas (2017) é específico para o ensino de língua portuguesa, onde a 

metodologia está bem restrita e de difícil adaptação. 

Assim, em relação à metodologia para avaliação de um SE, o trabalho de Melo e 

Neves (2013) foi adotado como referência neste projeto pela riqueza dos detalhes da 

metodologia; qualidade dos critérios adotados; semelhanças em alguns pontos deste projeto; e 

por possibilitar ajustes na metodologia de avaliação da pesquisa.   
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4 TRABALHOS CORRELATOS 

Uma solução computacional similar ao proposto neste trabalho seria fundamental de 

forma a identificar e analisar o modelo de desenvolvimento e o de avaliação adotados na 

construção do software, bem como as diferenças e contribuições que esses trabalhos poderiam 

ter para este estudo.  

Com o levantamento da produção científica acerca do CC pela base de dados da 

CAPES, não foram encontradas pesquisas que utilizem a tecnologia da informação para 

auxiliar nos procedimentos do CC. Porém, empresas de software geralmente desenvolvem a 

solução sem a publicação de artigos. Assim, uma investigação em sites de internet foi 

realizada com intuito de encontrar soluções computacionais de gerenciamento de CC. 

A pesquisa foi realizada no dia 05 de novembro de 2017, utilizando o site de busca 

Google. A palavra chave “Software para Conselho de Classe” foi utilizada, gerando 

aproximadamente 456.000 resultados. Três soluções foram apresentadas nas três primeiras 

páginas: (1) Educara, (2) Antares e (3) uma solução utilizando Power BI e o Microsoft Forms.  

A partir da quarta página não foram encontradas outras soluções específicas para o 

gerenciamento do CC, apenas controle de registros de dificuldades de aprendizagem 

utilizando planilha eletrônica ou softwares de gestão de escolas, que foi verificado em até 50 

páginas. 

4.1 EDUCARA 

Educara é um software que surgiu pela solicitação de um professor para criar um 

programa que possibilitasse ter descrições mais detalhadas do aluno. A solução foi 

desenvolvida em 2012 e atualmente é utilizada em 23 escolas municipais em Goiânia, 

contribuindo para o acompanhamento da descrição do perfil de cada estudante 

(RODRIGUES, 2016).  

Segundo Rodrigues (2016), sem a solução, o professor precisa preencher os dados do 

aluno em um editor de texto convencional para que a escola tenha acesso às descrições. 

Porém, o preenchimento dos dados desta maneira, além de dificultar a descrição do aluno, não 

permite que as informações sejam compartilhadas entre outros professores (RODRIGUES, 

2016). 
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Por meio da entrevista realizada por Rodrigues (2016), o analista da empresa afirma 

que o programa fornece meios para ajudar professores e coordenadores a preencherem a ficha 

do aluno de forma mais rápida, acessível e compartilhada. Além disso, o seu uso pode ser 

realizado dentro ou fora do ambiente escolar, com conceitos baseados na Lei de Diretrizes e 

Bases que estabelece a avaliação dos educandos por meio de descrições e ajuda a identificar o 

perfil do estudante.  

O modelo didático adotado pelo software Educara possui a ficha descritiva que 

explana os aspectos específicos do estudante e permite ao professor elaborar o diagnóstico 

final de uma avaliação periódica que não seja somente o boletim escolar, possibilitando que 

os professores tenham melhor diálogo durante o CC, além de facilitar a descrição e o 

acompanhamento do perfil de cada estudante (RODRIGUES, 2016). 

4.2 ANTARES 

Desenvolvida por Antares Informática – empresa goiana de desenvolvimento de 

software para gestão pública –, a segunda solução encontrada é o Antares, um software de 

gestão da educação que fornece meios para cadastrar escolas, alunos, séries, turmas, 

disciplinas, matrícula do aluno, funcionários da escola, horários, diário de sala, lançamento de 

notas e histórico do aluno (ANTARES INFORMÁTICA, 2016).  

A FIGURA 10 é uma imagem retirada do tutorial de acesso ao recurso CC do 

software de gestão da educação Antares. Conforme apresentado na figura, para o CC há duas 

opções: Conselho Agrupado e Conselho Individual. 

FIGURA 10 - ANTARES 

 
FONTE: Antares Informática (2016). 
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A FIGURA 11 apresenta o relatório de CC agrupado, que mostra uma lista de alunos 

agrupados por turmas e que é apresentado o resultado das avaliações de cada bimestre para 

três disciplinas.  

FIGURA 11 - RELATÓRIO DO CC AGRUPADO 

 
FONTE: Antares Informática (2016). 

A FIGURA 12 apresenta o relatório do CC individual, que distingue do relatório do 

CC agrupado, pela apresentação de somente uma disciplina. O relatório apresenta todos os 

alunos de uma turma, devidamente identificado pelo ano de exercício, turma e série. A 

disciplina é selecionada nas configurações da tela inicial que gera o relatório. 

FIGURA 12 - RELATÓRIO DO CC INDIVIDUAL 

 
FONTE: Antares Informática (2016). 
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4.3 POWER BI E MICROSOFT FORMS 

No Colégio Marista de Goiânia, os professores e coordenadores utilizaram o Power 

BI e o Microsoft Forms para desenvolver os relatórios do CC (MICROSOFT EDUCAÇÃO, 

2017). O Power BI, nativo do Office 365 para Educação, é uma ferramenta interativa de 

inteligência que permite o cruzamento dos dados para gerar diferentes visões para o melhor 

entendimento e interpretação por parte dos usuários (MICROSOFT EDUCAÇÃO, 2017). 

A FIGURA 13 ilustra o painel individual, que apresenta as informações coletadas de 

todas as disciplinas e é notória a falta de legenda nos gráficos apresentados e a ausência das 

informações sobre as intervenções realizadas pela equipe pedagógica.  

FIGURA 13 - PAINEL DO CC 

 
FONTE: Microsoft Educação (2017). 

A coleta de dados do corpo docente a respeito dos alunos e os assuntos que 

precisariam ser retomados foi realizada por meio da ferramenta nativa do Office 365 para a 

educação, o Microsoft Forms (MICROSOFT EDUCAÇÃO, 2017). 

A FIGURA 14 apresenta o formulário para coleta de dados desenvolvida por meio do 

Microsoft Forms. Para registrar os aspectos de aprendizagem, o professor precisa realizar a 

autenticação pela conta de e-mail, ou seja, é necessário possuir uma conta de e-mail da 

empresa. 
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As descrições dos itens do formulário estão ilustradas na FIGURA 15, onde o 

registro é realizado por meio de uma caixa de opção. O professor só pode indicar um 

apontamento, ou seja, não há como registrar a intensidade de cada aspecto. 

FIGURA 14 - FORMULÁRIO DE COLETA DE 

DADOS DO O CC 

 

FONTE: Microsoft Educação (2017). 

FIGURA 15 - DESCRIÇÃO DOS ITENS DO 

FORMULÁRIO 

 

FONTE: Microsoft Educação (2017). 

Ao final, uma apresentação visual das informações mais importantes foi criada por 

meio da ferramenta PowerBI, permitindo ter uma visão por aluno dos assuntos que precisam 

ser reforçados, além de ter uma visão por turma e semestre, que possibilite uma análise mais 

detalhada para gestão, permitindo otimizar o tempo e a análise para o acompanhamento ao 

longo do tempo por turma/aluno (MICROSOFT EDUCAÇÃO, 2017). 

A FIGURA 16 ilustra o painel geral por turma, que apresenta assuntos que precisam 

ser reforçados e possibilita uma análise mais detalhada para a gestão. As informações das 

dificuldades estão agrupadas e não há como saber em quais disciplinas o aluno teve 

problemas, sem contar que o painel não fornece meios para o registro das deliberações da 

reunião do CC.  

 

FIGURA 16 – PAINEL GERAL DO CC 

 
FONTE: Microsoft Educação (2017). 
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4.4 SÍNTESE DOS TRABALHOS CORRELATOS 

Conforme os objetivos descritos nas pesquisas a respeito do CC encontradas no 

levantamento bibliográfico, as soluções apresentadas – Educara, Antares e solução com 

Windows Forms – não atendem aos requisitos necessários para o gerenciamento de um CC. 

Educara permite a coleta, o armazenamento e a apresentação das informações do 

aluno, primordiais para a realização de uma reunião de um CC. Porém, segundo Oliveira 

(2015), uma das funções do CC é a intervenção, que são encaminhamentos visando a 

melhoria das ações do ensino e aprendizagem.  

Neste sentido, a coleta de informações acerca das dificuldades de aprendizagem sem a 

definição clara de um período impede a realização das intervenções, visto que as pedagogas 

necessitam realizar as ações conforme as dificuldades apresentadas no período.  

O software Educara não apresenta recursos de coleta de informações gerenciadas por 

períodos e suas respectivas intervenções e a solução realiza funções mais semelhantes aos 

procedimentos de um diário de classe (registro diário das atividades da disciplina). 

A segunda solução, Antares, emite relatório de notas individual e em grupo, nas 

quais, nenhuma apresenta informações associadas a respeito das dificuldades de um aluno. 

Apesar do relatório do CC individual apresentar notas de todos os bimestres de uma 

disciplina, segundo Magnata e Santos (2015), o CC busca diagnosticar as dificuldades do 

aluno. Dessa forma, somente a nota das disciplinas é insuficiente para permitir a análise geral 

das dificuldades do aluno. Conforme descrito na FLERE, o CC deve analisar os dados 

qualitativos e quantitativos do PEA (PARANÁ, 2017). 

Microsoft Forms e Power BI permite o desenvolvimento de uma solução tecnológica 

por pessoas sem muito conhecimento de programação. Para isto, fornece bibliotecas com 

funções bem definidas, o que facilita a configuração e a sua utilização. Todavia, restringe o 

contexto da aplicação e não é possível personalizar os recursos além do previsto nas funções. 

Desta forma, os requisitos do sistema (controle de usuário, definição de interfaces, relatórios) 

limitam-se aos recursos existentes nas funcionalidades da biblioteca. 

O Microsoft Forms permite convidar outras pessoas a responder por meio de um 

navegador da Web que, quando enviados, é possível realizar a análise interna para avaliar as 

respostas que podem ser facilmente exportadas para o Excel para análise adicional ou para 

classificação (MICROSOFT EDUCAÇÃO, 2017).  
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Uma das dificuldades na utilização do Microsoft Forms é que usuários que não estão 

vinculados no grupo da empresa/instituição só podem enviar respostas anonimamente – neste 

caso não será possível realizar a autenticação de usuário. Outro obstáculo é que apesar dos 

dados serem mantidos indefinidamente, se a conta do proprietário for excluída, não será 

possível ter acesso aos dados e se uma conta de usuário tiver sido atribuída, os formulários 

criados anteriormente não estarão acessíveis. 

O QUADRO 6 apresenta a síntese das funções realizadas pelas soluções de CC 

encontradas. A primeira coluna apresenta os principais requisitos necessários para o 

gerenciamento do CC. A segunda coluna, subdividida em três, apresenta as soluções de 

software encontradas para o CC. 

QUADRO 6 - SÍNTESE DAS SOLUÇÕES DO CC ENCONTRADAS 

Requisitos para o gerenciamento 

do CC 

Solução Encontrada SIGCC 

(NOSSA 

PROPOSTA) Educara Antares 
Microsoft 

Forms 

Possui aspectos de aprendizagem 

padronizados? 
Não Não Sim Sim 

Permite inserir a intensidade de cada 

aspecto?  
Não Não Não Sim 

Realiza controle de usuário? Sim Sim Parcialmente Sim 

Coleta dificuldades de aprendizagem para 

o PCC? 
Não Não Sim Sim 

Restringe a coleta das dificuldades por 

período? 
Não Não Não Sim 

Apresenta alunos que necessitam de 

intervenções? 
Não Não Não Sim 

Permite o registro das intervenções 

realizadas? 
Não Não Não Sim 

Possui interface de CC? Não Não Parcialmente Sim 

A interface do CC apresenta informações 

que permitem avaliar o desempenho do 

aluno? 
Não Não Não Sim 

Permite o registro das decisões do CC? Não Não Não Sim 

Emite relatório de desempenho do 

Estudante? 
Parcialmente Parcialmente Parcialmente Sim 

Emite relatório geral das informações sobre 

o CC? 
Não Não Não Sim 

FONTE: O autor (2018). 

Conforme apresentado no QUADRO 6, dentre os requisitos avaliados, as soluções 

Educara e Antares atendem plenamente e parcialmente somente a um deles. Apesar destas 

soluções emitirem o relatório de desempenho do estudante, as informações apresentadas são 

insuficientes para análise na reunião do CC. A solução que utiliza Microsoft Forms atende 

dois requisitos plenamente e três requisitos de forma parcial.  
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5 MATERIAIS 

Esta seção apresenta as principais tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do 

SIGCC. Para o desenvolvimento do sistema, foi definido a arquitetura cliente-servidor. Este 

modelo é amplamente utilizado para sistemas web, onde o cliente é o usuário que faz uso do 

serviço disponível no servidor.   

Para o desenvolvimento das páginas, foram utilizadas as seguintes tecnologias: 

Hypertext Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) e JavaScript. O HTML 

é uma linguagem de marcação utilizada para definir o conteúdo de uma página web (títulos, 

menus, cabeçalho), o CSS define como os elementos irão compor a página (cores, 

posicionamento, fontes, tamanhos) e o JavaScript provê a interatividade da página (WORLD 

WIDE WEB CONSORTIUM, 2018). 

Com objetivo de agilizar o desenvolvimento das páginas, foram utilizados os 

componentes prontos do Bootstrap. O Bootstrap fornece um conjunto de componentes 

estilizados escritos em HTML, CSS e JavaScript que permite a apresentação de páginas web 

em variados tamanhos de dispositivos (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2018).  

Para executar as ações do sistema, utilizamos a linguagem de programação Java na 

plataforma Java Enterprise Edition (JEE). A linguagem de programação é responsável pela 

conexão com o banco de dados para persisti-los. Java é executada em uma máquina virtual, 

que permite o seu funcionamento em diversas plataformas, como Windows, Linux, Solares.  

O SIGCC foi hospedado no container web Tomcat que, segundo Luckow e Melo 

(2015), é responsável em hospedar as aplicações desenvolvidas em Java, que compreende as 

solicitações realizadas pelo cliente e provê uma resposta. 

Adotamos o padrão de arquitetura Model-View-Controller (MVC), que segundo 

Sommerville (2011), separa os elementos de um sistema, permitindo mudá-los de forma 

independente, onde pode-se adicionar uma nova visão ou alterar uma exibição existente sem 

quaisquer alterações nos dados subjacentes do modelo. 

O Spring Frameworks foi utilizado para auxiliar no processo de desenvolvimento do 

SIGCC. Este framework foi criado com intuito de simplificar projetos web em Java, e possui 

diversos módulos: Spring Security, que trata a autenticação de usuário e a autorização de 

serviços; Spring Boot, que gera projetos configurados; e o Spring MVC, para 

desenvolvimento de projetos com o padrão MVC (PIVOTAL SOFTWARE, 2018). 
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O desenvolvimento de páginas HTML com inserção de parâmetros em linguagem 

Java foi realizado com a utilização do Thymeleaf. Este recurso é um mecanismo independente 

para o desenvolvimento de páginas HTML com Java que exibe a página corretamente em 

navegadores (THE THYMELEAF TEAM, 2017).   

A persistência de dados foi realizada pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

Relacional Maria DB. Pela diferença do paradigma, banco de dados é relacional e Java é 

orientado a objeto, o framework Hibernate foi utilizado para o mapeamento objeto/relacional. 

A FIGURA 17 apresenta as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do SIGCC.  

FIGURA 17 – TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 
FONTE: O autor (2018).  

Conforme apresentado na FIGURA 17, um projeto web tem a arquitetura cliente-

servidor, representado nas cores creme e azul, respectivamente.  Para um projeto Java, o 

servidor precisa do container web Tomcat que pode hospedar vários projetos desenvolvidos 

na linguagem de programação Java. Os projetos Java não têm capacidade de armazenar 

dados, visto que a sua execução é realizada em uma memória temporária, assim a persistência 

de dados é realizada com auxílio do Sistema Gerenciador de Banco de Dados. 
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6 MÉTODOS 

Esta seção apresenta uma descrição dos métodos utilizados no desenvolvimento 

desta dissertação. Em busca da compreensão dos procedimentos e processos do CC, 

realizamos a análise de documentos, entrevistas e observações, permitindo assim, a definição 

dos principais requisitos do SE.  

Com a definição dos requisitos, iniciamos o desenvolvimento do SIGCC embasado 

no PDSE que define 4 etapas: Concepção, Elaboração, Finalização e Viabilização. O SIGCC 

foi desenvolvido e implantado, e assim realizamos um estudo de caso com intuito de avaliar a 

eficácia da solução desenvolvida. A avaliação foi realizada por meio do modelo de avaliação 

do SE proposto por Melo e Neves (2013). A FIGURA 18 apresenta a metodologia desta 

dissertação. 

FIGURA 18 – METODOLOGIA DA DISSERTAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2018). 

6.1 DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PEDAGÓGICOS 

A identificação dos requisitos dos procedimentos do CC foi realizada por intermédio 

da análise documental, entrevistas e observações. Para a análise documental compuseram a 

fonte de dados: LDB nº 9.394 de 1996; a FLERE de 2017, PDI de 2014, Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de 2016 do IFPR de Paranavaí; Resolução nº 50 de 2017 do IFPR; e as 

planilhas eletrônicas da equipe pedagógica. 

As observações foram realizadas na reunião do CC do Curso Técnico em 

Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio, realizada em 16 de outubro de 2017 e do Curso 

Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio, realizada em 17 de outubro de 2017. 

Observar o CC em situação real, por meio da observação, possibilitou que os dados 

fossem coletados, como também, subsidiassem o conteúdo das entrevistas com os professores 
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e a equipe pedagógica. Realizamos 14 entrevistas semiestruturadas, 11 professores e 3 

pedagogas. 

Para a análise e a compreensão dos objetivos do CC, participaram do processo um 

desenvolvedor, uma pedagoga e uma professora. O desenvolvedor assumiu todas as tarefas da 

parte técnica do desenvolvimento (análise, design, programação, testes, implantação, 

treinamento, outros). A professora e a pedagoga conduziram a discussão, esclarecendo os 

procedimentos do CC e elencando as dificuldades enfrentadas. Para facilitar a referência de 

um problema identificado e de um requisito definido adotamos, respectivamente, as siglas (P) 

e (R). 

6.1.1 Análise dos Regimentos 

Para compreender os procedimentos do CC, foi realizado um estudo dos regimentos 

a respeito do CC. A LDB n.º 9394/1996 atribui ao CC a possibilidade de ele ser participativo, 

mas é o PDI do IFPR, o PPP do IFPR de Paranavaí, a Resolução nº 50 de 14 de julho de 2017 

do IFPR e a FLERE que estabelecem as diretrizes para a realização do CC no Paraná.  

A LDB nº 9.394/1996 não trata de forma explícita o CC, mas estabelece a gestão 

democrática do ensino público, fornecendo a contextualização para as diretrizes do sistema 

educacional, suas políticas e as normatizações para organização e funcionamento das escolas 

estaduais, como também do papel das instituições com suas orientações para os trabalhos do 

CC. 

O PDI do IFPR é um instrumento de gestão que norteia a Instituição no que diz 

respeito à sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, seus objetivos estratégicos e as 

diretrizes pedagógicas que orientam suas ações. Os objetivos relacionados ao CC constam na 

seção relacionada à avaliação de ensino e aprendizagem. 

O PPP de Paranavaí é uma ferramenta de planejamento e avaliação que define a 

identidade da instituição. Tem por finalidade indicar caminhos, descrever princípios e meios 

operacionais para promover a educação profissional e tecnológica pública, de qualidade e 

socialmente referenciada. Os objetivos do CC são mencionados em metas e ações da 

instituição. 

A Resolução nº 50 estabelece as normas de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem no âmbito do IFPR. A resolução define a concepção, os princípios e os 

instrumentos de uma avalição. Como toda avaliação está relacionada ao CC, a resolução 

possui uma seção específica que define os procedimentos para a realização do CC. 
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A FLERE destina-se a todas as instituições da Educação do Sistema Estadual de 

Ensino do Paraná, e tem como objetivo auxiliar na elaboração do Regimento Escolar.  O 

documento apresenta orientações em harmonia com a política educacional, atendendo às 

finalidades e objetivos da organização do trabalho pedagógico e administrativo permitindo a 

participação de toda a comunidade escolar.  

A FLERE possui uma seção específica para o CC, onde descreve todos os 

procedimentos necessários para sua realização. O QUADRO 7 apresenta os objetivos para o 

CC conforme a FLERE, onde na primeira coluna representa a fase do objetivo e a segunda, a 

sua descrição. 

QUADRO 7 - OBJETIVOS DO CC CONFORME A FLERE 

Fase Objetivos 

PCC Coletar em tempo hábil, as informações e os aspectos de ensino e aprendizagem. 

PCC 
Analisar as informações coletadas no PCC que permita proporcionar a intervenção em tempo 

hábil. 

PCC Organizar as informações e dados coletados a serem analisados no CC. 

Intervenção Realizar encaminhamentos aos alunos. 

Reunião do 

CC 

Discutir alternativas por meio de espaço de reflexão pedagógica de forma coletiva com intuito 

de superar dificuldades de ensino e aprendizagem. 

Reunião do 

CC 

Retomar as ações e registros, para fundamentar, avaliar e definir, dentre os estudantes com 

rendimento insuficiente. 

Reunião do 

CC 

Discutir o processo de avaliação de cada turma, analisando os dados qualitativos e quantitativos 

do PEA; 

Reunião do 

CC 

Discutir o processo de avaliação de cada turma, analisando os dados qualitativos e quantitativos 

do processo de ensino e aprendizagem. 

CC Retornar a situação do aluno aos pais ou responsáveis. 

FONTE: O autor (2017). 

Dentre todos os regimentos citados, FLERE é o que descreve a essência dos 

objetivos do CC de forma objetiva e sucinta, além de ser a fundamentação para a elaboração 

dos regimentos de todas as escolas estaduais do Paraná. Assim, para o estabelecimento dos 

objetivos do CC do SIGCC, adotamos as normas descritas na FLERE. 

6.1.2 Procedimentos do PCC 

Para compreender as dificuldades e os procedimentos do PCC, realizamos entrevistas 

com os professores e a equipe pedagógica e observações da coleta dos dados do PEA. Pelas 

observações realizadas na coleta das informações do PEA do PCC, contatamos que:  

(P1) O professor lembra somente dos alunos que apresentaram muita indisciplina 

ou os que possuem muitas dificuldades;  
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(P2) Em algumas ocasiões, o professor tem dificuldade de expor as dificuldades 

dos alunos, necessitando que a equipe pedagógica interceda, perguntando 

especificamente o que pode ter acontecido – “conversa? Não realiza as 

atividades? Comparece nos atendimentos?”; e 

(P3) Dificuldades em identificar os alunos com laudo. No início do ano, o 

professor recebe orientações e uma lista dos alunos que possuem registros de 

laudos médicos que precisam de cuidados especiais. A dificuldade no PCC se 

restringe especificamente na identificação dos alunos com laudo. 

Para os procedimentos do PCC, por meio de entrevistas realizadas, os professores 

relataram:  

(P4) Após a entrevista, retornamos somente na reunião do CC, no final do 

trimestre, no qual, não há tempo hábil para realizar as ações; 

(P5) A restrição do horário e local para a realização do PCC dificulta o processo; 

(P6) A dificuldade em identificar os alunos (P6); e  

(P7) Lembrar-se das ocorrências da turma no meio do trimestre é difícil. 

Segundo a FLERE, os objetivos para o PCC são: (1) coletar, em tempo hábil, as 

informações e os aspectos de ensino e aprendizagem e (2) analisar as informações coletadas 

no PCC que permitam proporcionar a intervenção em tempo hábil. 

A professora e a pedagoga coordenaram a análise das dificuldades identificadas e na 

elaboração dos requisitos necessários, em torno dos objetivos descritos na FLERE. A 

participação da professora e da pedagoga, além de contribuir na interpretação das concepções 

pedagógicas, auxiliou na compreensão dos processos realizados em cada setor.  

Desta forma, diante dos objetivos do PCC definidos na FLERE e das dificuldades 

identificadas, foram definidos os seguintes requisitos: 

(R1) -  Fornecer meios para que se extraiam mais informações a respeito das 

dificuldades de aprendizagens do aluno (P1); 

(R2) -  Apresentar formulários que orientem o professor nos lançamentos das 

dificuldades dos alunos (P2); 

(R3) -  Indicar os alunos que possuem laudo (P3); 

(R4) -  Compartilhar as informações da turma com o professor em tempo hábil para 

as intervenções (P4); 

(R5) -  Permitir a coleta do PEA sem a restrição do local e com maior liberdade de 

horário (P5); 
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(R6) -  Facilitar a identificação do aluno, por meio de fotos e o ensalamento do aluno 

(P6); 

(R7) -  Permitir o lançamento das dificuldades de aprendizagem desde o início do 

trimestre, evitando esquecimentos (P7). 

Para atender aos requisitos R1 e R2, definimos a padronização dos aspectos de 

ensino e aprendizagem mais recorrentes (AEAR). Inicialmente, por meio da análise do 

conteúdo do PCC registrado nas planilhas, a equipe pedagógica elaborou a primeira proposta 

com um conjunto de 32 aspectos de ensino e aprendizagem. 

A proposta foi analisada pela equipe multidisciplinar de desenvolvimento, chegando 

à conclusão de que, pelo fato de o professor possuir muitos alunos, 32 itens padronizados 

iriam levar muito tempo para o registro, o que dificultaria o processo do PCC.  

Por meio da análise da proposta original da equipe pedagógica, retiramos itens que 

eram específicos em algumas disciplinas, e então definimos os seguintes AEAR: (1) nível de 

dificuldade, (2) nível de interesse, (3) conceitos, (4) faltas, (5) se compareceu ao atendimento, 

(6) se não realizou as tarefas, (7) se conversa, (8) se não realizou atividades em sala, (9) se 

utiliza celular indevidamente em sala de aula, (10) se não realizou a prova e (11) se não 

realizou a recuperação. Para atender às outras demandas, definimos dois campos abertos, onde 

o professor pode inserir as suas observações e orientações. 

Utilizando a ferramenta Google Forms, um protótipo foi construído e avaliado pela 

seção pedagógica e 3 professores e todos aprovaram o modelo definido. 

6.1.3 Procedimentos da Intervenção 

Para compreender as dificuldades e os procedimentos da intervenção, realizamos 

entrevistas com a equipe pedagógica. A intervenção é um momento de advertências e 

orientações. Portanto, as observações não foram realizadas com intuito de manter a 

privacidade dos alunos. 

Pelas entrevistas realizadas, contatamos que:  

(P8) Todas as dificuldades do aluno relatadas pelos professores são registradas em 

um único texto;  

(P9) Para identificar os alunos que precisam de intervenção, é necessário analisar o 

texto registrado; 

(P10) Durante a intervenção, os registros de todos os professores em um único texto 

não facilitam a leitura; 
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A equipe pedagógica esclareceu as dificuldades e orientou na elaboração dos 

requisitos necessários. Desta forma, para os procedimentos da intervenção, foram definimos 

os seguintes requisitos: 

(R8) -  Categorizar as dificuldades de aprendizagem coletadas no PCC (P8); 

(R9) -  Facilitar a identificação dos alunos que precisam de intervenção e fornecer 

meios para gerenciar as intervenções realizadas (P9); e 

(R10) -  Apresentar as informações registradas de forma que favoreça a rápida leitura 

durante a intervenção. 

Os AEAR definidos para atender aos requisitos R1 e R2, serviram também para 

categorizar as dificuldades de aprendizagem (R8), facilitar a identificação do aluno (R9) e 

também para facilitar a rápida leitura durante a intervenção (R10). 

6.1.4 Procedimentos do Conselho de Classe 

Para compreender as dificuldades e os procedimentos da reunião do CC, realizamos 

entrevistas com os professores e a equipe pedagógica e observações da reunião do CC dos 

cursos Técnico de Informática e Mecatrônica.  

Pelas observações nas reuniões do CC, contatamos que:  

(P11) Antes do início da reunião do CC, e equipe pedagógica precisa gerar um 

relatório de conceitos para cada aluno;  

(P12) O relatório apresenta somente os conceitos das disciplinas. As informações 

registradas pelos professores no PCC e pela equipe pedagógica na 

intervenção não são apresentadas; 

(P13) O procedimento para apresentar o relatório dos alunos, bem como a ação de 

retornar e avançar desses relatórios, é realizado de forma manual; 

(P14) A falta de apresentação das informações do aluno faz com que alguns 

professores relatem tudo que ocorreu durante trimestre, tornando a reunião 

longa e cansativa; 

(P15) Muitos professores possuem dificuldades de identificar o aluno. A equipe 

pedagógica disponibiliza um caderno de fotos, mas há ocasiões em que, mais 

que um professor está com dificuldade de identifica-lo; e 

(P16) A equipe pedagógica registra os apontamentos dos professores durante a fala, 

exigindo a escrita informal e de forma rápida, onde pode ocasionar erros de 

digitação e ortografia. 
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Para os procedimentos do CC, por meio de entrevistas realizadas, os professores 

relataram:  

(P17) Repetimos tudo que falamos no PCC;  

(P18) As reuniões são longas e cansativas; e 

(P19) A reunião não tem hora para iniciar e acabar, necessitando que fiquemos de 

prontidão a tarde toda. 

Segundo a FLERE, os objetivos para o CC são: (1) Discutir alternativas, por meio de 

espaço de reflexão pedagógica de forma coletiva, para superar dificuldades de ensino e 

aprendizagem; (2) Retomar as ações e registros para fundamentar, avaliar e definir os 

estudantes com rendimento insuficiente; (3) Discutir o processo de avaliação de cada turma, 

analisando os dados qualitativos e quantitativos do PEA; e (4) Retornar aos pais ou 

responsáveis, encaminhamentos para situações mais específicas e individuais. 

A professora e a pedagoga conduziram a elaboração dos requisitos necessários, em 

torno dos objetivos descritos na FLERE. Desta forma, foram definidos os seguintes requisitos: 

(R11) -  Facilitar o processo de apresentação das informações do aluno (P11); 

(R12) -  Para a discussão do aluno, além dos conceitos, apresentar as informações do 

PCC e da intervenção P12 e P17; 

(R13) -  Facilitar a navegabilidade entre os relatórios dos alunos (P13); 

(R14) -  Na apresentação das informações do aluno, facilitar a sua identificação 

(P15); 

(R15) -  Fornecer meios para que o professor registre as ocorrências dos alunos 

(P16); 

(R16) -  Apresentar as informações a respeito do PEA de forma clara e transparente, 

que permita discussões mais objetivas (P14), (P18) e (P19). 

Com a identificação das necessidades e a especificação dos requisitos necessários 

para os procedimentos do CC, o desenvolvimento do SIGCC foi iniciado. 

6.2 DESENVOLVIMENTO DO SIGCC 

Para desenvolvimento do SIGCC foi utilizada a metodologia para o processo de 

desenvolvimento SE proposto por Benitti, Seara e Shlindwein (2005). O PDSE é constituído 

de quatro etapas: (1) Concepção, (2) Elaboração, (3) Finalização e (4) Viabilização. Segundo 

os autores, a metodologia está fundamentada tanto em conceitos computacionais quanto 
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educacionais, promovendo a integração entre ambas as áreas, visando um produto de 

qualidade, referenciado em uma proposta pedagógica definida.  

A FIGURA 19 apresenta as etapas do PDSE, onde a concepção é definida na 

primeira etapa; o protótipo é construído e avaliado na segunda etapa; a integração, o ajuste e a 

elaboração do documento são realizados na terceira etapa; e o treinamento, na última etapa do 

PDSE. 

FIGURA 19 – PDSE 

 

FONTE: com base no estudo de Benitti, Seara e Shlindwein (2005).  

6.2.1 Etapa da Concepção 

Esta etapa define as diretrizes do SE, partindo do estabelecimento dos objetivos do 

software e organizando-os em requisitos computacionais. Nesta fase, segundo o PDSE, é 

definida a visão geral do sistema, infraestrutura disponível, características do público-alvo, 

objetivos e requisitos do software.  

O SIGCC tem como objetivo auxiliar nos procedimentos do CC, permitindo aos 

professores uma maneira ágil dos registros das dificuldades de ensino e aprendizagem. Com a 

coleta destas informações, o sistema deve compilar os dados e apresentar, de forma facilitada, 

a identificação dos alunos que precisam de intervenção da equipe pedagógica. O software 

deve permitir os registros das intervenções e no CC apresentar todas as informações de fácil 

compreensão, permitindo auxiliar na tomada de decisão dos membros do CC. 

O público-alvo na utilização do SIGCC são os coordenadores, os professores, a 

equipe pedagógica e a secretaria acadêmica. A secretaria acadêmica é formada pelos técnicos 

responsáveis em realizar os registros fundamentais do sistema (cursos, turmas, disciplinas, 

alunos, pedagogas e professores) e suas associações (definir o professor de uma disciplina, 

inserir o aluno em uma turma, entre outros).  

O professor tem a função de realizar os registros das dificuldades de aprendizagem 

dos alunos no trimestre. Já a equipe pedagógica irá identificar os alunos que possuem muitas 
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dificuldades de aprendizagem para realizar as orientações. O coordenador é um professor que 

ministra aulas no curso eleito pela comunidade acadêmica e tem a função de acompanhar os 

processos, auxiliar e dar suporte nas questões pedagógicas.  

Em relação aos procedimentos originais do PDSE, foi necessário realizar uma 

adaptação, visto que o CC não tem como foco a aprendizagem do aluno, mas o da avaliação 

do PEA. Assim, o estabelecimento dos objetivos para o SE para o CC foi embasado pela 

FLERE. 

A criação de um SE é um processo que envolve conhecimentos da área de 

desenvolvimento e da educação. Conforme previsto no PDSE, cada área de conhecimento 

tinha linguagens próprias e distintas, necessitando adequações, já que o processo de 

desenvolvimento envolve um espaço colaborativo. Assim, para o estabelecimento do diálogo, 

foi utilizado a UML que, segundo Bezerra (2015), é uma linguagem visual que auxilia na 

compreensão das funções e a estrutura definida no modelo do sistema. 

Um procedimento cíclico foi adotado na modelagem do sistema, com intuito de 

aperfeiçoar os objetivos de acordo com a contextualização do problema, por interações 

sucessivas, permitindo escalonar a compreensão de como as funções poderiam atender às 

necessidades dos usuários no contexto de um CC. Assim, a cada interação, foi possível 

corrigir as informações mal compreendidas e detalhar os requisitos conforme o avanço do 

entendimento.  

6.2.2 Etapa da Elaboração  

Esta etapa constitui na implementação, avaliação e validação do software, gerando 

um protótipo funcional de acordo com os requisitos definidos na primeira fase. 

A etapa da elaboração é formada em quatro fases: especificação, construção, 

avaliação e validação preliminar. Na primeira fase, os requisitos são especificados para o 

incremento que será adotado na construção do protótipo da segunda fase. O protótipo é 

avaliado pela equipe pedagógica e, caso haja adequações, o projeto retorna na primeira fase 

com novos incrementos. Porém, se o protótipo estiver adequado, segue para a validação com 

os professores. 

A FIGURA 20 ilustra as fases que constituem a etapa de elaboração do PDSE. As 

especificações definidas na primeira fase orientam o desenvolvimento do protótipo realizado 

na segunda. O protótipo é avaliado na terceira fase e validado na quarta. Caso não esteja 

adequado, um novo protótipo é construído e passa novamente pela avaliação e validação. 
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FIGURA 20 - ETAPA DA ELABORAÇÃO DO PDSE 

 

FONTE: Benitti, Seara e Schlindwein (2015). 

No primeiro ciclo da primeira fase, Especificar Incremento, um estudo de viabilidade 

foi realizado para definir as tecnologias mais indicadas para o SIGCC, adotando os seguintes 

critérios: o perfil dos responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas computacionais do 

campus, linguagens de programação ensinadas nas disciplinas ofertadas no curso Técnico de 

Informática e do curso Superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

do campus – para os possíveis estagiários – e dos recursos existentes na instituição. 

A definição dos requisitos e da tecnologia permitiu o desenvolvimento do protótipo. 

Para isto, algumas técnicas semelhantes à metodologia ágil Scrum foram utilizadas: 

planejamento sprint, sprint backlog, sprint e task board. A metodologia Scrum foi criada para 

gerenciar tarefas e coordenar uma equipe de várias pessoas, porém, possui várias técnicas 

adotadas neste trabalho que beneficiaram o gerenciamento das tarefas. 

Inicialmente, a solução proposta foi desmembrada em um conjunto de 

funcionalidades necessárias a serem desenvolvidas. Em seguida, as funcionalidades foram 

organizadas em uma sequência conforme as suas dependências e prioridades. 

O tempo do desenvolvimento foi organizado em ciclos/períodos de um dia. Cada 

ciclo representou uma unidade de trabalho a ser executada que permita rastrear e monitorar o 

progresso das tarefas. 

No início do dia, uma funcionalidade era selecionada para o desenvolvimento e 

organizada em um conjunto de tarefas a serem realizadas para o ciclo de trabalho. A cada 

ciclo, uma verificação das tarefas era realizada com objetivo de analisar o que foi realizado, 

identificar os impedimentos e priorizar as tarefas a serem realizadas. A verificação não tinha 

intuito de coletar informações sobre o que estava atrasado, mas de assumir compromissos das 

tarefas que precisavam ser desenvolvidas. 
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O gerenciamento das tarefas foi realizado com auxílio do Quadro de Tarefas. O 

QUADRO 8 apresenta o Quadro de Tarefas da função Registro de Aspectos de 

Aprendizagem, onde as atividades foram organizadas em: tarefas que ainda faltam ser 

realizadas, tarefas em desenvolvimento e tarefas realizadas.  

QUADRO 8 - QUADRO DE TAREFAS 

Função A fazer Fazendo Realizadas 
 Registro de Aspectos 

de Aprendizagem 
Realizar teste; 

Documentação técnica. 
Desenvolver interface; 

 

Criar base de dados; 

Desenvolver modelo; 

Desenvolver controle; 

Tarefas Imprevistos Impedimentos Discussão 
Criar base de dados; 

Desenvolver modelo; 

Desenvolver controle; 

Desenvolver interface; 

Realizar teste; 

Documentação técnica. 

 Problemas com versões 

Bootstrap-JavaScript e 

configuração da ferramenta  

  

FONTE: O autor (2018). 

Semelhante ao Task Board do Scrum, o QUADRO 8 apresenta o Quadro de Tarefas. 

Para desenvolver o Registro de Aspectos de Aprendizagem, foram definidas as seguintes 

tarefas: (1) criar base de dados, (2) desenvolver modelo, (3) desenvolver controle, (4) 

desenvolver interface, (5) realizar teste e (6) escrever a documentação técnica.  

Uma estimativa de esforço foi definida para cada tarefa, permitindo o planejamento 

de desenvolvimento por período e o número de itens que serão desenvolvidos no ciclo. O 

progresso das tarefas pode ser acompanhado pela estimativa de esforço definida em períodos. 

O GRÁFICO 1 apresenta o estado das tarefas do desenvolvimento do Registro de 

Aspectos da Aprendizagem, divididas em seis tarefas descritas em: Tarefas, do QUADRO 8, 

para serem realizadas em seis ciclos/períodos. 

GRÁFICO 1- GRÁFICO BURNDOWN  

 

FONTE: O autor (2018). 
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Conforme ilustrado no GRÁFICO 1, a linha tracejada em azul representa o tempo 

estimado para o desenvolvimento das tarefas e a linha marrom é o tempo real consumido. No 

primeiro e no segundo período, o desenvolvimento do trabalho estava adiantado (a linha do 

tempo real está abaixo do tempo estimado), já no quarto e quinto período, o desenvolvimento 

do trabalho estava atrasado (a linha do tempo real está acima do tempo estimado).  

O protótipo foi finalizado e assim iniciada a fase de avaliação, realizada com a 

participação de duas pedagogas. Nesta avaliação, foi verificado se os requisitos definidos 

foram implementados adequadamente, considerando a ergonomia e as questões pedagógicas. 

Duas mudanças foram solicitadas pelas pedagogas: (1) a posição do campo para o registro da 

intervenção e (2) a exclusão do registro de intervenção específico de cada disciplina. As 

solicitações geraram um novo incremento para desenvolvimento de um novo protótipo e 

submetido a uma nova avaliação. 

Com a adequação das alterações, seguiu-se para a fase seguinte, a Avaliação e 

Validação Preliminar, realizada por dois professores. A avaliação desta fase foi positiva sem 

solicitações de alterações, permitindo assim, seguir na etapa seguinte, a Finalização. 

6.2.3 Finalização 

Após a análise positiva da etapa da Elaboração iniciou-se a etapa da Finalização. 

Conforme descrito no PDSE, é a integração do software com os pequenos ajustes e a 

elaboração do documento. 

Diversos diagramas da UML foram elaborados para compor o documento do 

sistema. A FIGURA 21 é uma visão do Diagrama de Casos de Uso que, segundo Bezerra 

(2015), descreve o sistema de um ponto de vista externo como um conjunto de interações 

entre o sistema e os agentes externos. 
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FIGURA 21 - DIAGRAMA DE CASO DE USO DO SIGCC 

 
FONTE: O autor (2017). 

Conforme apresentado na FIGURA 21, os atores que compõem o software são: 

secretaria, professor, seção pedagógica e coordenador do curso. O Coordenador do Curso tem 

acesso ao gerenciamento do CC, ao professor, aos registros do PCC e a seção pedagógica ao 

gerenciamento da intervenção. 

A FIGURA 22 apresenta o Diagrama de Classe, que segundo Bezerra (2015), tem o 

objetivo de definir a estrutura das classes utilizadas pelo sistema, determinando as 

características e ações que cada classe tem, além de estabelecer como se relacionam e trocam 

informações entre si. Cada retângulo representa uma classe, um conjunto de objetos com 

mesmas características e funções. Assim, a entidade professor representa todos os professores 

do sistema.  



70 

FIGURA 22 - DIAGRAMA DE CLASSE DO SIGCC 

 
FONTE: O autor (2017). 

Na elaboração do Diagrama de Classe foram consideradas apenas as entidades 

persistentes, as classes de controle e de interface foram omitidas para facilitar a compreensão 

do diagrama e a organização da estrutura de dados. 

Para a elaboração do documento, foram utilizados diversos artefatos padronizados 

pela UML e além dos diagramas apresentados, o documento do SIGCC apresenta: o 

levantamento de dados, a especificação de requisitos e os diagramas de sequência. 
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6.2.4 Viabilização 

Por fim, foi realizada a etapa da Viabilização, destinada à formação dos usuários do 

sistema a respeito da proposta desenvolvida e o acompanhamento inicial na realização das 

tarefas e da manutenção do software.  

A capacitação foi realizada dentro do próprio ambiente de trabalho, com intuito de 

aproximar os usuários – coordenador, professores e pedagogas – de suas tarefas diárias, 

ensinando habilidades técnicas na prática, sem muitas explicações teóricas. Com apoio 

presencial do instrutor, os usuários foram incentivados a realizar as primeiras tarefas 

permitindo o feedback instantâneo e a troca de conhecimento. 

A FIGURA 23 apresenta o fluxo de atividades do professor realizado para a 

capacitação dos professores. Primeiramente, o professor realizava a autenticação do sistema, 

informando o usuário e a senha. Com a autenticação, o professor pode realizar os registros do 

PCC ou de informar os aspectos de aprendizagem individual de um aluno. 

FIGURA 23 - FLUXO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR 

 
FONTE: O autor (2018). 

A FIGURA 24 apresenta o fluxo de atividades da equipe pedagógica, que possui 

basicamente duas opções: Intervenção e o CC. Semelhante ao professor, a equipe pedagógica 

realiza a autenticação do sistema por intermédio do usuário e a senha. Com a autenticação, a 

equipe pedagógica poderia realizar o registro das ações da intervenção ou acessar o módulo 

do CC, onde foram apresentadas as informações do aluno aos membros do CC. 

FIGURA 24 - FLUXO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA 

 
FONTE: O autor (2018). 
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A capacitação foi realizada individualmente, durando em média vinte minutos. Um 

coordenador, doze professores e três pedagogas participaram da capacitação.  

6.3 AVALIAÇÃO DO SOFTWARE EDUCACIONAL 

A Interenational Organization For Standardization (2011) ressalta a importância da 

avaliação de cada característica relevante da qualidade do produto de software utilizando, 

quando possível, métricas validadas ou amplamente aceitas.  

Assim, uma revisão de literatura foi realizada, apresentada na seção Revisão de 

Literatura, em busca de metodologias para avaliação de procedimentos para o CC. Pela 

inexistência de pesquisas relacionadas, a metodologia de avaliação deste trabalho foi 

fundamentada por meio de pesquisas semelhantes, a avaliação do SE e assim, uma revisão de 

literatura acerca deste tema foi realizada. 

Dentre as pesquisas encontradas, a metodologia de avaliação apresentada no artigo 

de Melo e Neves foi escolhida pelo fato de: (1) avaliar aspectos técnicos e pedagógicos, (2) 

fundamentar de forma coerente e detalhada os critérios de avaliação, (3) possuir semelhanças 

ao escopo do estudo e (4) possibilitar ajustes na metodologia de avaliação da pesquisa. 

A partir da discussão dos critérios pedagógicos e técnicos e a partir do estudo das 

metodologias já existentes, Melo e Neves (2013) elaboraram uma lista de verificação 

(checklist) para avaliação dos Softwares Livres Educacionais. Para a construção de critérios 

ergonômicos, Melo e Neves (2013) consideraram a ISO/IEC. Na elaboração dos critérios 

pedagógicos para avaliação de softwares livres educacionais, Melo e Neves (2013) utilizaram 

como base as competências sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

As questões da avaliação ergonômica do formulário elaborado por Melo e Neves 

(2013) foram adotadas para validação do SIGCC, visto que possuem objetivos ergonômicos 

semelhantes. No que se refere aos objetivos pedagógicos, o SIGCC tem como objetivo 

auxiliar nos procedimentos do CC em vez do ensino e aprendizagem, impossibilitando a 

utilização da mesma avaliação.  

A FIGURA 25 apresenta o formulário de avaliação elaborado por Melo e Neves 

(2013), composto por sete questões de avaliação ergonômica e doze questões de critérios 

pedagógicos. Todas as questões têm o formato de respostas objetivas com a adoção da escala 
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de níveis de aceitação de 1 (um) a 5 (cinco), na qual, 1 (um) representa a rejeição total e 5 

(cinco) a aceitação plena.  

FIGURA 25 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 
FONTE: Melo e Neves (2013). 

A avaliação dos objetivos pedagógicos do SIGCC foi elaborada com base na FLERE, 

documento que normatiza o funcionamento pedagógico do CC. Os principais pressupostos 

norteadores considerados no FLERE para o CC estão expostos no QUADRO 7. O QUADRO 

9 apresenta as questões de avaliação dos objetivos pedagógicos do SIGCC. 
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QUADRO 9 - QUESTÕES DA AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DO SIGCC 

Objetivo: Coletar informações em tempo hábil, as informações e os aspectos de ensino e aprendizagem. 

Objetivo: Organizar as informações e dados coletados a serem analisados no CC; 

Objetivo: Analisar as informações coletadas no PCC para proporcionar a intervenção em tempo hábil. 

Questões elaboradas: 

As informações do PEA foram coletadas em tempo hábil? 

O acesso ao sistema por meio da internet auxiliou na coleta de informações do PEA em tempo hábil? 

Registrar as dificuldades do PEA sem a necessidade de uma entrevista agendada facilitou o processo do PCC? 

Realizar os registros pelo celular auxiliou na coleta de informações do PEA?  

Permitir os registros do PEA desde o início do trimestre ajudou na coleta das informações?  

Possibilitar os registros do PEA durante as aulas ajudou na coleta de informações?  

O processo de identificação dos alunos foi facilitado? 

A definição dos AEAR auxiliou na reflexão pedagógica de forma coletiva? 

Objetivo: Discutir por meio de um espaço de reflexão pedagógica de forma coletiva, alternativas com 

intuito de superar dificuldades de ensino e aprendizagem. 

Questões elaboradas: 

As informações coletadas permitiram a reflexão pedagógica de forma coletiva? 

A solução favoreceu o espaço de reflexão pedagógica de forma coletiva para discutir alternativas com intuito de superar 

dificuldades do PEA? 

As informações geradas permitiram a reflexão pedagógica de forma coletiva? 

A exposição dos AEAR auxiliou na reflexão pedagógica de forma coletiva? 

Objetivo: Retornar aos pais ou responsáveis e aos estudantes, encaminhamentos para situações mais 

específicas e individuais. 

Questões elaboradas: 

O SIGCC forneceu meios para retornar aos pais ou responsáveis encaminhamentos para situações mais específicas e 

individuais? 

Objetivo: Retomar a situação do aluno aos pais ou responsáveis. 

Questões elaboradas: 

Foi possível avaliar e definir os estudantes com rendimento insuficiente? 

Foi possível retomar as ações e registros, para fundamentar, avaliar e definir, dentre os estudantes com rendimento 

insuficiente? 

Objetivo: Discutir o processo de avaliação de cada turma, analisando os dados qualitativos e 

quantitativos do processo de ensino e aprendizagem. 

Questões elaboradas: 

As informações coletadas e apresentadas, permitiram a avaliação de cada turma? 

Foi possível realizar a análise dos dados quantitativos do PEA? 

Foi possível realizar a análise dos dados qualitativos do PEA? 

A solução apresenta informações associadas a todas as disciplinas que permita a análise da turma? 

A apresentação do ensalamento associado aos AEAR facilitou a compreensão das dificuldades do PEA? 

FONTE: O autor (2018).  

6.4 AMOSTRA 

Características dos avaliadores da solução proposta deste experimento foram 

coletadas, visto que, a experiência no CC e a facilidade de uso de software são fatores 

importantes que devem ser considerados. Como instrumento da coleta de dados, utilizou-se a 

ferramenta Google Forms. 
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Três pedagogas e doze professores participaram de todos os procedimentos do CC do 

estudo de caso com a utilização do SIGCC. Contudo, um dos professores não pode participar 

da avaliação final do software. 

Entre as pedagogas, uma é doutora e mestre em Educação, enquanto que as demais 

possuem especialização e estão realizando o mestrado em Educação. Três professores 

ministram disciplinas técnicas de Informática, uma doutora em Computação Aplicada, um 

mestre em ES e um mestre em Ciência da Computação. Em relação ao grau de formação dos 

professores do núcleo comum, um possui doutorado, um a especialização e os demais o 

mestrado.  O GRÁFICO 2 e o GRÁFICO 3 apresentam a experiência da carreira dos 

professores e pedagogas que participaram da avaliação do SIGCC. 

GRÁFICO 2 - EXPERIÊNCIA  

DOCENTE 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 3 - EXPERIÊNCIA DA EQUIPE 

PEDAGÓGICA 

 

FONTE: O autor (2018). 

Conforme apresentado no GRÁFICO 2, dois professores possuem até quatro anos de 

experiência na carreira docente (17%), três possuem até oito anos de experiência (25%), cinco 

professores disseram possuir até doze anos de experiência (50%) e um relatou ter mais que 

oito anos de experiência (8%). Em relação às pedagogas, duas possuem até quatro anos e uma 

até oito anos de experiência. 

Os procedimentos do CC podem ser distintos conforme a instituição de ensino. Em 

algumas, não há o PCC e em outras, geralmente no ensino superior, o CC não é realizado. 

Considerando que o conhecimento dos avaliadores do SIGCC nos procedimentos do PCC e 

no CC é de suma importância, foi verificada a experiência destes nos seguintes contextos: 

PCC da carreira, PCC especificamente do IFPR, CC da carreira e CC do IFPR. 

O QUADRO 10 apresenta a experiência dos avaliadores no CC. A primeira coluna é 

a identificação do avaliador e nas colunas seguintes, a experiência em anos no PCC e do CC.  
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QUADRO 10 – EXPERIÊNCIA DOS AVALIADORES NO CC 

Professores da 1º série do Curso Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino Médio 

EXPERIÊNCIA – EM ANOS 

PCC REUNIÃO CC 

GERAL IFPR GERAL IFPR 

Professor de Artes 20 3 22 3 

Professor de Biologia 4 4 8 5 

Professor de Filosofia I 6 6 10 6 

Professor de Geografia 4 2 4 2 

Professor de História 8 3 8 6 

Professor de Introdução a Informática 1 1 1 1 

Professor de Fundamentos e Arquitetura de Computadores 4 4 10 6 

Professor de Algoritmos e Linguagem de Programação 2 2 10 2 

Professor de Matemática 3 1 3 1 

Professor de Química 5 1 12 1 

Professor de Sociologia 3 3 5 3 

Pedagoga 1 1 1 5 5 

Pedagoga 2 4 4 4 4 

Pedagoga 3 4 4 4 4 
FONTE: O autor (2018). 

De acordo com o QUADRO 10, o professor de artes possui vinte anos experiência de 

PCC na carreira, sendo três especificamente no IFPR. O mesmo professor possui vinte e dois 

anos de experiência em CC, dentre os quais, três anos são do IFPR. 

Pelo fato deste trabalho envolver recursos tecnológicos, verificamos se o avaliador 

tem afinidade e se tem facilidade em de utilizar o software nas atividades diárias do trabalho. 

Os resultados estão apresentados no GRÁFICO 4 e no GRÁFICO 5. 

GRÁFICO 4 - PERCEPÇÃO DA AFINIDADE 

NO USO DO SOFTWARE 

 
         FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 5 - PERCEPÇÃO DA FACILITADE NO USO 

DO SOFTWARE 

 
          FONTE: O autor (2018). 

 

Conforme apresentado no GRÁFICO 4, de forma geral, os participantes não possuem 

restrições ao utilizar o software nas atividades diárias do trabalho. Porém, dois avaliadores 

utilizam somente o necessário (14%) e dois disseram utilizar somente os fornecidos pela 

instituição (14%). Os dados do GRÁFICO 5 indicam que dois participantes não têm muita 
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facilidade em utilizar o software (14%) e dois que possuem facilidade nas funcionalidades 

básicas (14%). Neste contexto, em relação à avaliação do SIGCC, teremos contribuições de 

avaliadores com distintas afinidades e facilidades na utilização do software no dia a dia. 

6.5 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso foi realizado no primeiro trimestre de 2018, na turma da primeira 

série do Curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio do IFPR de Paranavaí que 

possui 40 alunos matriculados.  

Doze disciplinas compõem a grade curricular desta série, três técnicas e nove do 

núcleo comum. Assim, doze professores e três pedagogas participaram do experimento. O 

QUADRO 11 apresenta as disciplinas ministradas no primeiro ano do curso Técnico em 

Informática. A primeira coluna apresenta o nome das disciplinas. A segunda coluna, 

subdividia em duas, representa a carga horária total e semanal da disciplina. A terceira coluna 

indica a quantidade de dias de aula por semana de cada disciplina.  

QUADRO 11 - DISCIPLINAS MINISTRADAS 

Disciplina da 1º série do Curso Técnico 

de Informática 

Carga horária  Quantidade de dias 

de aula por semana Total Semanal 

Algoritmos e Linguagem de Programação I 160 4 1 

Artes I 80 2 2 

Biologia I 80 2 1 

Filosofia I 40 1 1 

Fundamentos e Arquitetura de Computadores 80 2 1 

Geografia I 80 2 1 

História I 40 1 1 

Introdução a Informática 80 2 1 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I 120 3 2 

Matemática I 120 3 2 

Química I 80 2 1 

Sociologia I 40 1 1 

FONTE: O autor (2018).  

Conforme apresentado no QUADRO 11, a disciplina de Algoritmos e Linguagem de 

Programação I possui a carga horária total de 160 horas/aula, ministradas em quatro aulas 

semanais realizadas em um único dia da semana. Já a disciplina de Artes I, possui a carga 

horária de 80 horas, ministrada em dois dias por semana. 
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O trimestre foi iniciado no dia seis de fevereiro de 2018 e encerrado no dia dezessete 

de maio do mesmo ano. O PCC foi definido para o dia 29 de março de 2018 e o CC para o dia 

7 de maio de 2018. 

A coleta das dificuldades de aprendizagem do PCC foi realizada pelo SIGCC, que 

estava à disposição dos professores desde o início do trimestre até o PCC, sem a necessidade 

de agendar e comparecer na entrevista.  

Da mesma forma que as demais, a reunião do CC foi realizada em uma sala de aula 

com auxílio de um projetor e um notebook, com a diferença que em vez de projetar os 

relatórios elaborados pela equipe pedagógica, projetou-se o painel dos aspectos de 

aprendizagem do SIGCC. 

A discussão dos alunos foi realizada com apoio do painel dos aspectos de 

aprendizagem, que apresentou as dificuldades registradas das disciplinas da série, bem como 

os conceitos, as faltas, a PAEAR e as intervenções realizadas pela equipe pedagógica. Nesta 

interface, havia opções para os registros das deliberações do CC específicos de cada disciplina 

e/ou geral do aluno. 

A reunião do CC foi realizada com a presença da diretora de ensino, pesquisa e 

extensão; coordenador de ensino; coordenador do curso; 1 assistente social; 3 pedagogas; 12 

professores – que ministram aulas no curso –; e um representante da sala. 

A reunião estava prevista para ser iniciada às treze horas e trinta minutos. Porém foi 

iniciada com cinco minutos de atraso e foi encerrada às quatorze horas e vinte e oito minutos, 

tendo duração de cinquenta e três minutos. 

Após o CC, o relatório com todas as informações do aluno foi emitido pelo sistema e 

anexado ao boletim para ser entregue aos pais. Com todos os procedimentos do CC do 

primeiro trimestre encerrados, os professores e as pedagogas foram convidados a participar da 

avaliação do SIGCC. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com todos os procedimentos do CC do primeiro trimestre encerrados, os professores 

e as pedagogas foram convidados a participar da avaliação do SIGCC. Conforme exposto 

anteriormente, a avaliação do SIGCC foi realizada de acordo com o modelo de avaliação de 

SE proposto por Melo e Neves (2013). Os critérios de avaliação, assim como o instrumento e 

as suas questões, foram elaboradas e fundamentadas com base em métricas amplamente 

aceitas, ISO/IEC, e validadas, pesquisas publicadas em periódicos revisados por pares com 

reconhecimento de qualidade intelectual conforme procedimentos utilizados pela CAPES. 

A avaliação do SIGCC foi realizada com a aplicação de entrevistas que envolveram 

questões de ergonomia e os aspectos pedagógicos, realizada em julho de 2018. Quatorze 

pessoas avaliaram o software, as quais foram escolhidos a partir da representatividade de 

diferentes áreas do conhecimento, mas também da disponibilidade destes em participar da 

pesquisa.  Neste grupo, foram reunidas três pedagogas, um coordenador e dez professores de 

diferentes disciplinas, sendo elas Fundamentos e Arquitetura de Computadores, Artes, 

Geografia, Filosofia, Sociologia, Matemática, Algoritmos e Linguagem de Programação, 

História, Biologia, Química e Introdução a Informática.  

Na avaliação, fez-se uso de um roteiro de perguntas estruturadas com questões 

fechadas, com a definição de níveis de aceitação do requisito onde 1 = não atende o requisito, 

2 = atende parcialmente o requisito, 3 = atende o requisito suficientemente, 4 = atende o 

requisito parcialmente pleno e 5 = atende o requisito plenamente.  

7.1 RESULTADOS E DICUSSÕES DOS PROCEDIMENTOS DO PCC 

Por meio de um planejamento, definimos um formulário com os AEAR, um conjunto 

de dados estruturados que viabilizaram as suas análises em tempo hábil, conduzindo a leitura 

com clareza e fluidez, seguindo uma sequência lógica. Definimos a caixa de combinação para 

categorizar os dados qualitativos, campo numérico para registrar a intensidade dos dados 

quantitativos e a entrada de texto aberto para dar liberdade ao professor registrar suas 

observações e orientações. A FIGURA 26 ilustra os dados quantitativos dos AEAR. 
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FIGURA 26 - ASPECTOS DO PEA MAIS RECORRENTES 

 
FONTE: O autor (2018). 

O GRÁFICO 6 apresenta o resultado da avaliação, onde foi avaliado se a definição 

dos AEAR auxiliou na reflexão pedagógica de forma coletiva. Nesta avaliação, 12 avaliadores 

consideraram que o requisito foi atendido plenamente, 1 avaliou como suficiente e 1 

considerou que o requisito foi atendido parcialmente. 

GRÁFICO 6 - AVALIAÇÃO DA DEFINIÇÃO DOS AEAR 

 

FONTE: O autor (2018). 

Os AEAR serviram como um checklist, direcionando os professores a realizar os 

registros dos dados de acordo as informações que a equipe pedagógica precisava. A definição 

de uma estrutura de dados categorizada facilitou o processamento destas informações pelo 

sistema, que por meio da associação a outros dados e contextos, gerou informações 

fundamentais para a avaliação do PEA. 

O GRÁFICO 7 e o GRÁFICO 8 apresentam os resultados das avaliações, onde foi 

avaliado se as informações do PEA foram coletadas em tempo hábil e se permitiram a 

reflexão pedagógica de forma coletiva.  

12; 86% 

1; 7% 

1; 7% 

A definição dos AEAR auxiliou na 

reflexão pedagógica de forma coletiva? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não
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GRÁFICO 7 – AVALIAÇÃO DA COLETA EM 

TEMPO HÁBIL 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 8 – AVALIAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

FONTE: O autor (2018). 

Em relação à coleta das informações ter sido realizada em tempo hábil, 10 

avaliadores consideraram que o requisito foi atendido plenamente, 2 avaliaram como quase 

pleno e 2 de forma suficiente. Já na avaliação, que permitia identificar se as informações 

permitiram a reflexão pedagógica, 10 avaliadores consideraram que o requisito foi atendido 

plenamente, 2 avaliaram como quase pleno, 1 de forma suficiente e 1 considerou que o 

requisito foi atendido parcialmente. 

Para facilitar os registros das informações do PEA, flexibilizamos o período, horário 

e local, ou seja, foi possível realizar os registros desde o início do trimestre sem a necessidade 

de agendar e estar presente em uma entrevista. O GRÁFICO 9 apresenta o resultado da 

avaliação, onde foi verificado se permitir os registros do PEA desde o início do trimestre 

ajudou na coleta das informações. Já o GRÁFICO 10 apresenta o resultado da avaliação, onde 

foi verificado se registrar as dificuldades do PEA sem a necessidade de uma entrevista 

agendada facilitou o processo do PCC. 

GRÁFICO 9 - AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DO 

PEA DESDE O INÍCIO DO TRIMESTRE 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 10 - AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DO 

PEA SEM A ENTREVISTA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

10; 72% 

2; 14% 

2; 14% 

As informações do PEA foram coletadas 

em tempo hábil? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não

10; 72% 

2; 14% 

1; 7% 

1; 7% 

As informações coletadas permitram 

a reflexão pedagógica de forma 

coletiva? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não

11; 79% 

3; 21% 

Permitir os registros do PEA desde o 

início do trimestre ajudou na coleta 

das informações?  

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
9; 64% 

3; 22% 

1; 7% 
1; 7% 

Registrar as dificuldades do PEA sem 

a necessidade de uma entrevista 

agendada facilitou o processo do PCC? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
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Conforme indica o GRÁFICO 9, 11 avaliadores consideraram que o lançamento 

desde o início do trimestre ajudou plenamente na coleta dos dados e 3 avaliaram como quase 

pleno. Na avaliação do registro sem a entrevista, 9 avaliadores consideraram que o requisito 

foi atendido plenamente e 3 avaliaram como quase pleno, 1 de forma suficiente e 1 

considerou que o requisito foi atendido parcialmente. 

A liberdade de lançar as informações do PEA desde o início do trimestre, sem a 

necessidade de agendar e estar presente em uma entrevista em um período específico, 

permitiu que o professor realizasse os registros no período em que o fato ocorreu, evitando 

esquecimentos. O registro periódico do aluno possibilita que o professor reflita sobre as 

dificuldades dos alunos, possibilitando aprimorar o trabalho diário e adequá-lo, com 

frequência, às necessidades dos alunos. 

Pela internet, o professor teve maior liberdade e facilidade para realizar os registros 

das informações do PEA. O GRÁFICO 11 apresenta o resultado da avaliação, onde foi 

verificado se o acesso ao sistema por meio da internet auxiliou na coleta de informações do 

PEA em tempo hábil. Nesta questão, 11 avaliadores consideraram que o requisito foi atendido 

plenamente e 3 avaliaram como quase pleno. 

GRÁFICO 11 - AVALIAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA PELA INTERNET 

 

FONTE: O autor (2018). 

Com o acesso do sistema pela internet, o professor pôde realizar os registros com 

privacidade em sua sala ou por meio das discussões com outros professores. A liberdade de 

acesso atendeu a vários perfis de trabalho dos professores, onde os registros puderam ser 

realizados em casa, do trabalho ou de qualquer lugar que tenha acesso à internet. 

Além da liberdade do período, horário e local, a acessibilidade da ferramenta é um 

requisito de suma importância para a coleta dos dados. O SIGCC foi projetado para que possa 

ser acessado pelo celular utilizando todos os seus recursos. O GRÁFICO 12 e o GRÁFICO 13 

11; 79% 

3; 21% 

O acesso ao sistema por meio da internet 

auxiliou na coleta de informações do 

PEA em tempo hábil? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
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apresentam os resultados das avaliações, onde avaliamos se possibilitar os registros do PEA 

durante as aulas ajudou na coleta de informações e se o celular auxiliou na coleta de 

informações do PEA. 

GRÁFICO 12 - AVALIAÇÃO DO REGISTRO DO 

PEA EM SALA 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 13 - AVALIAÇÃO DO REGISTRO DO 

PEA PELO CELULAR 

 

FONTE: O autor (2018). 

Oito avaliadores consideraram que o registro durante as aulas auxilia plenamente na 

coleta das informações e 6 avaliaram como quase pleno. Já para a questão do registro pelo 

celular, 11 avaliadores consideraram que o requisito foi atendido plenamente, enquanto 2 

avaliaram como quase pleno e 1 considerou suficiente. 

Com o acesso do sistema pelo celular, ilustrado na FIGURA 27, o recurso 

touchscreen pode ser utilizado, eliminando a necessidade de realizar entradas por meio do 

teclado. Os AEAR puderam ser realizados de forma simplificada e rápida pelo toque nas 

opções apresentados na interface. Para as entradas de textos longos, o professor pode utilizar 

o microfone para a conversão da fala para o texto. Assim, o professor realizou os registros em 

sala, identificando o aluno e possibilitando retomar os registros do PEA para fazer 

apontamentos. 

FIGURA 27 - ACESSO AO SIGCC PELO CELULAR 

 
FONTE: O autor (2017). 

8; 57% 

6; 43% 

Possiblitar os registros do PEA durante 

as aulas ajudou na coleta das 

informações?  

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não 11; 79% 

2; 14% 

1; 7% 

Realizar os registros pelo celular 

auxiliou na coleta de informações do 

PEA?  

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
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Uma das dificuldades identificadas nos procedimentos do PCC foi a identificação, 

que foi facilitada por meio da apresentação de nomes e fotos digitais, possibilitando realizar o 

enquadramento maior da foto sem sair da tela atual. A FIGURA 28 ilustra o recurso da 

identificação. 

FIGURA 28 - IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

 
FONTE: O autor (2018). 

O GRÁFICO 14 apresenta o resultado da avaliação, onde foi verificado se o processo 

de identificação dos alunos foi facilitado. Nesta questão, 12 avaliadores consideraram que o 

requisito foi atendido plenamente, 1 avaliou como quase pleno e 1 de forma suficiente. 

GRÁFICO 14 - AVALIAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO PELA FOTO 

 

FONTE: O autor (2018). 

Muitos professores identificam o aluno de acordo com a posição em sala de aula. 

Desta forma, foi implementado o ensalamento destes, conforme apresentado na FIGURA 29.  

12; 86% 

1; 7% 

1; 7% 

O processo de identificação dos alunos foi 

facilitado? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não
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FIGURA 29 - ENSALAMENTO 

 
FONTE: O autor (2017). 

O GRÁFICO 14 apresenta o resultado da avaliação, onde foi verificado se o 

ensalamento auxiliou na identificação do aluno. Nesta questão, 11 avaliadores consideraram 

que o requisito foi atendido plenamente, 2 avaliaram como quase pleno e 1 de forma 

suficiente. 

GRÁFICO 15 - AVALIAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO PELO ENSALAMENTO 

 

FONTE: O autor (2017). 

Apesar de ser um requisito básico, a identificação é fundamental para que a coleta do 

PEA seja realizada.  O ensalamento, em conjunto com a apresentação da foto em vários 

pontos do sistema, permitiu a identificação dos alunos, possibilitando assim, a coleta precisa 

das informações do PEA. 

As informações adquiridas no PCC possuem uma série de dados, nos quais, 

desordenados, era possível extrair pouco ou mesmo nenhum valor para a reunião do CC. A 

coleta de dados não estruturada restringe a sua extração. Em conjunto com professores e a 

equipe pedagógica, identificamos os dados relevantes e os padronizamos – AEAR –, que 

permitiu a sua coleta de forma eficiente e que foram imprescindíveis para gerar informações 

que auxilie nos apontamentos dos professores e da equipe pedagógica. 

11; 79% 

2; 14% 

1; 7% 

O ensalamento auxiliou na identificação 

do aluno? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente
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Após o período do PCC, as informações foram compartilhadas entre os professores. 

Os AEAR, associados de acordo com a posição do aluno em sala, evidenciaram o problema 

no contexto da turma. A FIGURA 30 ilustra como as informações foram compartilhas e a cor 

indica a intensidade de ocorrência do aspecto selecionado, assim como (1) amarela: indica 

que o aluno teve registro de uma disciplina; (2) laranja: indica ocorrência realizada por duas 

disciplinas; (3) laranjada escura: ocorrência de três disciplinas; e (4) a vermelha: o registro em 

mais de três disciplinas. 

FIGURA 30 – COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

 

FONTE: O autor (2018). 

Conforme ilustrado na FIGURA 30, o Aluno 23, localizado na penúltima carteira da 

primeira fila à esquerda, possui registros de conceitos insuficientes em mais de três 

disciplinas. A situação é semelhante aos alunos que estão ao seu redor, ou seja, há uma 

concentração de conceitos insuficientes no canto inferior à esquerda da sala.  

O sistema permite selecionar um aluno específico, onde será apresentada a foto, o 

nome e as disciplinas em que houve o registro do aspecto. A FIGURA 31 ilustra a Interface 

de Detalhes do Aluno.  

FIGURA 31 - DETALHE DO ALUNO 

 

FONTE: O autor (2018). 
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De acordo com a FIGURA 31, o Aluno 23 possui registros de conceito insuficiente 

em seis disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I, Matemática I, Sociologia I, 

Biologia I, Química I e Algoritmos e Linguagem de Programação I. 

O GRÁFICO 16 e o GRÁFICO 17 apresentam os resultados das avaliações, onde foi 

verificado se a apresentação do ensalamento associado às dificuldades aos AEAR facilitou a 

compreensão das dificuldades do PEA e se a solução desenvolvida favoreceu o processo de 

avaliação de cada turma.  

GRÁFICO 16 – AVALIAÇÃO DO 

ENSALAMENTO ASSOCIADO AOS AEAR 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 17 – AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

DA TURMA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Na primeira avaliação, 10 avaliadores consideraram que o requisito foi atendido 

plenamente, 1 avaliou como quase pleno e 1 de forma suficiente. Já na segunda avaliação, 12 

avaliadores consideraram que o requisito foi atendido plenamente, 1 de forma quase plena e 1 

avaliou que o requisito foi atendido parcialmente. 

O compartilhamento das informações gerais da turma após o PCC contribuiu na 

percepção do professor, que passou a compreender como os alunos estavam em outras 

disciplinas e identificar os que apresentavam as dificuldades específicas da sua disciplina. O 

acesso às informações a respeito das aprendizagens dos alunos, antes das avaliações finais do 

trimestre, possibilitou a reflexão do professor no processo de ensino e, assim, planejar e criar 

estratégias para interceder em tempo hábil, às dificuldades de aprendizagens dos alunos. 

Por fim, verificamos se a solução desenvolvida promoveu a melhoria nos 

procedimentos do PCC, apresentado no GRÁFICO 18. Nesta questão, 10 avaliadores 

consideraram que o requisito foi atendido plenamente, 3 avaliaram como quase pleno e 1 de 

forma suficiente.  

12; 86% 

1; 7% 
1; 7% 

A apresentação do ensalamento 

associado às dificuldades aos AEAR 

facilitou a compreensão das 

dificuldades do PEA? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não 11; 79% 

2; 14% 

1; 7% 

A solução desenvolvida favoreceu o 

processo de avaliação de cada turma? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
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GRÁFICO 18 - AVALIAÇÃO DO PCC 

 

FONTE: O autor (2018). 

Os resultados das avaliações a respeito do PCC foram sintetizados e apresentados no 

QUADRO 12, onde a primeira coluna é a questão da avaliação e as colunas seguintes a 

quantidade de avaliadores para cada nível de aceitação dos requisitos. 

QUADRO 12 - SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO PCC 

Questão de Avaliação 
Quantidade de avaliadores 

Pleno 
Quase 

Pleno 
Suficiente Parcial Não 

O acesso ao sistema por meio da internet auxiliou na coleta de informações do 

PEA em tempo hábil? 
11 3 0 0 0 

O processo de identificação dos alunos foi facilitado? 12 1 1 0 0 

O ensalamento auxiliou na identificação do aluno? 11 2 1 0 0 

Possibilitar os registros do PEA durante as aulas ajudou na coleta de 

informações?  
8 6 0 0 0 

Realizar os registros pelo celular auxiliou na coleta de informações do PEA?  11 2 1 0 0 

A definição dos AEAR auxiliou na reflexão pedagógica de forma coletiva? 12 0 1 1 0 

Permitir os registros do PEA desde o início do trimestre ajudou na coleta das 

informações?  
11 3 0 0 0 

Registrar as dificuldades do PEA sem a necessidade de uma entrevista agendada 

facilitou o processo do PCC? 
9 3 1 1 0 

As informações do PEA foram coletadas em tempo hábil? 10 2 2 0 0 

As informações coletadas permitiram a reflexão pedagógica de forma coletiva? 10 2 1 1 0 
A apresentação do ensalamento associado aos AEAR facilitou a compreensão 

das dificuldades do PEA? 
12 1 0 1 0 

As informações coletadas e apresentadas, permitiram a avaliação de cada turma? 11 2 0 1 0 

A solução desenvolvida promoveu a melhoria nos procedimentos do PCC? 10 3 1 0 0 

Média de aceitação 76% 16% 5% 3% 0% 

FONTE: O autor (2018). 

Conforme apresentado no QUADRO 12, foram aplicadas treze questões de aspectos 

pedagógicos nos procedimentos do PCC, onde em média, obtivemos 76% de aceitação plena, 

16% de forma quase plena, 5% suficiente e 3% parcial, não houve resultados negativos em 

nenhuma das avaliações. 

 

 

10; 72% 

3; 21% 

1; 7% 

A solução desenvolvida promoveu a 

melhoria nos procedimentos do PCC? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não



89 

7.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES DO PROCESSO DA INTERVENÇÃO 

Para a intervenção, de acordo com os parâmetros determinados pela equipe 

pedagógica, os alunos que precisavam de intervenção foram destacando por meio de cores. A 

FIGURA 32 apresenta o controle de intervenção do sistema, no qual a cor vermelha 

representa os alunos que precisavam de intervenção e a cor azul, as intervenções realizadas. 

FIGURA 32 - CONTROLE DE INTERVENÇÃO 

 

FONTE: O autor (2018). 

Para facilitar as orientações realizadas pela equipe pedagógica ao aluno, os registros 

do PCC foram categorizados e apresentados por disciplinas, conforme ilustrados na FIGURA 

33. 

FIGURA 33 - PAINEL DA INTERVENÇÃO 

 

 FONTE: O autor (2018). 
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As avaliações a respeito da intervenção foram restringidas à equipe pedagógica, visto 

que, os processos são realizados especificamente por este setor.  O QUADRO 13 apresenta o 

resultado da avaliação, onde foi verificado se os alunos que precisam de intervenção foram 

identificados corretamente. Todas as pedagogas consideraram que o requisito foi atendido 

parcialmente. 

QUADRO 13 - AVALIAÇÃO DO RECURSO DE IDENTIFICAÇÃO 

Os alunos que precisam de intervenção 

foram identificados corretamente? 

Pedagoga 

01 

Pedagoga 

02 

Pedagoga 

03 

Sim (Pleno)       

Sim (Quase Pleno)       

Sim (suficiente)       

Parcialmente x x x 

Não       
FONTE: O autor (2018). 

O QUADRO 14 apresenta o resultado da avaliação, onde foi verificado se as 

informações auxiliaram nas orientações dos alunos. Uma pedagoga considerou 

suficientemente e duas pedagogas avaliaram que o requisito foi atendido de forma quase 

plena. 

QUADRO 14 - AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS 

As informações auxiliaram nas 

orientações dos alunos? 

Pedagoga 

01 

Pedagoga 

02 

Pedagoga 

03 

Sim (Pleno)       

Sim (Quase Pleno)   x  x  

Sim (suficiente)  x     

Parcialmente       

Não       
FONTE: O autor (2018). 

O QUADRO 15 apresenta o resultado da avaliação, onde foi verificado se o processo 

dos registros das ações realizadas foi facilitado. Nesta avaliação, todas as pedagogas 

consideraram que o requisito foi atendido parcialmente. 

QUADRO 15 - AVALIAÇÃO DO RECURSO DO REGISTRO DA INTERVENÇÃO 

Se o processo dos registros das ações 

realizadas foi facilitado? 

Pedagoga 

01 

Pedagoga 

02 

Pedagoga 

03 

Sim (Pleno)       

Sim (Quase Pleno)       

Sim (suficiente)       

Parcialmente x x x 

Não       
FONTE: O autor (2018). 
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A equipe pedagógica realiza os procedimentos da intervenção há 4 anos utilizando 

planilhas eletrônicas. Estes se destacam justamente pela facilidade de registrar e tabular os 

dados sem muitas restrições. As informações do PEA do aluno são registras em um único 

texto, simplificando e facilitando a entrada dos dados. Porém, o registro em um único texto 

dificulta a definição de regras e padrões para a extração dos dados pelo sistema, limitando a 

geração das informações e relatórios. 

7.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS PROCEDIMENTOS DA 

REUNIÃO DO CONSELHO DE CLASSE 

Os dados do PEA foram associados e organizados em uma única tela, permitindo a 

visualização de todas as informações do aluno, e assim incentivando a reflexão pedagógica de 

forma coletiva. A  FIGURA 34 ilustra o Painel do CC. 

FIGURA 34 - PAINEL DO CC 

 

FONTE: O autor (2018). 

O aluno exposto no Painel do CC da  FIGURA 34, possui quatro conceitos D, 

registros de faltas em três disciplinas, demostra pouco interesse em seis disciplinas, 

dificuldades em quatro disciplinas e ocorrências de conversas em várias disciplinas. Os 

aspectos negativos foram realçados na cor vermelha e os positivos na cor azul. 

O GRÁFICO 8 e o GRÁFICO 16 apresentam os resultados das avaliações, onde foi 

verificado se foi possível realizar a análise dos dados qualitativos e quantitativos do PEA.  
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GRÁFICO 19 - AVALIAÇÃO DOS DADOS 

QUANTITATIVVOS 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 20 - AVALIAÇÃO DOS DADOS 

QUALITATIVOS 

 

FONTE: O autor (2018). 

Conforme exibe o GRÁFICO 19, 12 avaliadores consideraram que os dados 

quantitativos puderam ser analisados plenamente, 1 avaliou como quase pleno e 1 de forma 

suficiente. Já na avaliação dos dados qualitativos, 9 avaliadores consideraram pleno, 2 

avaliaram como quase pleno e 3 de forma suficiente. 

O GRÁFICO 21 apresenta o resultado da avaliação, onde verificamos se as 

informações geradas permitiram a reflexão pedagógica de forma coletiva. O GRÁFICO 22 

apresenta o resultado da avaliação, onde foi verificado se a exposição do AEAR auxiliou na 

reflexão pedagógica de forma coletiva.  

GRÁFICO 21 - AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

GERADAS 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 22 - AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

DOS AEAR 

 

FONTE: O autor (2018). 

Dez avaliadores consideraram que as informações geradas permitiram a reflexão 

pedagógica plenamente, 2 avaliaram como quase pleno, 1 de forma suficiente e 1 considerou 

que o requisito foi atendido parcialmente. Dez avaliadores consideraram que a exposição dos 

AEAR auxiliou na reflexão pedagógica plenamente, 3 avaliaram como quase pleno e 1 de 

forma suficiente. 

12; 86% 

1; 7% 
1; 7% 

Foi possível realizar a análise dados 

quantitativos do PEA? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
9; 64% 

2; 14% 

3; 22% 

Foi possível realizar a análise dos 

dados qualitativos do PEA? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não

10; 72% 

3; 21% 

1; 7% 

As informações geradas permitiram a 

reflexão pedagógica de forma coletiva? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não 10; 72% 

2; 14% 

1; 7% 
1; 7% 

A exposição dos AEAR auxiliou na 

reflexão pedagógica de forma coletiva? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não
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Os aspectos do PEA de todas as disciplinas do aluno projetados em uma única tela, 

facilitou a visualização de todas as ocorrências do aluno, colaborando na compreensão do que 

ocorreu, e assim, proporcionando as discussões e os apontamentos mais específicos.  

Os estudantes com pior rendimento foram apresentados primeiro com os aspectos 

negativos e positivos em destaque. O GRÁFICO 23 e o GRÁFICO 24 apresentam os 

resultados das avaliações, onde foi verificado se as informações apresentadas permitiram 

avaliar e definir os estudantes com rendimento insuficiente e se a solução favoreceu o espaço 

de reflexão pedagógica de forma coletiva para discutir alternativas com intuito de superar 

dificuldades do PEA. 

GRÁFICO 23 - AVALIAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO 

ALUNO COM BAIXO RENDIMENTO 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 24 - AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DE 

ALTERNATIVAS 

 

FONTE: O autor (2018). 

Conforme apresentado no GRÁFICO 23, 9 avaliadores consideraram que foi possível 

avaliar e definir os estudantes com rendimento insuficiente de forma plena, 3 avaliaram como 

quase pleno e 2 de forma suficiente. Já na avaliação se foi possível discutir alternativas, 8 

avaliadores consideraram que o requisito foi atendido plenamente, 3 avaliaram como quase 

pleno e 3 de forma suficiente. 

Com a elaboração de uma estruturada adequada de coleta de dados relevantes no 

PCC, definimos filtros que reordenam as informações do aluno, permitindo verificar se a 

dificuldade do aluno: tem relação ao conteúdo técnico do curso; está associado à ciência 

humanas, exatas ou biológicas; e/ou tem associação com o ensalamento. 

A FIGURA 35 e a FIGURA 36 apresentam os conceitos do Aluno 13. Na primeira, o 

resultado é categorizado por área – disciplinas técnicas e do núcleo comum – e na segunda, o 

mesmo resultado é categorizado pela ciência – humanas, exatas e biológicas. 

9; 64% 

3; 22% 

2; 14% 

Foi possível avaliar e definir os 

estudantes com rendimento 

insuficiente? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
8; 57% 3; 22% 

3; 21% 

A solução favoreceu o espaço de 

reflexão pedagógica de forma coletiva 

para discutir alternativas com intuito 

de superar dificuldades do PEA? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
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FIGURA 35 - INFORMAÇÕES CATEGORIZADAS 

POR ÁREA 

 
FONTE: O autor (2018). 

FIGURA 36 - INFORMAÇÕES CATEGORIZADAS 

PELAS CIÊNCIAS 

 

FONTE: O autor (2018). 

Conforme ilustrada FIGURA 35, por meio das informações apresentadas por área 

não há uma identificação clara das dificuldades do aluno. Contudo, na visão categorizada pela 

ciência, ilustrada na FIGURA 36, é possível notar que as dificuldades estão concentradas na 

ciência exata. A identificação mais específica das dificuldades de aprendizagem permite o 

direcionamento das atividades que realmente podem ajudar o aluno. 

O GRÁFICO 25 apresenta o resultado da avaliação, onde foi verificado se foi 

possível retomar as ações e registros para fundamentar, avaliar e definir, dentre os estudantes 

com rendimento insuficiente. Nesta questão, 10 avaliadores consideraram que o requisito foi 

atendido plenamente, 2 avaliaram como quase pleno e 2 de forma suficiente. 

GRÁFICO 25 - AVALIAÇÃO DA RETOMADA DAS AÇÕES 

 

FONTE: O autor (2018). 

10; 72% 

2; 14% 

2; 14% 

Foi possível retomar as ações e registros, 

para fundamentar, avaliar e definir, 

dentre os estudantes com rendimento 

insuficiente? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
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As informações do PEA associados ao ensalamento permitiram realizar a análise 

entre a conversa, conceito e desinteresse e verificar algumas correlações. A FIGURA 37 e a 

FIGURA 38 representam, respectivamente, a conversa e o conceito da turma. 

FIGURA 37 - CONVERSA DA TURMA 

 

FONTE: O autor (2018). 

FIGURA 38 - CONCEITO DA TURMA 

 

FONTE: O autor (2018). 

Com a análise dos aspectos apresentados na FIGURA 37 e na FIGURA 38, foi 

possível notar que nem todos os alunos que conversam possuem o conceito insuficiente. Com 

as discussões dos professores e os dados apresentados, concluiu-se que o Aluno 02, na última 

carteira da primeira fila da esquerda, termina as atividades em sala rapidamente, pela 

facilidade que possui nas disciplinas e assim, atrapalhava os demais colegas que não possuem 

a mesma facilidade. Desta forma, procedimentos foram discutidos para que o aluno tome 

ciência destes fatos e comece a ajudar os colegas ao invés de atrapalhá-los. 

O GRÁFICO 26 apresenta o resultado da avaliação, onde foi verificado se a solução 

apresenta informações associadas a todas as disciplinas que permitam a análise da turma. 

Nesta questão, 9 avaliadores consideraram que o requisito foi atendido plenamente, 3 

avaliaram como quase pleno e 2 de forma suficiente. 

GRÁFICO 26 - AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DA TURMA 

 

FONTE: O autor (2018). 

9; 64% 

3; 22% 

2; 14% 

A solução apresenta informações 

associadas a todas as disciplinas que 

permita a análise da turma? 

sim (plenamente)

sim (quase pleno)

sim (suficiente)

parcialmente

não
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As informações registradas pelos professores, apresentadas de forma gráfica no 

contexto da turma, facilitou a visualização dos seus aspectos gerais, permitindo tomar 

decisões pontuais, como por exemplo, a mudança das posições dos alunos em sala, devido à 

concentração de conversa.  

Por meio do SIGCC, após a reunião do CC, a equipe pedagógica gerou o relatório de 

aprendizagem individual do aluno (RAIA), conforme a FIGURA 39. O relatório é formado 

com as seguintes informações: informações do PEA, orientações do professor, intervenções 

da equipe pedagógica e as deliberações do CC. 

FIGURA 39 - RELATÓRIO DO CC 

 

FONTE: O autor (2018). 
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 O GRÁFICO 27 apresenta o resultado da avaliação, onde foi verificado se foi 

possível retornar aos responsáveis dos alunos, encaminhamentos para situações mais 

específicas e individuais. Nesta questão, 12 avaliadores consideraram que o requisito foi 

atendido plenamente, 1 avaliou como quase pleno e 1 de forma suficiente. 

GRÁFICO 27 - AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

FONTE: O autor (2018). 

O relatório pode ser gerado pela direção, coordenação ou a equipe pedagógica, para 

ser entregue aos responsáveis dos alunos, que procuram a instituição com intuito de entender 

as dificuldades do filho. As informações do relatório esclarecem o que ocorreu com o aluno 

durante o trimestre, mesmo sem a presença do professor, que pode não estar na instituição ou 

ministrando aula. 

Por fim, avaliamos se a solução desenvolvida promoveu a melhoria nos 

procedimentos do CC, apresentado no GRÁFICO 28, e se o avaliador era a favor da utilização 

nos próximos trimestres, apresentado no GRÁFICO 29.  

GRÁFICO 28 - AVALIAÇÃO DO  

CC 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 29 - AVALIAÇÃO DA 

CONTINUIDADE DO SIGCC 

 

FONTE: O autor (2018). 

Dos avaliadores, 10 consideraram que a solução desenvolvida melhorou plenamente 

o processo do CC, 2 avaliaram como quase pleno e 2 de forma suficiente. Todos os 

12; 86% 

1; 7% 
1; 7% 

Foi possível retornar aos responsáveis 

dos alunos, encaminhamentos para 

situações mais específicas e individuais? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não

10; 72% 

2; 14% 

2; 14% 

A solução desenvolvida promoveu a 

melhoria nos procedimentos do CC? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não

13; 93% 

1; 7% 

Você é a favor da utilização nos 

próximos trimestres? 

sim

sim (condicionado)

não
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avaliadores foram favoráveis do uso da solução nos próximos trimestres, onde um deles 

ressaltou que a utilização do SE só seria possível com a constante manutenção e a capacitação 

aos novos professores. 

Os resultados das avaliações a respeito do CC foram sintetizados e apresentados no 

QUADRO 16, onde a primeira coluna é a questão da avaliação e as colunas seguintes a 

quantidade de avaliadores para cada nível de aceitação dos requisitos. 

QUADRO 16 - SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO CC 

Questão de Avaliação 

Quantidade de avaliadores 

Pleno 
Quase 

Pleno 
Suficiente Parcial Não 

Foi possível realizar a análise dos dados 

quantitativos do PEA? 
12 1 1 0 0 

Foi possível realizar a análise dos dados 

qualitativos do PEA? 
9 2 3 0 0 

As informações geradas permitiram a reflexão 

pedagógica de forma coletiva? 
10 3 0 1 0 

A exposição dos AEAR auxiliou na reflexão 

pedagógica de forma coletiva? 
10 2 1 1 0 

Foi possível avaliar e definir os estudantes com 

rendimento insuficiente? 
9 3 2 0 0 

A solução favoreceu o espaço de reflexão 

pedagógica de forma coletiva para discutir 

alternativas com intuito de superar dificuldades do 

PEA? 

8 3 3 0 0 

Foi possível retomar as ações e registros, para 

fundamentar, avaliar e definir, dentre os estudantes 

com rendimento insuficiente? 

10 2 2 0 0 

A solução apresenta informações associadas a 

todas as disciplinas que permita a análise da 

turma? 

9 3 0 2 0 

A solução forneceu meios para retornar aos 

responsáveis dos alunos, encaminhamentos para 

situações mais específicas e individuais? 

12 1 1 0 0 

A solução desenvolvida promoveu a melhoria nos 

procedimentos do CC? 
10 2 2 0 0 

Média de aceitação 71% 16% 11% 2% 0% 

FONTE: O autor (2018). 

Conforme apresentado no QUADRO 16, foram aplicadas 10 questões de aspectos 

pedagógicos dos procedimentos do CC, onde em média, obtivemos 71% de aceitação plena, 

16% de forma quase plena, 11% consideraram suficiente e 2% como parcial. Não houve 

resultados negativos em nenhuma das avaliações. 
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7.4 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA 

Para a avaliação ergonômica, seguimos o modelo de avaliação do SE original de 

Melo e Neves (2013), que consideraram 4 aspectos: funcionalidade, usabilidade, eficiência e 

portabilidade.Em relação à funcionalidade, avaliamos a capacidade do software prover 

aquelas que satisfaçam as necessidades do usuário. O  GRÁFICO 30 apresenta o resultado 

desta avaliação, onde 9 avaliadores consideraram que o software proveu plenamente as 

funcionalidades que satisfizeram as necessidades do usuário, 4 avaliaram como quase pleno e 

1 avaliou como suficiente.  

GRÁFICO 30 - AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 

FONTE: O autor (2018). 

Para a usabilidade, foi avaliada a capacidade do software ser compreendido e se 

permite avançar e recuar durante o uso do SIGCC. Os resultados destas avaliações estão 

expostos no GRÁFICO 31 e no GRÁFICO 33. 

GRÁFICO 31 - AVALIAÇÃO DA  

COMPREENSÃO 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 32 - AVALIAÇÃO DO RECURSO DE 

AVANÇAR E RETROCEDER 

 

FONTE: O autor (2018). 

Na avaliação da compreensão, 8 avaliadores consideraram que o SIGCC é facilmente 

compreendido, aprendido e operado plenamente e 6 avaliaram como quase pleno. Já na 

avaliação que mostra se permite avançar e retroceder, 10 avaliadores consideraram que o 

9; 64% 

4; 29% 

1; 7% 

O software provê funcionalidades que 

satisfaçam as necessidades do usuário?  

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não

8; 57% 

6; 43% 

O software é facilmente compreendido, 

aprendido e operado? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não 10; 72% 

3; 21% 

1; 7% 

O software permite avançar e recuar 

durante o seu uso? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não
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requisito foi plenamente atendido, 3 avaliaram como quase pleno e 1 considerou como 

suficiente. 

Ainda na questão de usabilidade foi verificado se o software deixa claro o que o 

usuário deve fazer e o que significa cada item exibido na tela. Os resultados estão 

apresentados no GRÁFICO 33 e no GRÁFICO 34. 

GRÁFICO 33 - AVALIAÇÃO CLAREZA DO 

SOFTWARE 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 34 - AVALIAÇÃO CLAREZA DOS 

ITENS DA TELA 

 

FONTE: O autor (2018). 

Oito avaliadores consideraram que o software deixa plenamente claro o que o 

usuário deve fazer, 5 avaliaram como quase pleno e 1 considerou suficiente. Em relação à 

clareza do item exibido na tela, 9 avaliadores consideraram como pleno, 4 de forma quase 

plena e 1 considerou suficiente. 

Por fim, Melo e Neves (2013) recomendam a avaliação da Eficiência e a 

Portabilidade. Na primeira, foi avaliado o uso de recursos de hardware pelo software, como 

processamento e uso de memória RAM. Já na segunda, foi avaliada a capacidade do software 

ser executado em telas menores ou maiores. Os resultados estão apresentados no GRÁFICO 

35 e no GRÁFICO 36. 

GRÁFICO 35 - AVALIAÇÃO DA 

COMPATIBILIDADE DA MÁQUINA 

 

FONTE: O autor (2018). 

GRÁFICO 36 - AVALIAÇÃO DA 

PORTABILIDADE 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

8; 57% 

5; 36% 

1; 7% 

O software deixa claro o que o usuário 

deve fazer? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não 9; 64% 

4; 29% 

1; 7% 

O software deixa claro cada item 

exibido na tela? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não

11; 79% 

2; 14% 

1; 7% 

O uso de recursos da máquina é 

compatível com as funcionalidades? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não 12; 86% 

1; 7% 

1; 7% 

O software pode ser executado em 

telas menores ou maiores? 

sim (plenamente)
sim (quase pleno)
sim (suficiente)
parcialmente
não
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Conforme apresentado no GRÁFICO 35, 9 avaliadores consideraram que os recursos 

da máquina são plenamente compatíveis, 12 avaliaram como quase pleno e 1 de forma 

suficiente. Já na questão de portabilidade, 12 avaliadores consideraram que o software 

executa plenamente em telas menores ou maiores, 1 avaliou como quase pleno e 1 de 

considerou que o requisito foi atendido parcialmente. 

Os resultados das avaliações ergonômicas foram sintetizados e apresentados no 

QUADRO 17, onde a primeira coluna é a questão da avaliação e as colunas seguintes a 

quantidade de avaliadores para cada nível de aceitação dos requisitos. 

QUADRO 17 - SÍNTESE DA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA 

Questão de Avaliação 

Quantidade de avaliadores 

Pleno 
Quase 

Pleno 
Suficiente Parcial Não 

O software provê funcionalidades que satisfaçam as 

necessidades do usuário?  
9 4 1 0 0 

O software é facilmente compreendido, aprendido e 

operado? 
8 6 0 0 0 

O software deixa claro o que o usuário deve fazer? 8 5 1 0 0 

O software deixa claro cada item exibido na tela? 9 4 1 0 0 

O software permite avançar e recuar durante o seu 

uso? 
10 3 1 0 0 

O uso de recursos da máquina é compatível com as 

funcionalidades? 
11 2 1 0 0 

O software pode ser executado em telas menores ou 

maiores? 
12 1 0 1 0 

Média de aceitação 68% 26% 5% 1% 0% 

FONTE: O autor (2018). 

Conforme apresentado no QUADRO 17, foram aplicadas 7 questões de aspectos 

ergonômicos, onde em média obtivemos 68% de aceitação plena, 26% de forma quase plena, 

5% consideraram suficiente e 1% como parcial. Não houve resultados negativos em nenhuma 

das avaliações. 
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8 CONCLUSÃO 

As pesquisas à respeito do CC encontradas na revisão de literatura permitiram 

constatar que as dificuldades nos procedimentos do CC não eram restritas ao IFPR de 

Paranavaí e que as produções à respeito deste tema eram escassas. A ausência de estudos que 

apresentem modelos de procedimentos que auxiliem o CC nos permitiu elaborar uma solução 

inovadora para o gerenciamento do CC envolvendo pesquisa, mas também agregando valor às 

atividades profissionais, requisitos fundamentais de um mestrado profissional. 

A solução foi elaborada por uma equipe multidisciplinar, por meio de entrevistas e 

observações em todas as fases do CC, considerando as distintas necessidades e processos dos 

setores envolvidos.  O desenvolvimento seguiu boas práticas da ES descrito por Sommerville 

(2011) e Pressman (2011), adotando o PDSE elaborado por Benitti, Seara e Shlindwein 

(2005), que aborda tanto os aspectos técnicos como pedagógicos.  

Um estudo de caso foi realizado com intuito de avaliar a eficácia da solução 

desenvolvida. A avaliação, realizada pelos professores e a equipe pedagógica, considerou a 

ergonomia e os aspectos pedagógicos com base no modelo de avaliação de SE proposto por 

Melo e Neves (2013).  

Em relação aos procedimentos do PCC e também do CC, 10 avaliadores (72%) 

consideraram que o SIGCC atendeu os requisitos plenamente. A média de aceitação plena em 

pontos percentuais nas avaliações dos procedimentos do PCC foi de 76%. Já nas avaliações 

dos procedimentos do CC, a média de pontos percentuais de aceitação plena foi de 71%. 

Quando perguntado, se eram favoráveis em utilizar o sistema nos próximos trimestres, todos 

os avaliadores foram favoráveis. Tantos nos aspectos de ergonomia e pedagógicos, não houve 

nenhuma avaliação negativa e a maioria dos avaliadores considerou que os requisitos foram 

atendidos plenamente. 

Os dados adquiridos no PCC possuem uma série de informações a respeito do PEA, 

dados que, sem a estruturação, ficavam desordenados, de modo que se extraia pouco ou 

mesmo nenhum valor para a reunião do CC. Assim, por meio da análise dos registros do PEA 

da instituição, a equipe pedagógica definiu os aspectos de ensino e aprendizagem mais 

relevantes, que foi aperfeiçoado e incorporado no SIGCC, definindo uma estrutura de dados 

que permitiu gerar informações pertinentes para as decisões do CC. 

Em conjunto com os professores e a equipe pedagógica, elaboramos os AEAR, 

facilitando a coleta das informações; tornando os critérios mais objetivos e transparentes; e 
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permitindo a avaliação do aluno por vários professores em disciplinas distintas, mediante 

critérios comuns. 

A coleta de dados do PCC necessitava de eficiência, eficácia e confiabilidade. A 

tecnologia da informação foi utilizada para facilitar os procedimentos dos registros, 

reestruturando os processos gerencias da coleta de dados. A arquitetura Web permitiu o 

acesso ao sistema por meio de diversos dispositivos (computador, notebook, netbook, tablet, 

celular, outros), com mobilidade (quando utilizado pelo dispositivo móvel), maior 

flexibilidade de espaço (pode ser realizada em qualquer lugar que tenha acesso a internet), 

tempo (pode ser realizada desde o início do trimestre) e horário (realizar sem agendamento). 

A acessibilidade do sistema pelo celular possibilitou que o professor registre um 

apontamento com o uso do microfone para a conversão da fala para o texto e dos AEAR por 

meio do recurso touchscreen, eliminando a necessidade de realizar as entradas por meio do 

teclado. Este recurso permitiu que o professor realizasse o registro com mobilidade e 

facilidade durante as aulas, no momento em que o fato ocorreu, evitando esquecimentos. 

Os recursos visuais informativos dos AEAR associados com o ensalmento dos alunos 

realçaram as dificuldades gerais da turma, indicando a concentração de conversa, dificuldades 

e dos conceitos insuficientes. Estas informações compartilhadas em tempo hábil melhorou o 

conhecimento dos professores e da equipe pedagógica, permitindo que desempenhem ações 

táticas e estratégicas para suprir a deficiência identificada. 

A avaliação do PEA permitiu acompanhar o andamento de cada setor da instituição 

sem que seja preciso esperar o fim do trimestre, prática essencial para que a direção de ensino 

e a equipe pedagógica possam acompanhar o rendimento dos alunos. As informações das 

disciplinas foram combinadas em uma única interface por meio de uma exibição simples, que 

classificou e destacou os pontos positivos e negativos de cada aluno, permitindo a 

identificação dos que estavam com baixo rendimento. 

O design das informações permitiu identificar fatos que não seriam possíveis de 

enxergar sem a sua exposição, como a ocorrência de um apontamento – não realização de 

tarefas, ausência de atendimento, outros – em mais de uma disciplina, bem como as ocorridas 

especificamente em uma única disciplina.  

Com a apresentação das informações do PEA na reunião do CC, os professores não 

precisaram relatar os fatos ocorridos no trimestre, pois estavam expostos no projetor, 

poupando tempo e permitindo a visão ampla do que ocorreu com o aluno durante o trimestre, 

e assim, tomar decisões embasadas em registros com fundamento acadêmico.  



104 

Os dados foram armazenados permanentemente no sistema com a segurança e a 

facilidade de acesso da tecnologia da informação, permitindo a geração dos relatórios que 

foram enviados a todos os responsáveis, por meio eletrônico ou físico, com informações de 

todas as disciplinas, onde em cada uma, dados qualitativos e quantitativos foram construídos 

no dia a dia das aulas ao longo do trimestre. Um conjunto de detalhes, que por vezes nem o 

próprio professor que realizou os registros consegue lembrar, auxilia na apresentação das 

informações que permite a compreensão do que ocorreu com o aluno durante o período. 

Com base nos resultados da avaliação realizada, consideramos que o SIGCC 

representa um avanço na gestão do CC, na medida em que, com ele, torna-se possível a 

avaliação coletiva, em busca de ações que favoreça o PEA. Nessa ótica, o CC impõe um 

processo de avaliação que considera todo o período do trimestre, coletando e compartilhando 

informações em tempo hábil, para oportunizar ações que favoreçam a aprendizagem do aluno. 

8.1 PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Durante o desenvolvimento das atividades desta dissertação, algumas questões 

associadas ao CC se manifestaram. Porém não foi possível o seu aprofundamento, pelo fato 

das atenções estarem voltadas aos objetivos delimitadas no início deste trabalho. Assim, 

sugerem-se como trabalhos futuros as seguintes abordagens: 

a) A definição de critérios para a coleta individual das dificuldades de 

aprendizagens dos alunos; 

b) A implementação da gamificação com finalidade de motivar e engajar os 

alunos, utilizando elementos tradicionalmente encontrados nos games; e 

c) A adoção da inteligência artificial que possibilite que o sistema aprenda com 

as características dos alunos e das informações a respeito das atividades 

realizadas, e assim, se ajuste a novas entradas de dados e performem 

sugestões que favoreça o processo de ensino-aprendizagem. 
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