
Tratamento estatístico dos questionários de avaliação 

pedagógica 

 

Definição: Aluno com frequência - Considera-se que um aluno tem frequência na 

unidade curricular se frequentou pelo menos 1/3 das aulas. 

Dimensões que compõem o questionário – o questionário é composto pelas quatro 

dimensões seguintes: (1) funcionamento da UC; (2) atividade do docente; (3) 

autoavaliação do estudante; (4) avaliação global do curso (a preencher uma vez por 

ano). As três primeiras dimensões são preenchidas para cada UC. A quarta dimensão é 

preenchida uma vez por ano, no final do 2º semestre.  

 

Notação:  

�� – número de alunos inscritos na unidade curricular. 

��� - número de alunos inscritos no j-ésimo ano do curso. 

�� – número de alunos com frequência na unidade curricular. 

��� – número de respostas à i-ésima questão, dadas por alunos com frequência na 

unidade curricular.  

��� – número de respostas à i-ésima questão, dadas por alunos inscritos na unidade 

curricular.  

���� – número de respostas à i-ésima questão, dadas por alunos inscritos no j-ésimo 

ano do curso.  

Nota: O índice correspondente à unidade curricular foi omitido por uma questão de 

simplicidade. 

 

Representatividade das questões 

 

Dimensões: Funcionamento da Unidade Curricular e Atividade do docente: 

��� � 	
��0.3 ∙ ��, 6� 

A representatividade na i-ésima questão é verificada se o número de respostas dadas 

por alunos com frequência na unidade curricular, for, simultaneamente: 

(1) não inferior a 30% do número de alunos com frequência; 

(2) não inferior a seis. 



Dimensão: Autoavaliação do Estudante: 

��� � 	
��0.3 ∙ ��, 6� 

A representatividade na i-ésima questão é verificada se o número de respostas dadas 

pelos alunos inscritos na unidade curricular, for, simultaneamente: 

(1) não inferior a 30% do número de alunos inscritos; 

(2) não inferior a seis. 

 

Dimensão: Avaliação global do curso: 

���� � 	
��0.3 ∙ ��� , 6� 

A representatividade na i-ésima questão no j-ésimo ano do curso é verificada se o 

número de respostas dadas pelos alunos inscritos, for, simultaneamente: 

(1) não inferior a 30% do número de alunos inscritos; 

(2)  não inferior a seis. 

 

Nota: A síntese da informação para cada questão será fornecida pela mediana e pelo 

número de resposta. Para cada questão será indicado se há ou não 

representatividade, além de outra informação considerada relevante para análise. 

 

Representatividade das dimensões 

Para cada dimensão do questionário de avaliação pedagógica a representatividade é 

alcançada se houver pelo menos 70% (arredondado por defeito) de questões 

representativas.  

 

Nota: A síntese da avaliação respeitante a cada dimensão só será fornecida se for 

verificada a representativa da respetiva dimensão. Verificada a representatividade da 

dimensão, a síntese da informação será obtida pela média aritmética das medianas 

das questões representativas. A indicação de não representatividade será sempre 

fornecida.  

Para efeitos de avaliação de desempenho do docente só será considerada a dimensão 

Atividade Pedagógica do docente e somente se esta for representativa, caso em que a 

avaliação da dimensão é efetuada. 

 


