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RESUMO 

Até a presente data, as disciplinas das aéreas do trânsito e transporte na Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) adotam, em sua maioria dos cursos, a avaliação tradicional através de prova 

escrita, onde o aluno busca num momento único e decisivo, obter sua aprovação após 

determinado período de estudos em cada curso. Essa metodologia está sendo empregada pela 

Coordenação de Ensino (COEN) desde sua criação para os cursos sob sua responsabilidade. A 

partir de 2010 com a criação do curso Técnicas Policias de Fiscalização de Transportes 

(TPFT), com duração de quatro semanas, essa metodologia começou a ser questionada. 

Estabeleceu-se nas edições seguintes do curso algumas mudanças além da prova objetiva no 

final, incluindo pontos subjetivos pelo desempenho positivo e retirada de pontos pelo 

desempenho negativo. Mesmo assim, os instrutores, constatávamos que muitos alunos com 

grande potencial de conhecimento não expressavam na prova final toda gama conteudista 

adquirida nos cursos, por vários motivos, nervosismo, pressão, cobranças de resultados. Em 

2014, com as duas primeiras turmas do curso Curso Avançado de Fiscalização de Trânsito 

(CAFIT) e do VII curso TPFT, verificou-se a necessidade de mudanças na metodologia de 

avaliação para aferição do conhecimento adquirido pelos alunos, que pudesse avaliar com 

mais realidade o potencial de cada um. Nesse artigo, apresento essa nova metodologia que 

será aplicada no Curso Avançado de Produtos Perigosos (CAPP), mas que também poderá ser 

aplicada para todos os cursos de trânsito e transporte.  

 

Palavras-chave: aferição.  avaliação. conhecimento. metodologia. prova. verificação. 

 

Introdução 

 

 Esse artigo foi elaborado para compor o acervo de publicações da Academia Nacional 

da Polícia Rodoviária Federal como fruto do I Congresso de Produtos Perigosos e tem como 

objetivo, despertar no efetivo da PRF que trabalha na área fim, bem como nos gestores da 

administração da instituição e a quem mais interessar, nova metodologia de aferição e 

avaliação dos alunos ao CAPP, a fim de obterem êxito pelos esforços empregados com 

acompanhamento contínuo de sua nota, bem como, identificando as falhas em tempo real e 

consequentemente as necessidades de melhoria durante todo o processo do curso. Dessa 

maneira, evita-se deixar para a prova final todo o esforço empregado pelo aluno num único 

momento, sob pressão, ansiedade e demais fatores que por ventura estejam presentes no 
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momento da prova final. Essa metodologia poderá ser empregada para todos os cursos que 

necessitem de avaliação, podendo ser adaptada de acordo com a necessidade de cada um. 

Na primeira seção será apresentado a formulação para aprovação ou conclusão do 

curso. Suas etapas e o percentual de cada uma para compor a nota final. Na segunda seção 

será apresentada a planilha em excel para preenchimento das notas nas diversas etapas que o 

aluno deverá cumprir para obter a aprovação, de forma a possibilitar a qualquer momento a 

verificação da evolução individual dos participantes. Na terceira seção é sugerida uma 

planilha em excel para visualizar os resultados finais da turma; os aprovados e os 

participantes, aqueles que não atingiram a nota mínima; e suas respectivas notas. 

 

Seção 1 

 

A metodologia apresentada visa proporcionar para os docentes e discentes o 

acompanhamento real e constante da avaliação a medida que o curso avança em suas etapas. 

Permite que seja verificado os assuntos onde os instruendos apresentarem dificuldades, 

podendo sana-las de imediato e em tempo de aproveitar o curso de forma plena. 

Ao invés de uma prova no final do curso, esse método permite construir a nota para aprovação 

através de três tipos de avaliações continuadas: (1.1) por estudos de casos (EC); (1.2) pelo 

desenvolvimento da fiscalização prática (FP); e (1.3) por uma prova escrita no final do curso 

(PE). No caso específico do CAPP, estabeleceu-se no projeto do curso entregue a 

Coordenação de Ensino (COEN) da PRF, como nota final (NF) de aprovação o valor de 7,0 

(sete). Por fim, serão subtraídos os pontos perdidos (PE) referentes as faltas cometidas pelos 

alunos. 

Essa nota de aprovação é obtida da seguinte maneira: 

 

NF = 35% EC + 35%FP + 30%PE – (0,2x número de faltas) PP 

 

 

 

1.1. Estudos de Casos (EC) 

Ao longo do curso, os instrutores poderão aplicar estudos de casos através de 

exercícios, estudos dirigidos para determinado tema, trabalho em grupo, provas parciais sobre 

algum tema estudado, arguição oral, proposição de situações da prática operacional, 

desenvolvimento de relatórios, análise de temas com apresentação para toda turma, simulados 

de atendimento de emergência, entre outros. 



 Para cada estudo de caso proposto, individual ou em grupo, haverá uma nota. A média 

aritmética de todas as notas obtidas será enviada para a fórmula acima descrita e representará 

35% (trinta e cinco) da nota final do curso. 

Com os estudos de casos, será possível verificar de maneira mais precisa e rápida se os 

alunos entenderam os assuntos estudados e corrigi-los se necessário; além de ser uma maneira 

mais segura de internalizar o conhecimento pois, com a necessidade de desenvolverem 

estudos, apresentações e explicações sobre as tarefas atribuídas, ocorrerá a sedimentação do 

conhecimento de maneira mais duradoura. 

Na seção 2 é sugerido uma planilha em Excel que permite o acompanhamento da nota 

à medida que é alimentada pela correção dos estudos de casos. 

 

1.2. Fiscalizações Práticas (FP) 

É o momento de aplicação de todo estudo adquirido e exercitado em sala de aula. Ao 

realizarem as fiscalizações, acompanhados e monitorados pelos instrutores, há o reforço e 

repetição do ensino, oportunizando esclarecer e corrigir algum procedimento não entendido 

anteriormente. Ressalta-se que a vivência prática é o melhor meio de sedimentar o 

conhecimento de acordo com as experiências constatadas ao longo de muitos anos de 

instruções. 

A nota da FP, conforme demonstrado na seção 2, é atribuída pelos instrutores 

conforme os quesitos listados na planilha em Excel e equivale a 35 % (trinta e cinco) da nota 

final de aprovação do curso. 

Levando em consideração que a fiscalização prática é realizada antes da prova final, é 

possível conhecer individualmente a nota parcial que cada aluno possui, e consequentemente, 

quanto necessitará tirar na prova escrita para obter o êxito na conclusão do curso. 

 

1.3. Prova Escrita (PE) 

A prova escrita é realizada através de múltipla escolha com marcação de V 

(verdadeiro) ou F (falso) segundo um texto a ser analisado; ou texto escrito; ou complemento 

de alguma expressão previamente apresentada, entre outras formas, representará na nota final 

30% (trinta) dos pontos obtidos.  

 

1.4. Pontos Perdidos (PP) 

Serão subtraídos 0,2 (dois décimos) da nota final para cada falta cometida pelo aluno, 

tais quais, entrada em atraso após iniciarem as aulas, toque ou uso do telefone celular durante 



as instruções, uso de equipamento não previsto pelos instrutores, falta de participação nas 

instruções, entre outros quesitos previstos no projeto de aprovação de cada curso 

encaminhado para a COEN. 

Esse quesito foi implementado a partir do II curso TPFT e produziu excelentes 

resultados, uma vez que os alunos imbuídos do desejo de aprendizado e aproveitamento, fez e 

faz com que levem a sério todo o curso. Esse quesito é reforçado quando comparado aos dois 

primeiros cursos do CAFIT, onde não houve essa previsão e por consequente, haviam atrasos 

dos alunos, baixa participação nas atividades estabelecidas, e pouca ação na prática 

fiscalizatória. 

 

Seção 2 – Planilha de desempenho individual 

 

Nessa Seção é sugerida a planilha Excel de todas as etapas do curso descritas na Seção 

1, onde pode ser verificado a evolução de cada aluno. 

 



CURSO AVANÇADO DE PRODUTOS PERIGOSOS - CAPP

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

A25

Matrícula: 0000025

0

EC01 = 0 EC11 = 0

EC02 = 0 EC12 = 0

EC03 = 0 EC13 = 0

EC04 = 0 EC14 = 0

EC05 = 0 EC15 = 0

EC06 = 0 EC16 = 0

EC07 = 0 EC17 = 0

EC08 = 0 EC18 = 0

EC09 = 0 EC19 = 0

EC10 = 0 EC20 = 0

0,00

0,00

III - Nota da prática fiscalizatória (de 00 a 10) = 

Cálculo considerado (35% da nota da prática) = 0,00

0

F01= motivo

F02= motivo

F03= motivo

F04= motivo

F05= motivo

0,00 Situação =

Observações:

Coordenador Geral Coordenador Pedagógico

Média das notas de Estudos de Casos = 

Cálculo considerado (35% da média dos EC) =

Faltas cometidas (F) = 

Resultado Final da Avaliação = PARTICIPOU

Dia/Mês/Ano: Cidade:

Nome:

Sup/Delegacia: 

Avaliação conforme programa e projeto aprovado pela CGO/COEN

I - Nota da avaliação escrita (00 a 10)=

Cálculo considerado (30% da avaliação escrita) =

II - Nota dos Estudos de Casos (00 a 10 cada estudo).

 

 

Essa planilha contempla as três metodologias para construção da nota do aluno, 

conforme os campos I, II e III; além do desconto das faltas cometidas. No final apresenta o 

resultado da avaliação e sua situação de “Aprovado” ou de “Participante”, considerando como 

base a nota de aprovação 7,0 (sete). 

 



Descrevendo os campos da planilha encontra-se: 

No campo I – Nota da avaliação escrita. A célula onde será inserido o valor da nota do 

aluno entre 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Na linha abaixo, será apresentado o valor de 30% dessa 

nota, parte integrante da nota final de aprovação.  

No campo II – Nota dos estudos de casos. Foram hipoteticamente estabelecidos 20 

estudos de casos para o curso, mas esse número é variável de acordo com a necessidade. Cada 

estudo de caso tem valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e nas linhas inferiores do campo são 

apresentadas a média dos estudos de caso, e o valor de 35% dessa média para fins de 

composição da nota final de aprovação. 

No campo III – Nota da prática fiscalizatória. É atribuída a nota de 0 (zero) a 10 (dez) 

pontos, estabelecida pelos instrutores, de acordo com o cumprimento das etapas de 

fiscalização conforme sugestão apresentada na planilha da Seção 3. Na linha abaixo, 

apresenta o valor de 35% dessa nota para fins de composição da nota de aprovação. 

Na sequência, foram deixadas 5 (cinco) linhas para registro das faltas que o aluno 

possa cometer, cada falta com valor de desconto de 0,20 (vinte décimos) da nota final de 

aprovação do curso. Na prática, após participar de 06 (seis) cursos TPFT onde foram 

estabelecidos esse critério de desconto, verificou-se que poucos alunos perderam alguma 

pontuação e raros cometeram duas faltas. 

Nas observações, é destinado um espaço para registrar informações gerais referentes 

ao aluno.  

 

Seção 3 – Planilha da Fiscalização Prática e de Resultado Final. 

 

3.1. Planilha da Fiscalização Prática 

Nessa planilha foram considerados os três tipos de fiscalização dos veículos 

transportadores de produtos perigosos: a Granel, Fracionado ou Misto. O instrutor irá 

preencher a planilha que descreve as ações mínimas necessárias que fazem parte de uma 

fiscalização de um veículo transportador desses produtos. Leva em consideração a 

fiscalização de um ou de vários veículos abordados. Cada ação realizada corretamente é 

marcado na célula e pontuado; para cada ação não realizada ou realizada parcialmente, não 

será assinalada a célula e, portanto, não será pontuado. 

 No final da fiscalização e o correspondente preenchimento da planilha, a pontuação é 

obtida e apresentada a nota dessa etapa, levando em consideração a média de pontos de todos 

os veículos fiscalizados. Buscou-se nessa metodologia reduzir o caráter subjetivo da nota dada 



pelo instrutor, e atribuir ao aluno, através do cumprimento ou não de cada uma das etapas 

previamente estabelecidas, a obtenção de sua nota. 

 

Dia/Mês/Ano: 

Nome:

Matrícula: 

Instutor (es): 

G F M G F M G F M G F M

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ass. Instrutor:

Ass. Instrutor:

V4

Nota final 0

V3

Nota a Granel

16. Estado das embalagens 

17. Incompatibilidade Química

18. Incompatibilidade de alimentos

19. Identificação das infrações

20. Consultas necessárias

Avaliação conforme programa e projeto aprovado pela CGO/COEN

CURSO AVANÇADO DE PRODUTOS PERIGOSOS - CAPP

AVALIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PRÁTICA

M = transporte misto

V1 V2

Nota Fracionado

Nota Misto

4. Documeto Fiscal

F = transporte fracionado

11. Simbologia no veículo

22. Liberação ou retenção

23. Encaminhamento

2. Documento do veículo e condutor

Soma dos Pontos

21. Autuações

10. CIV

3. MOPP

12. Simbologia nas embalagens

13. Marcação e Homologação nas Emb.

14. Condições Tecnicas e Operacionais

15. Estado de conservação do veículo

9. CIPP

G = transporte a granel

5. Ficha e Envelope 

6. Autotizações especiais

7. EPI

8. ESE

1. Abordagem

 

 

3.2. Planilha do Resultado Final (Sugestiva) 

Todas as planilhas apresentadas são preferencialmente em Excel, permitindo o 



emprego de formulações para agilizar os dados a medida da inserção dos nomes e valores das 

notas. Esta planilha é uma sugestão que compilará os nomes e suas condições de “aprovados” 

ou “participantes”, com suas respectivas notas. Os valores são obtidos a medida em que a 

planilha de desempenho individual for preenchida (Seção 2). 

 

ALUNO MATRÍCULA NOTA FINAL SITUAÇÃO

A01 0000001 0,00 PARTICIPOU

A02 0000002 0,00 PARTICIPOU

A03 0000003 0,00 PARTICIPOU

A04 0000004 0,00 PARTICIPOU

A05 0000005 0,00 PARTICIPOU

A06 0000006 0,00 PARTICIPOU

A07 0000007 0,00 PARTICIPOU

A08 0000008 0,00 PARTICIPOU

A09 0000009 0,00 PARTICIPOU

A10 0000010 0,00 PARTICIPOU

A11 0000011 0,00 PARTICIPOU

A12 0000012 0,00 PARTICIPOU

A13 0000013 0,00 PARTICIPOU

A14 0000014 0,00 PARTICIPOU

A15 0000015 0,00 PARTICIPOU

A16 0000016 0,00 PARTICIPOU

A17 0000017 0,00 PARTICIPOU

A18 0000018 0,00 PARTICIPOU

A19 0000019 0,00 PARTICIPOU

A20 0000020 0,00 PARTICIPOU

A21 0000021 0,00 PARTICIPOU

A22 0000022 0,00 PARTICIPOU

A23 0000023 0,00 PARTICIPOU

A24 0000024 0,00 PARTICIPOU

A25 0000025 0,00 PARTICIPOU

A26 0000026 0,00 PARTICIPOU

A27 0000027 0,00 PARTICIPOU

A28 0000028 0,00 PARTICIPOU

A29 0000029 0,00 PARTICIPOU

A30 0000030 0,00 PARTICIPOU

A31 0000031 0,00 PARTICIPOU

A32 0000032 0,00 PARTICIPOU

A33 0000033 0,00 PARTICIPOU

A34 0000034 0,00 PARTICIPOU

A35 0000035 0,00 PARTICIPOU

A36 0000036 0,00 PARTICIPOU

A37 0000037 0,00 PARTICIPOU

A38 0000038 0,00 PARTICIPOU

A39 0000039 0,00 PARTICIPOU

A40 0000040 0,00 PARTICIPOU

A41 0000041 0,00 PARTICIPOU

A42 0000042 0,00 PARTICIPOU

A43 0000043 0,00 PARTICIPOU

RESULTADO FINAL

 

 

 



Considerações finais 

Certamente essa metodologia é uma inovação dentro da PRF, uma vez que não há fora 

do sistema tradicional, para as áreas de trânsito e transporte, uma metodologia que avalie 

praticamente a cada dia à evolução do aluno. O mais importante a destacar, é a possibilidade 

de, corrigido um estudo de caso ou finalizada a fiscalização de um veículo, obter os pontos 

fracos do aluno e ser possível corrigir ou revisar os conceitos de imediato sanando essa 

dificuldade.   

A princípio poderá ser mais trabalhoso o acompanhamento e alimentação individual de 

todas as notas dos alunos de um curso, mas trará melhor qualificação aqueles que realmente 

se dedicaram nos estudos e aprendizados, evitando deixar para uma prova final, no modelo 

tradicional, todo um período de estudo e empenho. 

Dos textos pedagógicos encontrados na literatura específica, destaca-se um retirado do 

curso da SENASP abaixo descrito.  

 

No caso de educação baseada em competências e habilidades, é importante pensar 

numa forma de avaliação que se aproxime mais de sua realidade. É necessário que 

sejam estabelecidos critérios essenciais para realização de uma avaliação que 

ofereça de forma abrangente, informações acerca de tudo o que foi apreendido. 

Professor e alunos devem se certificar se ocorreu ou não ensino e aprendizagem 

compatíveis com o desenvolvimento das competências desejáveis. (SENASP. Curso 

de Formador de Formadores. 2009. Aula 4, pag.84). 
 

Dessa maneira, apresenta-se uma metodologia mais justa e que transfere ao próprio 

aluno a responsabilidade de sua aprovação. 
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