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TURMA 2018-1: PROFº HYLLISON SANTOS
O objetivo da Avaliação em Pauta é noticiar o trabalho dos alunos do Projeto Integrador I sobre o processo de construção de um artigo científico que
tem como objeto um tema relacionado a um processo avaliativo. Ao longo
do semestre o desenvolvimento do projeto partiu dos seguintes objetivos:
Þ Desenvolver a capacidade de realizar a análise critica de um artigo científico.
Þ Entender e elaborar os componentes de um artigo científico.
Þ Compreender as diversas metodologias de avaliação e suas aplicações.
Þ Definição da temática a ser pesquisada e sua relevância para a trilha de
formação profissional dos estudantes.
Þ Construção do esboço do artigo.
Þ Pesquisa do referencial teórico para subsidiar a justificativa e introdução
do artigo.
A evolução do projeto ocorreu em 10 etapas e dispôs de pesquisas em artigos científicos e análise critica dos mesmos, métodos comparativos de análises, estudos interpretativos, discussões em grupos, etc. Todo o processo ocorreu em sala de aula e
Laboratório de Informática.

Seguem as etapas do processo do Projeto Integrador I pelas quais os alunos do 1º
período desenvolveram em parceria com o Professor Hylisson Santos.
1 – Apresentação da estrutura de um artigo científico

NESTA SESSÃO

2 – Leitura e análise de um artigo científico

Atividades 1 e 2 ........................ 2

3 - Leitura diagonal do artigo e identificação de sua estrutura
4 - Características do resumo
5 - Características da Introdução

Atividades 3 e 4........................ 3
Atividades 5 e 6 ........................ 4
Modelo de formulário .............. 5
Atividades 7 e 8 ....................... 6

6- Características dos Métodos (Material e Métodos, Metodologia)
7- Características dos Resultados e da Discussão
8 - Desenvolvimento de um modelo de formulário para analise e avaliação crítica de
artigos científicos com base nas discussões das etapas anteriores.
9 - Análise critica de artigos científicos
10 - Foram debatidas em sala alguns temas de relevância sobre avaliação e a carreira
do estudante em gestão da avaliação e como produto destes debates surgiram três
temas que se transformaram em três propostas de artigos científicos que serão
produzidos pelos alunos no decorrer do segundo semestre de 2018.

Os avaliadores aspiram construir e fornecer a melhor informação possível que possa ter
sobre o valor de tudo o que está
sendo avaliado. Os princípios
destinam-se a fomentar esse
objetivo principal.
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ATIVIDADE 1: leitura diagonal do artigo e
identificação de sua estrutura
A maioria das revistas científicas utiliza uma estrutura
convencional conhecida por IMRD: um resumo seguido por uma
Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão. Cada
uma dessas sessões normalmente contém características
convencionais facilmente reconhecíveis, e se ler tais
características com certa antecipação, lerá o artigo mais
rapidamente e compreenderá melhor a informação.

ATIVIDADE 2: Características do resumo
O resumo usualmente contém quatro tipos de informação:
1. O propósito ou razão do estudo (porque os autores o
fizeram)
2. Metodologia (como os autores o realizaram)
3. Resultados (o que os autores encontraram)
4. Conclusão (o que os resultados significam)

3

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO

ATIVIDADE 3: Características da Introdução
A introdução serve a dois propósitos: provocar o interesse do
leitor no assunto e fornecer informação suficiente para que o
leitor entenda o artigo.

ATIVIDADE 4: Características dos Métodos
(Material e Métodos, Metodologia)
A sessão de Material e Métodos informa ao leitor quais
experimentos foram conduzidos para responder a questão
estabelecida na Introdução.
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ATIVIDADE 5: Características dos Resultados e
da Discussão
A sessão Resultados contém as descrições do que foi
encontrado através dos experimentos, e deve conter também as
referências às figuras e às tabelas.

ATIVIDADE 6: Formulário
Foi desenvolvido pelos alunos um modelo de formulário para
análise e avaliação crítica de artigos científicos com base nas
discussões das etapas anteriores.
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Título

Data de
Envio

ARTIGO

Data de
Publicação

Endereço:

Aspectos a avaliar
1

Relevância da temática abordada

2

Adequação da fundamentação teórica/conceitual

5
6
7

Adequação do desenvolvimento do raciocínio
Clareza de ideias
Originalidade do estudo

Muito
Bom

Bom

Satisfatório

Para cada item marcado justifique no quadro abaixo

8
9
10
11
12
13
14

Fraco

Não
se
Aplica

Sim

Não

O título é suficientemente esclarecedor?
O resumo descreve com clareza a totalidade do artigo?
A introdução oferece ao leitor a natureza do problema/situação, objetivos do
artigo/estudo e sua relevância para o aperfeiçoamento do tema/área abordada?
A literatura citada e a fundamentação teórica/conceitual, quando pertinente,
são adequadamente apresentadas e sumarizadas?
Os resultados são claros?
O estudo permite conclusões?
Em relação ao texto do artigo: O texto apresenta construção clara e objetiva, considerando os aspectos da lógica na redação científica?
Dê sua opinião descrevendo trechos de destaque. Justifique suas escolhas. .
Justificativa dos itens 9 a 14

8
9
10
11
12
13
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ATIVIDADE 7: Análise crítica de artigos
Os alunos pesquisaram na revista ensaio, artigos com temas
ligados à avaliação e realizaram leitura e análise crítica dos
artigos executando pareceres como forma de exercitar a
visão crítica e científica.

ATIVIDADE 8: Fechamento do Projeto Final
Foram debatidas em sala alguns temas de relevância sobre
avaliação e a carreira do estudante em gestão da avaliação e
como produto destes debates surgiram três temas que se
transformaram em três propostas de artigos científicos:
Tema 1: Avaliação do curso Superior de tecnologia em Gestão
da Avaliação sob a óptica dos discentes em relação as
competências desenvolvidas.
Tema 2: Fatores que influenciam na adaptação da vida
acadêmica dos alunos da Faculdade Cesgranrio.
Tema 3: Avaliação do perfil dos profissionais de avaliação
atuantes no terceiro setor no Brasil
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PROJETO INTEGRADOR II
TURMA 2018-1: PROFª MARCIA BRAZ
O Projeto Integrador II foi iniciado com o texto "A pipoca" de Rubem Alves, transmitindo
a mensagem para não nos acomodarmos, para sempre buscarmos o novo. Esse texto deu
um up" para que a turma seguisse confiante e se esforçando cada vez mais". (Kamilla)
A sociedade do conhecimento é resultado do avanço tecnológico ocorrido a partir da década de 1990, e vem exigindo uma nova postura do profissional ligada diretamente ao
segmento educacional no que tange ao processo de ensino-aprendizagem. Partindo dessa
temática de estudo, Sociedade da Informação ou Sociedade do Conhecimento, foi proposto um estudo de observação de um grupo de WhatsApp o qual faça parte para atuar como
observador e posteriormente fazer análise do observado evidenciando o contexto.
Com o objetivo de conhecer etapas do processo avaliativo foi estudado o caso da avaliação
do “Projeto Inclusão Digital e desenvolvimento de jovens”. http://institutofonte.org.br/
sites/default/files/Estudo%20de%20caso%20-%20inclusao%20digital%20passos.pdf As
discussões foram fundamentais para a compreensão do processo como um todo. Questões norteadoras:

É possível identificar as etapas da avaliação nesse Estudo de Caso?
O que caracteriza cada uma delas? Qual o objetivo de cada etapa?
É possível identificar o que cada etapa “precisa receber” da anterior?
Assuntos discutidos em sala:


A contextualização da avaliação



A construção do foco da avaliação



A investigação



Análise



Comunicação e aprendizagem

NESTA SESSÃO
Padrões de qualidade............... 8
Depoimento Projeto Apostando
no Futuro ................................. 9
Reflexões Avaliativas .............. 10
Depoimentos dos alunos........ 11
Depoimentos dos alunos ........ 12

Conhecendo os 3 Es no processo de monitoramento e avaliação

Depoimento Professora ......... 13

Os avaliadores devem procurar
continuamente manter e melhorar
suas competências, a fim de fornecer o mais alto nível de desempenho
em suas avaliações. (Associação
Americana de Avaliação)
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PADRÕES DE QUALIDADE TRABALHADOS: ÉTICA, PRECISÃO,
TRANSPARÊNCIA, UTILIDADE E VIABILIDADE

A partir dos padrões de qualidade que
aprendemos identificamos o quanto a
transparência é essencial no processo de
avaliação. (Marcelo e Kamilla)

“ATÉ QUE PONTO A ÉTICA
INTERFERE NO PROCESSO
DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTÃO DE PESSOAS?”
Os princípios avaliativos são apresentados segundo a ótica da ética,
conforme: as Diretrizes para avaliação para a América Latina e o
Caribe, a American Evaluation

RELEVÂNCIA DA AVALIAÇÃO
Avaliação é um processo permanente de conhecimento e de
autocrítica da instituição analisada, constituindo-se em instrumento fundamental para a reflexão de sua identidade
institucional, bem como de auxílio para a tomada de decisões quanto às suas diferentes atividades, sejam elas pedagógicas, administrativas, de extensão ou de pesquisa.

Association e o Joint Committee.
Aborda o papel do avaliador segundo os princípios contidos no
Código de Ética da Avaliação do
Instituto Camões-Portugal.
Finaliza apresentando um resumo
do artigo “Gestão de Desempenho
Profissional: conhecimento acumulado, características desejadas ao
sistema e desafios a superar”,
publicado pela Escola Nacional de
Administração Pública – ENAP da
doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, Catarina Cecília
Odelius .
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Resposta à questão avaliativa da introdução. (Renata e Marineide)
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DEPOIMENTO DA PROFESSORA ROSA TORTE

A Professora Rosa Torte tem experiência na área de Educação, com ênfase em Planejamento
e Avaliação Educacional e atua principalmente nos seguintes temas: avaliação, projetos
sociais, integração escola-comunidade, educação de jovens e adultos, inclusão social, diversidade e editoração científica.

“Conversar com os alunos da graduação sobre as
atividades oferecidas no Projeto e como elas se desenvolvem, bem como, convidá-los para conhecêlo, foi para mim muito gratificante, pois além do interesse vivo demonstrado pelos estudantes, vejo no
Projeto um vasto campo de pesquisa.”

Participação da Professora
Thereza Penna Firme, Educadora e Psicóloga Clínica, com
especial formação acadêmica

“Tive a oportunidade de apresentar o Projeto de Desenvolvimento
Social “Apostando no Futuro”. O
referido Projeto é financiado pela
Fundação Cesgranrio e a Coordenadoria de Projetos Sociais é a
responsável por sua gestão. O
Projeto tem 14 anos de existência
e é desenvolvido em quatro comunidades situadas no seu entorno: Paula Ramos, Vila Santa
Alexandrina, Parque André Rebouças e Escadaria, que formam
a Comunidade Paula Ramos e
Adjacências, situada no Rio Comprido. Seu objetivo maior é melhorar a qualidade de vida dos
moradores da Comunidade Paula
Ramos e Adjacências. De acordo
com os dados do Censo Demográfico, de Escolaridade e de Trabalho/2017, a comunidade Paula
Ramos e Adjacências tem 1793
moradores, sendo atendidos,
atualmente, pelo Projeto cerca de
500: sendo eles crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
As atividades realizadas ocorrem,
em sua maioria, no Clube Ginástico Desportivo (Clube Alemão)
situado aio lado da sede da Fundação. A importância maior deste encontro, na minha percepção,
foi divulgar o projeto para os
alunos de graduação, mostrandoo como a concretização de algumas teorias aprendidas e como
uma fonte inesgotável de pesquisa, pela variedade de atividades
que oferece como: Brinquedoteca, Grupo de Mães, Reforço Escolar, Atividades Educativas, Culturais e de Lazer; Inclusão Digital ,
o Jornal Comunitário “O Progresso” e o Cine “Apostando no Futuro”; Festas, Passeios, Visitas e
Complementação Alimentar para
todos os beneficiários.”
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O FILME TEMPOS MODERNOS CONTRIBUIU PARA A REFLEXÃO SOBRE O
TRABALHO COLETIVO, PENSAMENTO CRÍTICO E AUTÔNOMO DO GESTOR
DA AVALIAÇÃO.

TURMA DO 2º PERÍODO
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DIEGO BERTTIN

MAURO RIBEIRO

Meu nome é Diego Bertin Sou
aluno do curso em Gestão da
Avaliação. No projeto integrador II
realizei um trabalho sobre a ANA
(Avaliação Nacional de Alfabetização ) onde aprendi que essa avaliação está direcionada para unidades escolares e estudantes matriculados no 3º ano do ensino fundamental. A ANA é um tipo de
avaliação externa que pertence ao
Sistema de Avaliação de Ensino
Básico (SAEB). Foi incorporada
ao SAEB em 2013 e tem como
objetivo conferir os níveis de alfabetização e letramento de língua
portuguesa e matemática dos
estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas
públicas.

Todos nós sabemos a importância
das avaliações, principalmente
quando apresentada com toda
essa sistemática aplicada que
envolve o Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), que
vem relatando a verdadeira realidade e diferenças regionais com
relação ao contexto socioeconômico, cultural e escolar. Acredito
fielmente que o objetivo não é
fomentar uma disputa, apontar os
culpados por pior desempenho ou
até mesmo pela evasão escolar,
mas sim identificar os problemas
no ensino em diferentes regiões e
informar os resultados para proporcionar as melhorias e o desenvolvimento.

ALINE MARTINEZ

MARCELO CORREA

Os trabalhos feitos nesse
período, contribuíram de
maneira satisfatória para
o meu desenvolvimento
pessoal. Pois, o entendimento do processo avaliativo, ficou bem mais claro.
As etapas, os tipos e para
que serve a avaliação
foram tomando forma e
percebi através do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES),
como é importante a avaliação e
os possíveis impactos de políticas que ela pode causar, pois
ela vem sendo uma estratégia
capaz de propiciar o alcance dos
objetivos de melhoria da eficiência e da qualidade da educação
e em todos os aspectos em que
ela seja aplicada.

Foi muito interessante tudo
que estudamos no segundo
período, desde a contextualização que foi feita com
relação aos grupos de
WhatsApp e a avaliação, até
o estudo do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas
Populares (PRONINC) de como ele
funciona, a quem ele benificia, e da importância que
esse programa tem para as
comunidades receptoras.
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THAÍS RIBEIRO

MARINEIDE SOUZA

Me chamo Thaís, estou
cursando o curso Gestão da
Avaliação, minha experiência
com o Projeto Integrador II foi
muito rica e um dos trabalhos
realizados por mim foi uma
pesquisa sobre a CPA
(Comissão Própria/
Permanente de Avaliação),
através deste relatório aprendi sobre como funciona o processo de
avaliação numa Instituição de Ensino
seja para autorização de cursos ou
reconhecimento. É através dela que
as IEs adquirem as notas que são
conceituadas de 1 a 5 e por fazer
parte da CPA da nossa Instituição me
facilitou a compreender melhor tudo o
que acontece ao meu redor nas visitas
feitas pelo MEC. Achei muito interessante este trabalho proposto pela
Prof.ª Marcia Malaquias Braz, ele
contribuiu bastante para meu desenvolvimento como futura profissional na
área da Avaliação.

O estudo da Fundação Itaú Social,
dentro da disciplina Projeto Integrador II, retrata a importância que
essa comunhão entre família, escola e comunidade e como a avaliação pode contribuir para uma
melhoria na qualidade da educação , dentro dessa questão social,
para o desenvolvimento
de crianças, adolescentes e jovens. Embora o objetivo seja a
isenção fiscal, a organização busca
por meio de ações contribuir para a
qualificação das ferramentas de
avaliação, utilizadas na área social
e com os programas e projetos
criados, para que os avaliadores
possam não se tornarem indesejados. O referido trabalho contribuiu
para reconhecer a importância da
avaliação nesse quesito social e
educacional.

VANESSA CRUZ

KAMILA NASCIMENTO

O Consórcio Brasileiro de
Acreditação (CBA) objeto
de estudo trabalhado por
mim neste período em
Projeto Integrador II, foi de
extrema importância, pois
tive oportunidade de conhecer o processo de Acreditação na área de saúde.
Ao longo do processo foi
bastante desafiador, entretanto, enriquecedor. Este trabalho foi muito importante para o
meu conhecimento, pois, me fez
compreender melhor os tipos de
avaliações e como são feitas.

A turma fez um trabalho sobre
as avaliações. O meu foi o
ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio). O mais interessante dessa atividade foi que eu
já fiz o ENEM por duas vezes,
mas não sabia o que era, para
que servia de fato, como funcionava. Fazendo esse trabalho
conheci melhor e pude apresentar para meus colegas de turma.
Foi um período que passou
voando, porém consegui absorver tudo o que foi passado e
levarei em diante.
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RENATA COSTA
Foi muito importante conhecer um pouco mais de
algumas avaliações do
nosso sistema de educação. Apesar de trabalhar na
área de educação, era um
assunto que eu pouco
conhecia. Foi gratificante e
bem proveitoso pesquisar,
ler e estudar sobre
o Programme for International
Student Assessment (PISA)) Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Com o trabalho dos colegas em sala de aula,
conheci outros exemplos de avaliação e instituições que auxiliam
na área socioeducativa, como por
exemplo o Itaú Social, SINAES e
Prova Brasil.

O trabalho desenvolvido com a turma do 2º período de
Gestão da Avaliação teve como objetivo dar continuidade aos conceitos desenvolvidos na disciplina Introdução
a Avaliação articulados aos conteúdos do período, tendo como foco o uso e a aplicabilidade da avaliação em
diferentes contextos e segmentos da sociedade. A abordagem metodológica adotada contribuiu para um bom

aproveitamento dos estudantes favorecendo a percepção multidisciplinar do campo de atuação do avaliador.
Márcia Malaquias Braz
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PROJETO INTEGRADOR III
TURMA 2018-1: PROFª MARGARETH B. RAMOS
O objetivo do Boletim Informativo é noticiar o trabalho dos alunos do Projeto Integrador
III sobre o processo de construção de um Formulário de Avaliação para ser utilizado nas
Áreas Social, Organizacional, Saúde e Educação. Ao longo do semestre o desenvolvimento do projeto partiu das seguintes atividades propostas:







Pesquisa sobre relatórios de avaliação para diversos públicos.
Identificação dos tipos de relatórios avaliativos e suas finalidades.
Análise dos componentes de um relatório avaliativo.
Definição dos indicadores de qualidade para avaliação de relatórios avaliativos.
Construção de um Formulário de Avaliação para avaliar relatórios avaliativos.
Validação do formulário de avaliação realizado entre os grupos.

A evolução do projeto ocorreu em doze etapas e dispôs de pesquisas em artigos científicos, métodos comparativos de análises, estudos interpretativos, apresentações em grupos,
pareceres técnicos, etc. Processo que ocorreu em sala de aula e Laboratório de Informática.
O Quadro a seguir apresenta as etapas do processo do Projeto Integrador III pelas quais
os alunos do 3º período desenvolveram as atividades propostas em parceria com a Professora Margareth Braz Ramos.

NESTA EDIÇÃO
Checklist de um Bom Relatório .................. 15
Indicadores de Qualidade ........................... 15
Competências do Avaliador ........................ 16
Base para o Parecer Técnico ....................... 16
Formulário de Avaliação e Parecer Técnico 1
..................................................................... 17
Formulário de Avaliação e Parecer Técnico 2
..................................................................... 18
Formulário de Avaliação e Parecer Técnico 3
..................................................................... 19
Formulário de Avaliação e Parecer Técnico 4
..................................................................... 20
Depoimentos dos alunos ............................. 21
Depoimentos dos alunos ............................. 22
Depoimentos dos alunos ............................. 23
Depoimento da Professora .......................... 24

“A avaliação identifica, esclarece e aplica critérios
defensáveis para determinar o valor, a qualidade,
a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto
avaliado em relação a esses critérios.”
WORTHEN, SANDERS AND FITZPATRICK
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CHECKLIST DE UM BOM RELATÓRIO
(ALUNOS DO 3º PERÍODO):
1.

Saber qual é o tipo de relatório: for-

7.

Criar um encadeamento claro no

mal ou informal.

conteúdo.

2.

8.

Utilização de linguagem adequada ao

Apresentar justificativa para a reali-

tipo de relatório.

zação do relatório.

3.

9.

Utilização das normas da ABNT.

4.

Definir com clareza as informações,

Apresentar pontos fortes e limita-

ções.

objetivos e conclusões no Resumo Execu-

10. Definição clara do público a que se

tivo.

destina o relatório.

5.

Numerar as páginas do relatório

11.

Apresentar a metodologia de forma

conforme o prefácio.

clara e objetiva.

6.

12. Desenvolver gráficos e tabelas de

Detalhar introdução e resumo execu-

tivo para evitar confusão.

maneira simplificada.

Além do checklist de um Bom Relatório, os alunos analisaram artigos de diversas áreas, identificaram os tipos e as
características de um indicador de qualidade, fizeram uma avaliação dos métodos utilizados e conheceram a utilidade dos indicadores nas áreas de interesse (social, saúde, organizacional e educação). Este exercício serviu de
base para a aplicação de categorias, indicadores e padrões nos Formulários de Avaliação elaborados pela turma
do 3º período.
O QUE É UM INDICADOR?
“O indicador é uma medida, de

CARACTERÍSTICAS DE UM INDICADOR DE
QUALIDADE

ordem quantitativa ou qualitativa,
dotada de significado particular e
utilizada para organizar e captar as
informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da
observação. É um recurso metodo-

ACEITABILIDADE

lógico que informa empiricamente

OBJETIVIDADE

sobre a evolução do aspecto observado”. Ferreira, Cassiolato e Gonzales (2009)

EFETIVIDADE
CONFIABILIDADE
VIABILIDADE E DISPONIBILIDADE

IMPORTÂNCIA DOS INDICADORES:
 Está no seu papel junto a seus
clientes para saber qual é a real
situação na qual se encontram.
 Para saber quais melhorias
podem ser implementadas.
 Para saber quais ações preventivas e corretivas podem ser
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COMUNICAÇÃO
FACILIDADE DE INTERPRETAÇÃO
REPRODUTIBILIDADE
CONTEXTO
SENSIBILIDADE À MUDANÇA
EFICIÊNCIA
COMPARABILIDADE

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS DE UM
AVALIADOR
 Descrever o objeto da avaliação.
 Descrever o contexto da avaliação.
 Conceituar a finalidade e os
quadros de referência apropriados.
 Identificar e selecionar as
perguntas apropriadas à avaliação, as necessidades e as
fontes de avaliação.
 Identificar, selecionar e aplicar técnicas e procedimentos
apropriados a coleta, processamento e análise das informações.
Alunos do 3º período no Laboratório de Informática com a Profª Margareth B. Ramos

 Determinar o objeto de avaliação.
 Comunicar efetivamente os
panos e resultados das avaliações.
 Administrar as avaliações.
 Obedecer as diretrizes éticas .

PARA O PARECER TÉCNICO FORAM CONSIDERADAS
AS SEGUINTES CATEGORIAS E INDICADORES:

CATEGORIAS

 Ajustar os fatores externos
que afetam a avaliação.
 Avaliar a avaliação (metaavaliação).

INDICADORES

Design

O formato é atrativo?
Contém o logotipo da instituição?

Disposição dos assuntos

Está bem organizado?
Contém título e autores?
O título e autores estão no espaço correto?

Orientações do formulário

Dispõe de informações para orientar no preenchimento do formulário?

Objetivos

Contém objetivos?
Estão claros e adequados à proposta do formulário?

Categorias, Indicadores
e padrões

As categorias e os indicadores estão claros e adequados à proposta do formulário?
Os padrões estão claros e adequados aos indicadores?

OBS: Os Formulários de Avaliação foram ajustados conforme os Pareceres Técnicos efetuados pelos
alunos do 3º período que serão apresentados nas próximas páginas.
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO

PARECER TÉCNICO 1:
FORMULÁRIO AVALIATIVO
PARA RELATÓRIO DE UMA
AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL
Avaliadores: Beatriz Damazio,
Brenda Chaves e Francisca Honorato.
Avaliados: Felipe Carlos, Marcelo
Rodrigues, Acácio Cassio.

O presente formulário avaliado é
atrativo, visivelmente claro e objetivo. Contém o logotipo da instituição e título, identificando claramente ao que se refere o formulário. O mesmo se encontra no local
correto e é de fácil compreensão.
Porém, não consta o nome dos
autores do formulário, sugerimos
então essa inserção.
As orientações de utilização e o
padrão do mesmo é bem explicado,
esclarecendo quaisquer dúvidas.
Não sugerimos a modificação do
padrão utilizado. O formulário
contém objetivo e neste item não
sugerimos modificações, pois atente a clareza necessária.
Os indicadores utilizados na categoria público-alvo não estão esclarecidos. Sugerimos a modificação
para: o público alvo é claramente
identificado? .
No final do formulário contém
espaço para as observações caso
seja necessário.
Os avaliadores no momento não
indicam mais nenhuma melhoria a
ser realizada, pois atendem os
padrões aprendidos em sala de aula,
na disciplina Projeto Integrador 3,
professora Margareth Braz Ramos.
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Autores: Marcelo; Luiz Felipe e Cássio

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
PARECER TÉCNICO 2:
FORMULÁRIO DE
AVALIAÇÃO PARA
RELATÓRIOS DE
AVALIAÇÃO DE PROJETOS
SOCIAIS
Avaliadores: José Renato Antunes;
Maria Luiza Amaral ;Marcella Vargas e Yvanildo Estanqueiro.
Avaliados: Geovane Gomes; Patrícia
Flores e Walter Capusso.

Na opinião dos avaliadores, o formulário apresentou falhas ao especificar o objetivo. Este deveria
servir como parâmetro para qualquer projeto social, portanto não
atendeu à solicitação.
O formulário foi desenvolvido de
forma atrativa, dinâmico e de linguagem acessível. Apresenta o
logotipo da Instituição responsável,
título e orientações claras. No
entanto, não apresenta o nome dos
autores responsáveis.
Apesar de estar correta a utilização
de “critério”, a instituição sugere a
palavra “categoria”.
O grupo de categorias apresenta
falhas ao especificar os indicadores. Por exemplo, a categoria confiabilidade deveria ser descrita como
metodologia, assim como a categoria simplicidade deveria ser denominada como objetividade.
A categoria descrita como eficácia
poderia ser identificada planejamento.
Deste modo, o formulário não
contemplou a categoria que deveria
se referir ao público. Não há um
campo destinado para observações
e recomendações.
Os padrões estão claros e adequados, não sendo necessária nenhuma
modificação.
Portanto, concluímos que, com as
modificações acima descritas, o
instrumento de avaliação atenderá
aos padrões da avaliação.

Autores: Geovane; Walter e Patrícia
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO

PARECER TÉCNICO 3:
FORMULÁRIO DE
AVALIAÇÃO PARA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS
Avaliadores: Felipe Carlos, Marcelo Rodrigues, Acácio Cassio.
Avaliados: Beatriz Damazio, Brenda Chaves e Francisca Honorato.
Este parecer resulta da análise
do Formulário de Avaliação
para Relatório de Avaliação de
Projetos Sociais, que tem por
objetivo avaliar a formatação e
estrutura do formulário. O requerido formulário de Avaliação
é composto por Beatriz Damazio, Brenda Chaves e Francisca
Honorato.
Dentro do aspecto formato,
contém um formato atrativo
para o avaliador. Possui logotipo da instituição, possui título
do formulário, porém está no
indevido local, pois um título
deve estar bem no início, para
sua identificação.
Contêm autores da elaboração
do formulário, orientações de
seu uso para o avaliador, sendo
elas claras e objetivas.
O objetivo é simples, devido a
um formulário, deve-se ter
transparência e significado, pois
o que está escrito é muito redundante. Sugiro que o(s) objetivo(s), seja(m) mais relativo(s)
ao que se pretende com o formulário.
As categorias e os indicadores
não estão adequados à proposta, pois dentro deles não se
define a sua usabilidade de
avaliar um relatório de avaliação
de projetos sociais. Como o
formulário foi construído baseado
nos princípios orientadores da AEA
(American Evaluation Association),
é necessário modificar o objetivo
visto que este não está de acordo
com a proposta do formulário.
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Autoras: Beatriz; Brenda e Francisca

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
FORMULÁRIO DE
AVALIAÇÃO PARA
RELATÓRIOS DE
AVALIAÇÃO DE PROJETOS
SOCIAIS
PARECER TÉCNICO 4:

Avaliadores: Geovane Gomes;
Patrícia Flores e Walter Capuso.
Avaliados: José Renato Antunes;
Maria Luiza
Amaral ;Marcella
Vargas e Yvanildo estanqueiro.
O fomulário apresentado pela
equipe não está muito atrativo,.
A primeira observação que consideramos inadequada, foi a utilização do nome artigo, ao invés de
Relatório de Avaliação. Menciona os autores da avaliação logo
abaixo do nome do “artigo”,
dando a entender que os autores
seriam do “artigo”(relatório) e
não da Avaliação. Achamos mais
apropriado que os autores da
avaliação esteja localizado no
final do relatório.
O nome do formulario poderia
estar mais destacado, como um
título. Identificamos que o grupo não colocou os itens necessários para preenchimento do
relatório como: Objetivo, Data e
principalmente as orientações
para preechimento do mesmo.
Entretanto, o formulário contém
como o logotipo da Instituição,
as categorías e os indicadores
necessários. Na categoria Introdução, poderia contemplar maiores informações, como por exemplo, o “Guia do Leitor” sobre o
que contém na avaliação, e não
apenas os objetivos.
Na categoria Foco da Avaliação, a
primeira e a terceira questões
dizem a mesma coisa. A categoría Conclusão e Recomendações
não deixou claro conteúdo das
questões elaboradas. Quanto aos
padrões, estão claros e adequados, além de terem incluso um
campo para observações.
O formulário poderia ser mais
completo, mas com as devidas
correções, estará pronto a ser
aplicado na avaliação de relatórios na área de saúde.

Autores: José Renato, Maria Luiza, Yvanildo e Marcella
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
PATRÍCIA FLORES

YVANILDO ESTANQUEIRO

A disciplina de
Projeto Integrador
III foi muito proveitosa, pois colocamos em prática o
ato de avaliar relatórios. Fizemos
várias práticas
avaliativas de diferentes relatórios,
fechando com a construção de um
formulário-guia de avaliação de
relatórios, para avaliadores na área
escolhida. Foi um trabalho desafiador, mas de muita aprendizagem.
Pois uma coisa é você ter conhecimento da técnica, e outra coisa é
aplicar esse conhecimento. Considero que foi uma das disciplinas mais
importantes que aprendemos que
poderá nos auxiliar bastante como
Gestores em Avaliação.

A disciplina Projeto Integrador III abordou temas fundamentais para o trabalho
do avaliador, pois todo processo avaliativo necessita de conceitos, formulação de
relatórios, execução de checklist, identificação de seu público alvo, abordagem da
necessidade dos componentes que necessitam falar sobre categorias, indicadores e
padrões.

FRANCISCA HONORATO
A disciplina pôde auxiliar na
minha vida profissional, além
do que nos foi ensinado em
sala de aula, poderei exteriorizar isso em práticas futuras
dando continuação a estudos e
trabalhos na área. Assim,
possibilitando acrescentar um
conhecimento a mais sobre a
abrangência da avaliação.
Pondo em prática tudo que nos foi
submetido, não só nas aulas do projeto
integrador lll, mas nas outras disciplinas. Assim posso me tornar uma avaliadora com um diferencial pois terei a
técnica que nos foi ensinada na graduação. Somos os primeiros brasileiros a
serem graduados na área de avaliação
nos dando esse diferencial.
No meu ponto de vista não há o que
acrescentar, nem modificar na disciplina, pois ela atendeu perfeitamente o
que nos foi proposto. Percebi que o
papel do avaliador é importante para
nossa sociedade, e que jamais um avaliador pode deixar de documentar tudo!!
Isso se torna crucial na nossa profissão.

O trabalho de avaliação necessita saber
elaborar critérios, divulgar adequadamente, sempre tendo como parâmetro a
EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE,
EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE.
Esses relatórios servem para um trabalho
avaliativo não só para colher informações,
como serve também como base para
nosso parecer técnico.
Essa disciplina veio agregar como todas
as outras nesse processo de construção do
conhecimento de coisas que até então
antes de iniciar o curso não tínhamos
noção.
Talvez a nossa dificuldade no inicio foi em
virtude da definição de indicadores.

WALTER CAPUSSO

Tive a oportunidade de
aprender e me aperfeiçoar
mais ao ler um relatório
avaliativo e a construir um
bom instrumento para
avaliá-lo, bem como as
diretrizes básicas para
a utilização de indicadores de
qualidade para análise e avaliação dos mesmo.
A disciplina poderá me ajudar
em um bom planejamento,
bem como colaborar na organização sistemática das minhas
tarefas para atingimento dos
meus objetivos. Tivemos bastante material teórico de grande valia que poderia ser melhor
trabalhado se pudéssemos e
tivéssemos mais tempo dispo22
nível para aplicá-los na prática.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
MARCELLA VARGAS
A disciplina de Projeto integrador ministrada no 3°
período foi de extrema importância. O conteúdo visto
agregou o conhecimento
necessário e indispensável
para um futuro Gestor em
Avaliação.
Aprender sobre relatórios, que é um
instrumento valioso para o avaliador, fez com que a sensação de que
estamos no caminho certo fosse
maior ainda.
No decorrer da disciplina desse
penúltimo período tão importante
pudemos "colocar a mão na massa",
aprendemos muito mais fazendo.
Cada desafio proposto foi concluído
com êxito e muita alegria, pois as
informações que nos eram passadas
conseguíamos transformar em conhecimento para todas as outras
disciplinas e esse é o objetivo do
Projeto Integrador.

FELIPE CARLOS SANTANA PELICIER
Aprendi com a disciplina delegar tarefas
dentro de uma equipe; trabalhar em grupos,
com outras pessoas, respeitando suas diferenças e limites; leitura parcial de relatórios e
formulários; utilização de indicadores e
categorias/critérios; construção de instrumentos avaliativos como meio de avaliar
relatórios de avaliação.
Podendo então a disciplina me ajudar no
âmbito profissional, com competências e
habilidades diferentes no mercado de trabalho, podendo ter uma visão holística da
organização, sabendo então identificar alguns
aspectos, quais aprendi em trabalhos em
equipe e com a orientação da professora.
Acrescentariam, na disciplina, mais práticas
de criação de relatórios e formulários avaliativos, não somente na disciplina, mas sim no
curso, como também práticas no modo geral
que um avaliador enfrentará futuramente
fora a faculdade.
Concluindo com o pensamento do filósofo
Confúcio “A essência do conhecimento
consiste em aplicá-lo, uma vez possuído”.

JOSÉ RENATO ANTUNES

MARCELO RODRIGUES

Ao compreender a importân-

A escolha do curso de avaliação
foi por ser um curso novo e
desconhecido por muitos inclusive por mim foi um desafio que
eu estava em busca algo diferente um conhecimento novo, mesmo sem alguma referência do
curso. Na minha concepção
avaliação era o que sempre fazíamos , prova, teste, algo que
estávamos acostumados a lidar.

cia do relatório avaliativo
como um todo, o avaliador
passa a vê-lo como um aliado.
Mais do que páginas recheadas com números e gráficos,
um relatório bem feito é um
instrumento eficaz de avaliação
do
que está sendo feito e um ponto
de partida para os próximos
planejamentos.
Aprender como fazer um relatório me deu mais segurança para
entrar no mercado de trabalho
como avaliador.

Essa avaliação é diferente lida
com pessoas, organizações,
projetos programas e para dar o
Feedback na disciplina proposta pelo curso tivemos o projeto
integrador que nos auxiliou na
construção e avaliação de formulários , relatórios tendo um
olhar critico e comportamental
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
MARIA LUIZA

BRENDA ALVES VIEIRA CHAVES

Aprendi como elaborar
um relatório com suas
características e especificidades, além de construir
indicadores de qualidade.
Saber elaborar um relatório de avaliação é primordial na vida de um avaliador, pois através dele o
cliente terá um feedback da avaliação.

Com a disciplina aprendi sobre
relatórios avaliativos, como avalialos e construí-los. Nos dedicamos
na aprendizagem para construir
indicadores, sendo estes indispensáveis no processo de avaliação. A
disciplina me agregou tais conhecimentos e muito mais, pois o dia a
dia em sala de aula, era puramente
pratico. Uma sugestão é a construção de um relatório contendo toda
a evolução e construção dos alunos
ao longo da disciplina em sala de
aula, sendo este um trabalho final
da disciplina.

BEATRIZ DAMAZIO
O que eu aprendi com a
disciplina? Aprendi a sistematizar meus conhecimentos ao longo do curso.
A disciplina pode me auxiliar com a leitura e formulação de relatórios no geral.
O que eu acrescentaria na disciplina?
Ao longo do semestre tive muito
aproveitamento da matéria,
onde adquiri conhecimentos no
seu devido tempo, sendo assim,
não acrescentaria nada!
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GESTÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO

PROFª MARGARETH B. RAMOS
O Projeto Integrador III despertou a curiosidade e o interesse
dos alunos pela avaliação em diversos campos, suas particularidades, os diferentes públicos existentes, os tipos de abordagens,
a possibilidade de avaliar diversos tipos de relatórios. Possibilitou também a descoberta de um universo amplo, entendendo a
avaliação como um processo de desenvolvimento de pessoas e
que para isso é necessário desenvolver competências humanas.
As atividades propostas em sala propiciaram a integração entre
os grupos, como também a discussão de diversos pontos de vistas, a possibilidade de questionar e argumentar, habilidades necessárias ao Avaliador . Foi
uma experiência significativa uma vez que houve a participação coletiva, estímulo à autonomia, espaço para tomada de decisões dos alunos, e preparação para o mercado de trabalho.
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