AVALIAÇÃO EM PAUTA

Depoimento do Coordenador do
Curso Gestão da Avaliação
Profº Glauco Aguiar
O Curso de Gestão da Avaliação da Faculdade
Cesgranrio conquistou, neste semestre, o reconhecimento de sua qualidade ao obter nota
máxima na avaliação externa do MEC. Nota 5!
Com apenas dois anos de existência, o curso,
que é pioneiro no Brasil, já imprime sua marca
e passa a ser referência de qualidade na modalidade de curso tecnológico na área de Gestão.
Este segundo volume do Boletim Informativo,
produzido no âmbito do curso, expressa o trabalho inovador que vem sendo desenvolvido
pelo corpo docente e por alunos, especialmente na disciplina de Projeto Integrador. Com
profissionalismo e dedicação, esse grupo tem
desenvolvido projetos que buscam apresentar
aos nossos alunos as diferentes abordagens
avaliativos, os usos da avaliação e a importância dessa ferramenta para a Gestão, em diferentes áreas e contextos. Utilizando metodologias dinâmicas e participativas, essa disciplina
integra todo o conteúdo trabalhado no semestre, estruturando a programação curricular do
Curso.

NOVIDADES NO VOL.2
PROJETOS INTEGRADORES


Entrevista no You Tube: https://youtu.be/
Ox-fVG_dh_k



Ideias de Formulários de Avaliação.



Eventos importantes.



Depoimentos de alunos e professores.



E muito mais. Abra e Veja!
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Projeto Integrador I
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Professor Hylisson Mataruna dos Santos
O objetivo da Avaliação em Pauta é noticiar os trabalhos dos
alunos dos Projetos Integradores I, II e III. O trabalho desenvolvido pelos alunos do Projeto Integrador I foi sobre o processo de
construção de um artigo cientifico que teve como objeto um tema relacionado a um processo avaliativo. Ao longo do semestre o
desenvolvimento do projeto partiu das seguintes atividades propostas:

Þ Desenvolver a capacidade de realizar a análise critica de um
artigo cientifico.

Projeto Integrador I
O educando se reconhece conhecendo
os objetos, descobrindo que é capaz de
conhecer, assistindo à imersão dos
significados em cujo processo se vai
tornando também significador crítico.
Paulo Freire

Þ Entender e elaborar os componentes de um artigo cientifico.
Þ Compreender as diversas metodologias de avaliação e suas
aplicações.
Þ Definição da temática a ser pesquisada e sua relevância para a
trilha de forma profissional dos estudantes.
Þ Construção do esboço do artigo.
Þ Pesquisa o 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 analise critica dos mesmos, métodos
comparativos de análises, estudos interpretativos, discussões em
grupos, etc. Todo o processo que ocorreu em sala de aula e Laboratório de Informática.

Curso Gestão da Avaliação
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A seguir apresentamos as etapas do processo do Projeto Integrador I pelas quais os alunos do 1º período desenvolveram as
atividades propostas em parceria com o

8.

Foi desenvolvido pelos alunos um modelo de formulário
para análise e avaliação crítica de artigos científicos com
base nas discussões das etapas anteriores

Professor Hylisson Mataruna dos Santos.

9.

Analise crítica de artigos científicos: Os alunos pesquisaram na revista ensaio, artigos com temas ligados a
avaliação e realizaram leitura e analise critica dos artigos
executando pareceres como forma de exercitar a visão critica e cientifica. A seguir ocorreu o fechamento do Projeto
Final.

1.

Apresentação da estrutura de um artigo cientifico

2.

Leitura e analise de um artigo cientifico

3.

Leitura diagonal do artigo e identificação de sua estrutura

A maioria das revistas cientificas 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 você ler tais características com certa antecipação, você lerá o artigo mais rapidamente e compreenderá melhor a informação.
4.

10. Foram debatidos em sala alguns temas de relevância sobre avaliação e a carreira do estudante em gestão da
avaliação e como produto destes debates surgiu a proposta de desenvolvimento de um workshop sobre Avaliação de
Impacto Social para OSC´s e Negócios Sociais.
Diante deste contexto, este evento buscou capacitar projetos e
programas sociais para mensuração de resultados e construção
de indicadores.

Características do resumo

O resumo usualmente contém quatro tipos de informação:



O propósito ou razão do estudo (porque os autores o fizeram)



Metodologia (como os autores o realizaram)



Resultados (o que os autores encontraram)



Conclusão (o que os resultados significam)

5. 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.
6. 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.
7. 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.

Curso Gestão da Avaliação
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Atividade prática de avaliação segundo os critérios
de avaliação da Davidson.

Em um capítulo dedicado à avaliação de avaliações, Davidson (2005) apresenta cinco critérios fundamentais
para orientar uma avaliação, buscando seu mérito ou
qualidade intrínseca. São eles a validade, a utilidade, a
conduta, a credibilidade e os custos. A autora define claramente tais critérios:

Validade
A validade da avaliação diz respeito à relação entre as
conclusões apresentadas pelo avaliador e sua justificativa. O avaliador, para chegar às conclusões, utiliza tanto
os fatos e dados coletados, como atribui valores ao julgar,
por exemplo, a relevância desses dados. São os valores
que determinam os critérios adotados pelo avaliador. É
necessário, portanto, na avaliação, verificar as fontes de
dados que o avaliador utilizou e as associações feitas entre fatos e valores de modo a constatar o quanto as conclusões se justificam.

Utilidade

2018.2

Conduta
Conduta é um critério mais aplicável ao processo da avaliação do que ao relatório completo e acabado. É durante
o desenvolvimento do processo avaliativo que o metaavaliador pode observar se padrões legais, éticos e profissionais, de adequação cultural e de não impedimento do
próprio processo da avaliação foram respeitado pelo avaliador. Os padrões legais são aqueles relacionados à legislação local, nacional e até internacional, dependendo do
objeto avaliado. Os padrões éticos preconizam não colocar os participantes em perigo, obter seu consentimento
para participar da avaliação e proteger a confidencialidade dos dados e das informações obtidos. Já os padrões
culturais dizem respeito a determinadas culturas ou grupos étnicos e adquirem nuances particulares em cada
local. São padrões que tratam do respeito devido a todo e
qualquer grupo humano, independente de sua origem.
Credibilidade
A obtenção de credibilidade para uma avaliação está diretamente relacionada à aceitação, por parte dos interessados, dos resultados e suas fontes, isto é, em que medida
merecem crédito. De acordo com Davidson (2005, p. 211),
os elementos fundamentais de credibilidade de uma avaliação são: “
a) familiaridade com o contexto;

Uma avaliação precisa ser útil para aqueles que a encomendaram e que nela têm interesse. Assim, a utilidade
de uma avaliação é determinada pela necessidade que
determinado grupo de interessados possui em relação a
seus resultados. Dessa forma, tanto a avaliação quanto
seus resultados precisam ser: É importante enfatizar que
a meta-avaliação deve verificar em que medida os resultados da avaliação estão sendo utilizados. Tal procedimento se torna um forte indicador do alcance do critério
de utilidade. Quanto mais os resultados forem usados
pelos participantes ou pelos interessados na avaliação,
mais forte se torna o atendimento ao critério de utilidade.

b) independência, imparcialidade, e/ou falta de conflito
de interesse; e
c) expertise (especialidade) em avaliação e na matéria sob
investigação.”
Custos
Uma avaliação sempre inclui diferentes tipos de custo.
No caso de avaliações encomendadas, a prestação de
contas, a relevância das despesas, o pagamento dos avaliadores e de outros itens fazem parte de uma equação em
que se deseja saber se os resultados valem o que custaram. É uma relação custo-benefício que se procura e deve
ser equilibrada. Esse é um ponto a ser visto também na
avaliação.
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Professora Marcia Malaquias Braz
Turma: Barbara, Carlos Alberto, Carlos Fraga, Fabiano, Luciana,
Lívia e Tainara.
Os alunos trabalharam as características das diferentes abordagens avaliativas a partir das conclusões dos estudos realizados por eles:
1. Centrada em Objetivos – Trata diretamente de resultados claramente
definidos como base de julgamentos do programa, que estão na base das
necessidades e julgar se os objetivos indicados são satisfatoriamente coerentes com as necessidades avaliadas e com o contexto em que está se desenvolvendo. É uma avaliação voltada para melhorar a qualidade de cada etapa do
programa e não para classificá-lo
2. Centrada na Administração – É delineada para atender demandas de
diferentes níveis de gestão, apoia a tomada de decisão, obtém informações
ajustadas do programa, analisa variáveis de insumos, processos e resultados
e faz recomendações.

6. Centrada no Participante - As abordagens
centradas no participante podem usar e usam
tanto os métodos qualitativos quanto os quantitativos, mas o uso dos métodos qualitativos são mais
frequentes nessa abordagem do que, por exemplo,
nas avaliações centradas nos objetivos.
7. Centrada no Uso - É uma avaliação focada na
pedagogia Freireana, onde Michael Quinn Patton
é influenciado, principalmente pela obra de Paulo
Freire - Pedagogia do Oprimido. É voltada para
uma pedagogia da avaliação que implica examinar
como e o que a avaliação ensina.

3. Centrada no Consumidor - Nesse tipo de avaliação, os dados gerados
não são números, pois seu caráter é exploratório. Aqui, o grupo entrevistado
se expressa livremente sobre assuntos variados, tem caráter subjetivo, avalia
contextos e dados específicos ao longo do processo.
4. Centrada em Especialistas - Enfatizam o importante papel do parecer
de especialistas no processo avaliativo e mostram a necessidade de decidir
sobre o grau de explicitação de padrões de avaliação. Estimulam a excelência
com desenvolvimento de critérios e diretrizes para avaliar programas ou
produtos
5. Centrada no Adversário - A avaliação centrada em adversários consiste
na modalidade em que os avaliadores se dividem em dois grupos – um deles
busca aspectos positivos da intervenção e o outro procura aspectos negativos. Posteriormente, os dados conflitantes são contrastados e as equipes
devem alcançar um acordo sobre a avaliação podendo ou não ser mediado
por avaliadores externos.

Curso Gestão da Avaliação
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Entrevista com Rebeca Dias dos Santos Barbosa coordenadora do Projeto Citros
(Iniciativa de Laboratório de Estudos Avaliativos de Projetos - FACESG)

Curso: Engenharia Química da UFRJ
Coordenadora do projeto CITROS - Enactus
(organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os alunos a melhorar o mundo através da Ação Empreendedora)
Depoimento da Rebeca: Estou muito otimista com
essa parceria com a Faculdade Cesgranrio. Acredito
que essa troca de conhecimentos será de extremo
aprendizado pessoal em questões de processos avaliativos. Mas não apenas para ser utilizado como
ferramenta pessoal de trabalho, mas para validar os
objetos que abrangem o escopo do Projeto Citros.
O Projeto Citros é o segundo mais antigo da Enactus
UFRJ, e trabalha com o empreendedorismo social
direcionado à saúde pública. Sua proposta é de introduzir um modelo de negócios sustentável baseado na fabricação e venda de produtos, com enfoque
em repelentes artesanais, à base de Citronela (planta
com propriedades repelentes) para combate à epidemia de doenças transmitidas por mosquitos na comunidade do Parque Conquista, do complexo do
Caju (e para o bairro todo, a longo prazo), enquanto
empoderando financeiramente os empreendedores
envolvidos.

Curso Gestão da Avaliação
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Presença de Michael Patton, Depoimento
da aluna Lívia ao assistir presencialmente,
Michael Patton, no dia 29/11/2018, na Fun-

dação Cesgranrio.

Depoimento da Regina: No Curso de Gestão da
Avaliação, durante a execução das atividades referentes ao Projeto Integrador II foram desenvolvidos diversos trabalhos sobre Abordagens Metodológicas. Durante o último semestre, os alunos
do 2º período apresentaram em grupo, propostas
de abordagens metodológicas, colocando em
prática o conhecimento teórico, demonstrando
comprometimento e criatividade. A abordagem
que tive a oportunidade de participar foi a de Es-

Foi indescritível! Poder ver
o especialista e escutar o
que venho estudando nas
aulas. Posso dizer que contribuiu para tornar o estudo mais motivador e amplo.

QUEM É MICHAEL PATTON?
FUNDADOR E PRESIDENTE DA UTILIZATION-FOCUSED EVALUATION (AVALIAÇÃO FOCADA NO USO), NOS ESTADOS UNIDOS, QUE DEDICOU OS ÚLTIMOS CINQUENTA
ANOS A PENSAR NA INTERFACE ENTRE AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM. A INFLUÊNCIA DE PAULO FREIRE NA
PRÁTICA E TEORIA DA AVALIAÇÃO. O ESFORÇO O TORNOU REFERÊNCIA NO ASSUNTO PARA LÍDERES EMPRESARIAIS E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR EM TODO O MUNDO. PENSAMENTO AVALIATIVO E
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL AO MENCIONAR O INÍCIO DE SUA JORNADA NA ÁFRICA HÁ CINQUENTA ANOS,
MICHAEL PATTON CONTOU QUE, AO RETORNAR AOS ESTADOS UNIDOS, TOMOU CONTATO COM O TRABALHO DE PAULO FREIRE. “AQUILO ME TROUXE UMA COMPREENSÃO PROFUNDA DO QUE EU HAVIA VIVENCIADO. ”SEGUNDO O ESPECIALISTA, PESSOAS ENGAJADAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DESDE A FORMULAÇÃO DAS PERGUNTAS ATÉ SUA IMPLEMENTAÇÃO ACABAM APRENDENDO A PENSAR DE FORMA AVALIATIVA. “TEMOS QUE REFLETIR SOBRE QUAIS SÃO AS MENSAGENS PEDAGÓGICAS. AS DESCOBERTAS PODEM
SER EFÊMERAS, MAS O ENSINAMENTO FICA.”PATTON DESTACOU O CARÁTER DA UTILIZAÇÃO COMO ÚNICO CAMINHO PARA LEGITIMAR QUALQUER PROCESSO DE AVALIAÇÃO. “NÃO IMPORTA QUANTA ELOQUÊNCIA METODOLÓGICA UTILIZAMOS. A AVALIAÇÃO TEM QUE SER UTILIZADA OU NÃO TEM VALOR. SOMOS RESPONSÁVEIS POR FAZER COM QUE OS INOVADORES SOCIAIS VEJAM A AVALIAÇÃO COMO ALGO
ÚTIL, QUE AJUDA NA TOMADA DE DECISÕES EM TEMPO REAL, E NÃO SÓ COMO UM RELATÓRIO.”
Curso Gestão da Avaliação
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Carlos Fraga
O Projeto Integrador II sistematizou meus conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento do curso, como também, ofereceu vivência prática-profissional mediante aplicação de palestras, dinâmicas em
grupo, à partir de temas relacionados dentro da área de Avaliação.

Barbara Silva
O projeto integrador, foi uma disciplina que me proporcionou compreender de forma objetiva e prática,
todo conhecimento passado pela professora Marcia Braz. A experiência e visão de detalhes, autonomia e
confiança.

Luciana Gomes Pereira da Silva
O objetivo do projeto integrador 2 proporcionou experiências de aprendizagem no aprender fazendo, o
dialogo da sala de aula e a realidade do mundo do trabalho. Alcançamos conhecimento com os princípios
e tipos de avaliação, identificando na abordagem da avaliação centrada na administração o objetivo de
ajudar pessoas que tomam decisões. Definindo o contexto institucional identificando o público alvo e
suas necessidades, criação de procedimentos para implementar estratégias, prevendo os defeitos do processo de sua implementação e a avaliação do produto relacionado ao objetivo.

Fabiano da Silva Ferreira.
Posso concluir que tive um grande aprendizado em um campo com o leque tão grande de abordagens de
avaliação e metodologias a serem utilizadas. E por isso não podemos nos dar o luxo de se fixar num único
paradigma de investigação, a avaliação ao contrário da pesquisa, não pode se fixar ao limite de sua esfera
de ação. As avaliações são definidas pelas necessidades do cliente e podem ser estruturadas de forma a
exigir a flexibilidade para coletar um tipo de dado.

Curso Gestão da Avaliação
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Tainara Fidélis
O projeto integrador surgiu como uma grande novidade. Estudar, vivenciar, planejar, contextualizar as
abordagens avaliativas, foi um belo desafio. Descobrir como é a estrutura, os objetivos, metodologias ,
características, vantagens, desafios, limitações e trazer tudo isso em um estudo de caso. Agregando assim;
valores, habilidades, adquirindo conhecimentos e experiências que até então eram desconhecidas. Nosso
ponto de vista, mudou bastante em relação a avaliação, pois, uma situação pode ser estudada, interpretada por várias abordagens avaliativas e trazer ótimos resultados.

Lívia Cabral
A disciplina Projeto Integrador II me fez ter uma perspectiva maior em relação ao curso de avaliação e do
próprio profissional avaliador. Pude ampliar meus conhecimentos quanto ao processo da avaliação e do
papel em avaliar. Tivemos aulas mais experimentais, lúdicas e com bastante reflexão a cerca de tudo que
engloba a prática. Como uma futura gestora em avaliação essa disciplina foi de suma importância para
minha futura formação.

Carlos Alberto Almeida
"Transformação" - é assim que descrevo a disciplina Projeto Integrador II.
O curso transformou minha concepção sobre avaliação, mostrou-me de forma simples e didática como,
porquê e quando aplicar as diferentes abordagens avaliativas. Márcia Braz é uma professora sensacional,
de forma simples e didática me levou a redefinir meu conceito sobre a avaliação e sua importância. Imaginei que durante o curso aprenderíamos como analisar, estabelecer e diagramar os processos avaliativos.
Mas, ele foi muito além disso, superando completamente minhas expectativas e objetivos, preenchendo
lacunas de entendimento que existiam sobre a avaliação e me norteando para busca de aprimoramentos
sobre os processos avaliativos que com certeza, serão aplicados na minha vida profissional.

Curso Gestão da Avaliação
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Depoimento Professora Marcia: O Projeto Integrador II, 2018/2, teve como objetivo promover situações de aprendizagens voltadas para o Campo da Avaliação tendo como eixos norteadores, o Contexto e as Abordagens Avaliativas. O estudo realizado seguiu algumas orientações didáticas em que os alunos pudessem conhecer algumas abordagens
avaliativas, tendo como parâmetro para estudo suas finalidades, os principais teóricos,
as principais características, as vantagens e limitações apresentadas quanto ao seu uso e
que pudessem investigar práticas de avaliação para servirem de estudos de casos, com o
intuito de aprofundamento de metodologias apropriadas para a avaliação de determinados objetos, sejam eles programas, projetos, políticas ou serviços. Podemos considerar que o objetivo proposto para a disciplina Projeto Integrador foi alcançado mediante
a participação efetiva de toda a turma, a qualidade dos trabalhos apresentados e ao interesse em ampliar os conhecimentos sobre avaliação relacionando teoria à prática.

Curso Gestão da Avaliação
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Como dizia Paulo Freire, a avaliação precisa ser democrática e

transformadora. Foi com esse espírito que vivenciamos o semestre, marcado por leituras, debates, discussões, pesquisas,
entrevistas, apresentações, compartilhamento de informações
para entrarmos no universo da avaliação.
Neste rico universo os alunos venceram barreiras, contribuíram
com às suas próprias ideias, descobrindo novos conceitos e
práticas sobre avaliação em um clima de cooperação e respeito.
Vivenciamos as etapas do Projeto Integrador III com base no
objetivo proposto: Elaborar um Formulário para avaliar relatórios de avaliação nas áreas social, educacional, organizacional e
saúde. Os assuntos foram divididos conforme às áreas de interesse dos alunos para que pudessem colocar em prática o que
aprenderam durante o semestre.
Muitos foram os percalços pelo caminho que serviram de base
para o nosso aprendizado. O importante é que conseguimos
atingir a proposta da disciplina com planejamento, colaboração
e comprometimento. Neste volume, temos duas entrevistas sobre checklist: uma com a Profª Lígia Leite que foi filmada e está
à disposição no You Tube; e outra com a Profª Ana Paula Santos
que apresenta sua experiência na área de saúde.
Espero que tenham uma boa leitura e aprendam mais sobre avaliação!

Profª Margareth Braz Ramos

Desafios ao longo do período:
 Aprender a lidar com as diferenças.
 Ler diversas vezes para entender e interpretar.
 Expor as próprias ideias.
 Vivenciar as práticas da avaliação.
 Interagir com a professora e os colegas.
 Entender que precisamos uns dos outros.
 Entender que juntos somos melhores.
 Compreender a relevância da avaliação em
nossas vidas.

Ser humano é empenhar-se em uma
dinâmica interpessoal! Patton (2018)

Curso Gestão da Avaliação
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Relatórios Avaliados e apresentados pelos alunos:
Avaliação de um Relatório
de Avaliação: O quê avaliar?
 O Tipo de relatório: formal/
informal/técnico?

 Qual é o assunto?
 Quem é o Público-alvo?
 Formato: logotipo, disposição do
texto, fontes, etc.

 Apresentação do relatório: tabelas, figuras, fotos, gráficos, estudo
de caso, etc.

 Distribuição das seções
(Introdução, desenvolvimento e
conclusão)

 Linguagem utilizada: clara e objetiva?

Checklist de um Bom Relatório de Avaliação conforme
listado pelos alunos:
 Iniciar com um breve relato do
que será tratado ao longo da
avaliação.

 Foco com objetivo esclarecendo
motivo do relatório.

 Os resultados devem fornecer
dados consistentes e favoráveis
para analises.

 Os resultados devem ter um
processo meticuloso, tão público quanto possível

 Gráficos e figuras devem ser de

 Apresentação das conclusões e

fácil interpretação.

recomendações?

Pesquisa sobre tipos de Relatórios
de Avaliação. Identificação de
tópicos relevantes em um
relatório:
 RESUMO EXECUTIVO
 INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO
 FOCO DA AVALIAÇÃO
 PROCEDIMENTOS DA AVALIAÇÃO
 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
 APÊNDICES

Laboratório de Informática
Turma 3º período

Curso Gestão da Avaliação

15

Projeto Integrador III
V O L UM E 2

2018.2

ENTREVISTA : Prof.ª Lígia Leite

IMPORTÂNCIA DO CHECKLIST NA AVALIAÇÃO.
Alunos: Aline Da Costa Martinez De Farias, Diego Rodrigues
Bertin, Mauro Ribeiro Mendes e Thaís Ribeiro Dos Santos.

ENTREVISTA SOBRE CHECKLIST COM A PROF.ª LÍGIA LEITE
1. Qual é a sua formação, carreira e experiências na área da Avaliação:
R: Professora Lígia Silva Leite é formada em Pedagogia pela UFRJ, possui Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Educação
ligada a tecnologia educacional, tem a ver com educação a distância, professora no Mestrado em Avaliação da Cesgranrio há 10
anos.
4. Qual a importância do Checklist para a Avaliação?
R: Ele é um dos instrumentos da avaliação e é muito versátil, existem vários modelos de checklist, ele se encaixa em cada canto
de uma avaliação, podendo interagir com os instrumentos.
6. Quais os pontos que você considera mais relevantes para a elaboração de um Checklist?
R: I. Precisa conhecê-lo; II. É versátil; III. Sua utilidade e importância; IV. Saber o que irá avaliar; V. Saber se é adequado e como
será implantado; VI. Deve ser objetivo e claro.
7. Que outras referências, além de Stufflebean e Scriven, poderíamos utilizar para a elaboração do
checklist?
R: O Scriven é a fonte primária do Checklist, todos os outros são fontes secundárias tendo diversas
possibilidades de consultas, incluindo o livro Instrumentos da Avaliação, com ênfase no capítulo da

Quer assistir essa entrevista? Acesse o link:
https://youtu.be/Ox-fVG_dh_k
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ENTREVISTA: Prof.ª Ana Paula Santos

O CHECKLIST UTILIZADO NA ÁREA DA SAÚDE.

Alunos: Marineide Souza, Marcelo Muniz, Kamila Nascimento, Vanessa Araújo.

ENTREVISTA SOBRE CHECKLIST COM A PROF.ª ANA PAULA SANTOS
1- Qual a importância da construção de um checklist em uma avaliação?”
“No meu entendimento, é você conseguir passar em todas as fases/etapas de um procedimento/processo para que não ocorram falhas,
um esquecimento, para que a aquele processo aconteça com a máxima eficácia e segurança.”
2- Qual a sua experiência profissional em Avaliação?
“Eu tenho um pouco mais de dez anos de experiência em Avaliação em sistema de saúde com foco em áreas hospitalares, mas também
em homecare, ambulatórios, transporte médico, plano de saúde e também na parte de excelência em gestão, também sou Avaliadora
do programa Qualidade Rio, em 2018 me tornei Avaliadora do selo da qualidade do COFEN, (Conselho Federal de Enfermagem) como
enfermeira fui convidada para participar da portaria como Avaliadora, faço avaliações em cima de um manual que construímos, para
serviços de enfermagem no Rio de Janeiro do COFEN.”
3- Existe um modelo mais simples de checklist na área da saúde? Poderia se criar um modelo de checklist mais simplificado, nesta
área, o que você acha?
“Sim existem checklist que são padrões ,por exemplo na área da saúde (OMS) que são maiores e completos, como sugestão utilizar um
modelo de um órgão que tenha um checklist estruturado e fazer adaptações para sua realidade um modelo mais simplificado.”
3- Essa nova lista citada em sua dissertação já está sendo utilizada no hospital? O checklist atualizado foi eficaz? Atualmente sofreu
alguma alteração?
“Sim, na verdade era utilizada antes de eu publicar, quando entrei no mestrado muito precocemente as pessoas tinham dificuldades
em saber qual era o objeto de estudo, o que eles iriam defender, então tinha um checklist que utilizava no trabalho, peguei essa ferramenta e aprimorei, revisei passando para alguns autores implementar, revisando a lista de verificação. Foi muito eficaz, sofreu poucas
alterações, na verdade, a lista era estruturada, quando passei para os autores, foi no sentido de validarem aquilo que foi construído
colocarem observações ou não, foram algumas observações pertinentes aos itens avaliativos de melhoras, mais claras nada excludentes
por área, foi um checklist único mais dividido em blocos, como gerenciamento de resíduos, controle de infecções, cada especialista
por bloco deu sua validação para consolidar o instrumento inteiro.”
4- Visando estabelecer ações para a segurança do paciente na saúde pública, como foi colocado em prática a utilização do checklist
nestas atividades?
“Nasceu de uma necessidade minha, profissional identificando na minha rotina de trabalho, nas visitas que eu passava nas minhas
atividades profissionais, como enfermeira aonde eu passava, eu precisava verificar vários itens eu não poderia esquecer de nenhum
para não esquecer de nenhum item, criei esse instrumento para não esquecer de nenhuma etapa, o cheklist foi sendo construído aos
poucos, ele não era desse tamanho, com esse formato final, foi sendo construído conforme a necessidade, com o perfil desse profissional avaliativo, tem um padrão de trabalho de processo de verificação sentia uma necessidade nas minhas atividades tanto a empregabilidade quanto a eficácia, foi muito positiva se aplicava totalmente muito pertinente.”

Quer saber mais sobre Checklist na Área de Saúde? Acesse a dissertação da Profª Ana Paula Santos:
http://mestrado.cesgranrio.org.br/mestrado/principal.aspx
Curso Gestão da Avaliação

17

Projeto Integrador III
V O L UM E 2

2018.2

Formulário de Avaliação destinado a ONG´s
Autores: Kamila Queiroz do Nascimento e Marcelo Corrêa Muniz
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Formulário de Avaliação para a Área de Segurança no Trabalho
Autores: Diego Rodrigues Bertin e Thaís Ribeiro dos Santos
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Formulário de Avaliação para Área de Vendas e E-commerce
Autora: Marineide

do S. Costa de Souza

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE VENDAS DO E-COMMERCE

OBJETIVOS:
AVALIADOR:

PÚBLICO ALVO : CLIENTES EXTERNOS
AVALIAR SERVIÇOS E FUNCIONALIDADE DO E-COMMERCE EM UMA EMPRESA
DATA:

LEIA ATENTAMENTE OS CRITÉRIOS, ANALISANDO CADA INDICADOR. MARQUE COM UM X O PADRÃO MAIS ADEQUADO, ONDE:

A- Atende totalmente às expectativas
AP - Atende parcialmente às expectativas de forma limitada.
NA - Não atende todas às expectativas.
CATEGORIAS

INDICADORES
A
1- INFORMAÇÕES PRÉ COMPRA
2- CESTO DE COMPRAS ELETRÔNICO
COMPRAS
3- VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
4 - PAGAMENTO DOS PRODUTOS
5- CANCELAMENTO DOS PRODUTOS
6- CONFIRMAÇÃO DAS ENCOMENDAS
PROCESSAMENTO DAS ENCOMENDAS 7- CONFIRMAÇÃO DAS ENTREGAS
8- ESTADO DA ENCOMENDA
9- INFORMAÇÕES DA PRÉ-ENTREGA
10- MÉTODO DE ENTREGA
ENTREGA
11- TEMPO DA ENTREGA
12- LOCAL DA ENTREGA
13 - PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO
14- PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO
PAGAMENTO
15 - PAGAMENTO POR TELEMÓVEL
16-CONSIDERAÇÃO DE VOUCHERS,DESCONTOS
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AraújoBispo
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daCruz
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Autora:
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Formulário de Avaliação para os Técnicos de Enfermagem
Formulário
de Avaliação
para Avaliar
Autora: Vanessa
de Araújo
Bispo daProfessores
Cruz
Autora: Aline da C. Martinez e Mauro Ribeiro Mendes
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Avaliação para os Técnicos de Enfermagem

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós
ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Paulo Freire

Curso Gestão da Avaliação

23

Projeto Integrador III
V O L UM E 2

Formulário

2018.2

de Avaliação

para

A cada período, a Avaliação vai tomando forma e eu
vou inserindo o que aprendo na minha vida profissional. O Checklist, aprendi como utilizá-lo nesse período que passou, está fazendo total diferença na organização dos trabalhos que eu realizo na empresa e na
minha vida. Quando utilizei a primeira vez, facilitou
muito o meu trabalho, fui elogiada e ainda me senti
muito segura e organizada. Hoje me sinto feliz por
esse aprendizado.

Aprendi como identificar e fazer um relatório gerencial, como criar
um bom checklist, e o quanto ele é importante na avaliação de um
objeto, assim como em todos os campos da nossa vida. A disciplina
tem o propósito de fazer a integração dos conhecimentos aprendidos
ligando para a Avaliação, e com certeza foi possível agregar conhecimentos nesse processo. Não acrescentaria alguma atividade, pois
acredito que todas foram de extrema importância para a construção
do aprendizado, principalmente com a vivência feita na entrevista
sobre o checklist junto dos professores. Nessa tarefa conseguimos na
pratica ver o quanto esse instrumento é presente na nossa vida, e do
quando ela fundamental na avaliação.

Aline

Marcelo

O grande up ou a grande sacada da disciplina Projeto Integrador III,
foi abrir caminhos para estimular a pesquisa individual ou em grupo,
aliando a teoria a prática, formalizando o planejamento em seus relatórios de avaliação, desenvolvendo a administração do tempo como o
senso crítico do futuro avaliador, é a parte que permite documentar a
avaliação para seus futuros interessados. Foi de grande valia para a
construção do instrumento avaliativo e todo o seu passo a passo rumo ao processo de competências acadêmicas.
Marineide

“Divisor de águas” essa é a expressão exata do encontro com essas
feras do ensino! Adquirir conhecimento nunca é demais, mas participar de um curso onde influencia o crescimento total do ser humano,
é um evento único. Quero agradecer pela oportunidade de aprimorar
os meus conhecimentos e poder estar por dentro deste sistema tão
importante que está sendo implantado no meio de trabalho.
Mauro
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Neste período agreguei muito mais conhecimento, o que
me fez entender mais sobre a avaliação e sobre como
funciona um relatório de avaliação, o seu passo a passo e
a importância de um checklist. Aprendemos sobre como
é essencial um formulário para a avaliação ser realizada,
pois através dela fica mais claro para conseguir chegar no
objetivo. Espero que o próximo período, que também é o
último, venhamos fechar com chave de ouro e que todos
nós venhamos nos tornar avaliadores com excelência.
Diego
Neste 3º período eu pude ter mais clareza sobre como funciona uma avaliação e achei que nosso conteúdo foi riquíssimo. As disciplinas foram se
encaixando uma na outra, o que deixou o período muito interessante.
Aprendi sobre Checklist e como ele é importante para uma avaliação e
para a organização da minha vida pessoal e profissional. Espero que no
próximo período tudo se concretize mais ainda e que eu possa agregar
mais conhecimento sobre esta área que me conquistou desde o 1º período.
Thaís

Aprendi a não ter pena de mim, encarei de frente esse período e rompi com os meus limites, agreguei valores, saberes e variáveis que enriqueceram o meu intelecto. Minhas expectativas em torno de novos
aprendizados são enormes. Entendo que minha evolução, como pessoa, depende de uma construção de saber e pensamentos positivos.
Minha ações e/ou atitudes é que vão nortear o sentido do meu caminho ainda que as minhas tarefas não sejam realizadas de forma rápida, eficiente e eficaz mesmo assim eu aprendi a não desistir de lutar e
continuar tentando.

Vanessa
No Projeto Integrador III aprendi como é feito um relatório, compreendi a importância de uma lista de verificação. O que mais gostei foi
o trabalho final, elaborar um instrumento, construindo as categorias,
indicadores e os padrões. A disciplina foi fundamental para desenvolver a minha organização em relação a avaliação, pois através dela
houve uma junção de todas as outras matérias aprendidas.

Kamila
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Formulário de Avaliação para os Técnicos de Enfermagem

Marineide Souza no Workshop “Cultura Avaliativa”
participante da dinâmica dos Seis Chapéus do Pensamento, coordenada pela Profª Margareth Braz Ramos. Oficina aplicada aos alunos da Faculdade Cesgranrio com o intuito de avaliar o Projeto Santa
Horta da UFRJ. Foi uma experiência marcante e
inovadora.
A dinâmica dos Seis Chapéus foi desenvolvida por
Edward de Bono. É uma estratégia de avaliação estruturada com a finalidade de olhar para um cenário, situação ou problema. As pessoas envolvidas na
avaliação escolhem o cenário, “colocam” o chapéu e
olham o cenário através de suas lentes, obtendo novas e enriquecedoras percepções, e com isso mais
opções para a tomada de decisão.
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Formulário de Avaliação para os Técnicos de Enfermagem
Autora: Vanessa de Araújo Bispo da Cruz

Ingressei no semestre com muitas expectativas em relação aos
alunos, à metodologia mais adequada ao perfil da turma no intuito de integrá-los ao processo do Projeto Integrador III. Vi a
necessidade de conhecê-los melhor, suas dificuldades, seus medos, seus anseios pessoais e profissionais, enfim sua história de
vida. Este período foi de grande aprendizado, uma vez que os
alunos aceitaram os desafios propostos apesar das limitações
pessoais. A união de esforços foi fundamental para que tudo
acontecesse, cada um do seu jeito, no seu tempo. Creio que os
objetivos da disciplina foram atingidos em razão da qualidade
dos resultados apresentados pelos alunos. Agradeço à turma
por me acolher e pelo aprendizado que tive. Espero que entrem
no 4º período ampliando o potencial que possuem e que acreditem em si mesmos. Muito obrigada ao 3º período, aos colegas
de trabalho, principalmente as professoras Lígia Leite e Ana
Paula Santos por recepcionar os meus alunos e pelas valiosas
informações. Ao nosso coordenador Glauco pelo apoio, confiança e parceria. Profª Margareth Braz Ramos
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