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AVALIAÇÃO EM PAUTA
Nesta edição:
❖ Temas de interesse e delimitação de
objetos a serem avaliados pelos
alunos.
❖ Roteiro de elaboração de projetos.
❖ Metodologia de Estudo de Caso para
avaliação de projetos.
❖ Glossário de termos utilizados em
avaliação nas disciplinas do II período
do Curso de Gestão da Avaliação.
❖ Checklist
para
entrevistas.
❖ Entrevista
Jannuzzi.

com

elaboração
o

Profº

de
Paulo

❖ Formulário de avaliação de ciclovias.
❖ Depoimentos dos alunos do 1º, 2º e 4º
períodos.
Coordenador: Profº Glauco Aguiar
Professores:
Projeto I – Profº Glauco Aguiar
Projeto II – Profª Marcia Malaquias Braz
Projeto III – Profª Margareth Braz Ramos
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Avaliação em Pauta

PROJETO INTEGRADOR I

Profº Glauco Aguiar

A proposta do Projeto Integrador I,
desenvolvido com alunos do primeiro período
do Curso de Gestão da Avaliação, teve por
objetivo introduzir os conceitos básicos do
campo da Avaliação, discutir suas abrangências
e aplicações na prática.
O desenvolvimento das atividades utilizou-se
da metodologia de Elaboração de Projetos, a
fim de favorecer a abordagem dos conceitos e
definições pertinentes ao Campo da Avaliação.
A construção do trabalho partiu das
experiências prévias dos alunos e de como
entendiam o ato de avaliar (Avaliação Formal x
Avaliação Informal).
Ao longo de todo o processo houve, como
estabelece a ementa da disciplina Projeto
Integrador, a busca pela integração dos
conteúdos
abordados
nos
demais
componentes curriculares do primeiro
período. Em especial, Introdução à Avaliação,
Dimensão Psicopedagógica da Avaliação e
Métodos e Técnicas de Pesquisa.

PROPOSTA DAS ATIVIDADES

Para a maioria dos alunos as
atividades propostas foram de
extrema importância para a
compreensão de termos e
conceitos fundamentais para a
continuidade do curso e para a
formação profissional do
tecnólogo em Gestão da
Avaliação. De fato, a produção de
conhecimento científico,
especialmente nessa área, se dá
de forma mais rápida e
consistente
por meio de atividades práticas.
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TEMAS DE INTERESSE DOS GRUPOS:

Escola de
Mestre-sala e
Porta-bandeira
de Manoel
Dionísio: uma
proposta de
avaliação

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Transporte
Público –
Qualidade do
Serviço
Ofertado pelas
Empresas de
ônibus no
Município do
Rio de Janeiro

Educação Infantil
– A Importância
da
Psicomotricidade para o
Desenvolvimento Infantil

AVALIAÇÃO
requer observação

A partir das definições dos temas de
interesse e delimitação dos objetos a
serem avaliados por cada grupo,
etapa
imprescindível
para
a
elaboração de um bom projeto, os
alunos deram prosseguimento, nas
aulas subsequentes, a conhecerem o
contexto no qual o objeto está
inserido, os problemas ou fatores que
nele interferem e a descreverem as
dificuldades para realização dessas
etapas. Foi realizada, então, uma boa
pesquisa para levantar esses dados
iniciais. A partir dos quais se
estruturaria o projeto de avaliação
para a mudança desejada.

AVALIAÇÃO EM PAUTA – 2019.1
ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS:

A partir da el aboraç ão das etapas do projeto , buscou-se discutir com os alunos a
correspondência dos itens do projeto com as partes que compõem um Relatório de Avaliação.
I – Título do Projeto
Refletindo a natureza e extensão do problema enfocado.
II – Justificativa

1)Descrição do contexto onde o objeto está inserido; 2)as caract erístic as do público alvo; 3) os
estudos anterio res, correl acionando-os com o foco atual ; 4) explicitaç ão da compreensão do
grupo sobre a realid ade atual e loc al do objeto a s er av aliado , e em consequênci a, a i mport ância
da int erv enção proposta; 5) Esclareci mento, de forma det alhad a, d a fin alidad e e os possíveis
usos dos resultados da avali ação ; 6) Apresent ação de p erc epções e int eresses dos int egrantes do
grupo em relação à temática tratada; 7) Indicação dos envolvidos na avaliação.
III- Objetivos
Geral – definição, de forma clara, do que se quer alcançar com a avaliação.

Específicos – D efinição do qu e se qu er alcanç ar em c ada et apa op eracional n ec essária para se
atingir o objetivo geral.

IV – Metodologia
Descrição d as açõ es a serem des envolvid as, instrumentos e estratégias d e col et as de d ados a
serem utilizados e a abordagem avaliativa mais adequada.

Foram discutidos em sala de aula:
Questionário

Lista de Verificação (Checklist)
Roteiro de Entrevista
Roteiro de Observação
V – Resultado e Recomendações
Embora não se chegue a esta etapa, no desenvolvimento do trabalho em sala de aula, mostrar a
importância da análise dos dados, a ética da equipe responsável pela avaliação, a prestação de
contas e a importância das recomendações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Soeiro LReA, S. Avaliação educacional. Porto Alegre: Sulina,1982.
Fernandes D. Para uma teoria da avaliação formativa. Ver Port Educ. 2006 19:21-50.
Avaliação para Negócios de Impacto Social – Guia Prático (2017) – Realização Técnica: MOVE; Concepção e Coordenação:
ARTEMISIA; Agenda Brasil do futuro.

AVALIAÇÃO EM PAUTA – 2019.1

Avaliação em Pauta

PROJETO INTEGRADOR II

Profª Marcia Malaquias Braz

O Projeto Integrador II, que tem como eixo articulador
as abordagens avaliativas, centrou-se inicialmente no
estudo de textos que orientassem a condução das
pesquisas.
Reconhecendo a importância da
aprendizagem que se dá numa dimensão teóricoprática, optou-se pela técnica de estudo de caso como
estratégia de pesquisa. Foram elencados itens
pertinentes ao processo metodológico da avaliação
que pudessem nortear as questões de “como” e “por
que” proceder de uma forma e não de outra na escolha
de uma determinada abordagem avaliativa. Cada
estudante teve a possibilidade de traçar o seu caminho
investigativo, contribuindo para o amadurecimento
intelectual e autônomo.
Paralelo ao desenvolvimento deste trabalho, foi
sugerido que no decorrer das aulas das disciplinas do
período, pudessem fazer o registro de termos que
fossem aparecendo no seu cotidiano acadêmico, até
então, desconhecidos, a fim de sistematiza-los na
elaboração de um glossário. Considerando que os
glossários são essenciais para a fácil identificação de
termos e conceitos que ajudam ao leitor a
compreender o direcionamento da interpretação dada
pelo autor do estudo ao seu trabalho, tornou-se
relevante esta produção, pois permitiu que a turma
pudesse compreender a articulação que existe entre as
disciplinas oferecidas no curso avaliação.

1

IMPARCIALIDADE E
CREDIBILIDADE NA AVALIAÇÃO
“A imparcialidade contribui
para a credibilidade da
avaliação e para evitar viés nas
descobertas, análises e
conclusões. A independência
fornece legitimidade à avaliação
e reduz o potencial de conflito
de interesses que poderia surgir
se os formuladores de políticas e
gerentes fossem os únicos
responsáveis por avaliar suas
próprias atividades.”
(OCDE1, 1991)

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização internacional que trabalha para construir melhores políticas para uma
vida melhor. O objetivo é moldar políticas que promovam prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar para todos. Fonte: oecd.org.
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INDICADORES DE LEITURA
ESTUDO DE CASO
O Projeto Integrador II utilizou-se
da metodologia estudo de caso,
por ser um método qualitativo que
permite aprofundar uma unidade
individual e contribui para
responder questionamentos que o
pesquisador não tem muito
controle sobre o fenômeno
estudado. Esta forma de estudo
favoreceu um aprofundamento
das questões pertinentes ao
processo avaliativo.
Proposta: Roteiro para o Estudo
de caso sobre as Abordagens
Avaliativas da Avaliação
YIN, Roberto K. Estudo de caso: planejamento e métodos.
2ª Ed. Porto Alegre. Editora: Bookmam. 2001.
Sinopse: O estudo de caso permite uma investigação para
se preservar as características holísticas e significativas dos
eventos da vida real - tais como ciclos de vida individuais,
processos organizacionais e administrativos, mudanças
ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a
maturação de alguns setores. (Yin, Roberto)

I.
Identificação
Titulo;
Autor;
Ano.
II.
Caracterização
Objeto avaliado;
Objetivo da avaliação;
Breve descrição do estudo;
Estruturação
do
trabalho
(organização).
III.
Metodologia
Questão avaliativa;
Abordagem;
Métodos/ técnicas para
coleta de dados;
Análise dos dados.
IV.
Principais resultados
V.
Lições aprendidas
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SESSÃO 4: GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS EM
AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS DO II PERÍODO DO
CURSO DE GESTÃO DA AVALIAÇÃO.

AVALIAÇÃO EM PAUTA – 2019.1
CONTINUAÇÃO: GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS EM AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS DO II PERÍODO DO CURSO DE
GESTÃO DA AVALIAÇÃO.

AVALIAÇÃO EM PAUTA – 2019.1
CONTINUAÇÃO: GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS EM AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS DO II PERÍODO DO CURSO DE
GESTÃO DA AVALIAÇÃO.
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CONTINUAÇÃO: GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS EM AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS DO II PERÍODO DO CURSO DE
GESTÃO DA AVALIAÇÃO.
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bens = https://portaldeauditoria.com.br/definicao-de-patrimonio-bens-direitos-e-obrigacoes/
clima organizacional = https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/clima-organizacional/
capital intelectual = https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_intelectual
capital humano = https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
https://www.dicio.com.br/eficiencia/
https://www.dicio.com.br/organizacao/
https://www.significados.com.br/controle/
https://www.dicio.com.br/administracao/
https://www.significados.com.br/?s=gr%C3%A1fico
https://www.significados.com.br/funcao/
https://www.significados.com.br/indice/
https://www.dicionarioinformal.com.br/organizar/
https://www.significados.com.br/cognitivo/
https://www.significados.com.br/?s=estrutura
https://www.significados.com.br/?s=obetivo
https://www.significados.com.br/?s=pesquisa
Scriven Avaliação um guia de conceitos
https://www.significados.com.br/?s=comportamento
Scriven Avaliação: um guia de conceitos
https://www.dicionarioinformal.com.br/etica
https://www.dicionarioinformal.com.br/moral
https://www.dicionarioinformal.com.br/etica
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“Depoimentos”
“Uma das maiores lições que aprendi com esse trabalho foi
entender que a avaliação não precisa necessariamente seguir um
script pré-estabelecido e que a mudança ao longo do projeto pode
e será bem-vinda e isso não deve ser entendido como despreparo
ou falta de conhecimento sobre o assunto avaliado. Muito pelo
contrário, saber fazer a mudança é primordial para o sucesso do
trabalho! Avaliar é saber perceber a hora em que o roteiro deve ser
seguido e principalmente a hora de mudá-lo. ” Adriana Barreto

“A disciplina desde o início foi muito desafiadora, pelo fato de nos forçar a
“andar com nossas próprias pernas”, a docente Márcia Braz fez o papel de
mediadora, algo que também podemos ver de modo bem claro no curso em
geral, muitos questionamentos foram surgindo ao desenrolar de todas as
atividades e isso fez com que fosse desenvolvido um trabalho completo de
aprendizado, desde as primeiras pesquisas até o dia da apresentação final.
Durante o semestre, as atividades foram sendo construídas, ou seja, várias
alterações foram feitas e mais uma vez pôde-se notar a evolução constante
que vem acontecendo dia após dia, através de uma autoavaliação, de uma
avaliação feita pelo colega ou até mesmo pelos mediadores. A abordagem
centrada em objetivos estudada fez com que eu entendesse como as
metodologias podem ser usadas. E através desse relato, posso dizer que
nosso objetivo enquanto o conteúdo sugerido foi alcançado, ou melhor,
superou as expectativas.” Yara Rita
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“Depoimentos”
“O Estudo de Caso que a Professora Marcia Malaquias propôs com a turma
formulário com disposições de métodos e abordagens. Além de trabalhar
meta-avaliações de dissertações do mestrado da Cesgranrio. Após
desenvolvermos o tema tratado apresentamos nossos trabalhos desenvolvidos
baseados no que aprendemos em sala de aula e através de pesquisas.
Pesquisas que se estenderam na criação de um glossário de cada disciplina
estudada. Finalmente, concluímos esta cadeira com grande aproveitamento. ”
Marcio Rubens

“No ambiente de sala de aula aprendemos a desenvolver o exame crítico de
trabalhos, definindo os tipos de abordagem, objetivos e métodos. Com grande
aproveitamento, fizemos apresentações em sala de aula e debatemos sobre os
assuntos. Seguindo orientação da professora Márcia Braz realizamos diversas
pesquisas que nos proporcionou um grande desenvolvimento acadêmico. ”
Simone Alvarenga

“O fator principal desta abordagem que foi utilizada é a participação e a
inserção do elemento humano. De acordo com o objetivo deste estudo essa
abordagem foi a que melhor se adaptou, pois possibilitou a visão de diferentes
postos de vista do objeto avaliado. Outro ponto de aprendizado foi à
montagem do instrumento de avaliação que teve a participação de todos os
envolvidos no processo para que o mesmo pudesse atingir da melhor forma
possível o objetivo da avaliação.” Alberto Felipe
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Avaliação em Pauta

PROJETO INTEGRADOR III
Profª Margareth Braz Ramos

O Projeto Integrador III contemplou
atividades de leitura, pesquisa, interpretação
de relatórios de avaliação, métodos e técnicas
para uma avaliação, análise de um estudo de
caso à luz dos princípios orientadores da
American Evatuation Association (AEA) e o
conhecimento de indicadores.
As propostas apresentadas à turma
demandaram ações no Laboratório de
Informática. Ambiente que estimulou à
cooperação entre os alunos, o
compartilhamento de ideias, a prática do
pacote office, o aprendizado por meio de
leituras de artigos científicos e apresentações
dos trabalhos em grupo e individual.

PROPÓSITO DA
AVALIAÇÃO

Atividades do projeto no Laboratório
de Informática.

Toda essa prática, culminou no
desenvolvimento em conjunto de um modelo
de checklist para entrevista, formulário de
avaliação para avaliar relatórios de avaliação
com o objetivo de conhecerem suas
especificidades e a importância de utilizar
indicadores de qualidade para atingir os
resultados esperados. Sobre indicadores de
qualidade, teremos a entrevista com o Profº
Paulo Jannuzzi.
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“Determinar a relevância
e o cumprimento dos
objetivos, a eficiência no
desenvolvimento, a
eficácia, o impacto e a
sustentabilidade. Uma
avaliação deve fornecer
informações que sejam
credíveis e úteis,
permitindo a
incorporação das lições
aprendidas no processo
de tomada de decisão dos
avaliadores e avaliados.”
(OCDE, 1991)
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CHECKLIST PARA ENTREVISTA
A realização da entrevista foi feita por meio do Modelo de Checklist criado pela
professora com a colaboração dos alunos. Neste volume, contamos com a ilustre
participação do Professor Paulo Jannuzzi.

“A avaliação promove o
diálogo e melhora a
cooperação entre os
participantes no processo
de desenvolvimento
através do
compartilhamento
mútuo de experiências
em todos os níveis.”
(OCDE, 1991)

A Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) é
uma organização internacional que
trabalha para construir melhores
políticas para uma vida melhor. O
objetivo é moldar políticas que
promovam prosperidade, igualdade,
oportunidade e bem-estar para todos.
Fonte: oecd.org.
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ENTREVISTA COM O PROFº PAULO JANNUZZI

Como foi seu início no campo da avaliação?
R- Comecei a trabalhar na Fundação SEAD (Sistema Estadual de Análise de Dados) que
é o órgão de produção de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos no Estado de São
Paulo. Eu tive minha primeira experiência na produção e análise de indicadores e
comecei a atuar no campo da avaliação em Programas Sociais do Estado de São Paulo.
Depois de 2002 quando vim trabalhar no Rio de Janeiro na Fundação IBGE, comecei a
ter contato com os indicadores sociais mais amplos referentes ao Brasil e também às
políticas públicas em todo o país.
O que faltou em sua formação acadêmica que poderia ter facilitado a sua atuação
como avaliador?
R- Há 25 anos atrás, não tinha a disciplina muito menos o curso de graduação em
avaliação Havia programas de pós-graduação em administração pública, em ciências
sociais aplicadas, mas não havia, por exemplo, como nós temos aqui o curso de
mestrado profissional em avaliação e também não tinha o curso gestão da avaliação.
Fui aprendendo nos cursos de pós-graduação e com gente que já atuava no campo, que
teve uma formação lá fora onde já havia esses cursos de pós-graduação ou aprenderam
a fazer na prática. E como eu era orientador de programas de mestrado e doutorado,
eu fui aprendendo com os alunos, a atuar nesse campo.
Como você vê o campo da avaliação de programas sociais no Brasil atualmente?
R- Eu acho que o campo de políticas sociais vem crescendo muito, até porque o
conjunto de políticas públicas no Brasil se ampliou muito nesses últimos trinta anos por
conta da constituição, que definiu uma série de direitos sociais e direitos coletivos. E
para que esses direitos fossem de fato concretizados, houve necessidade de
implementação de uma série de políticas de programas públicos e em particular na
área social.

No livro Indicadores do Brasil.
'...A confiabilidade dos
indicadores há muito por fazer...'
Do lançamento do livro até hoje
ocorreu alguma mudança em
relação à confiabilidade dos
indicadores?
R- Ah com certeza, a primeira
versão desse livro era mais
magrinho! Dezessete anos atrás a
gente tinha uma série de
problemas com relação à
confiabilidade de informações,
sobretudo dos registros
administrativos, dos ministérios,
registros de programas, dados
sobre mortalidade, nascimentos,
dados de mercado formal. Os
dados tinham muita limitação em
relação à qualidade, mas nesses
dezessete anos o uso dessas
informações obrigou os
ministérios a melhorar a qualidade
desses dados. Como exemplo, o
próprio cadastro único que surgiu
em 2001, era um cadastro
bastante precário até 2005.
Depois teve uma série de
aprimoramentos e o cadastro
único de programas sociais
melhorou muito a sua
confiabilidade. Esse é o caso
típico de que a melhora na
qualidade da informação foi
fundamental para poder desenhar
programas, implementar
programas baseados no cadastro
único, implementar políticas
públicas e fazer avaliação.
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Modelo de Formulário de Avaliação elaborado
pelos alunos Carlos Almeida, Carlos Fraga e
Fabiano Ferreira.
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Princípios Orientadores para
Avaliadores de Ciclovias
Autoria: Carlos Almeida, Carlos Fraga e Fabiano
Ferreira.

O feedback é uma parte essencial do processo de avaliação, pois fornece o
vínculo entre atividades passadas e futuras. (OCDE, 1991)
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“Depoimentos”

“O projeto integrador e uma disciplina em que coloca o
avaliador em constante julgamento de sua profissão,
onde critérios, competências e princípios norteiam o
objetivo do avaliado. Com planejamento no público Alvo,
com sua avaliação quantitativa e qualitativa.”
Luciana Gomes

“O Projeto Integrador 3, foi uma disciplina que me deu
subsídios para que eu pudesse me aprofundar mais na
questão sobre a Avaliação. Foi uma disciplina dinâmica,
tendo o auxílio do laboratório de informática para
pesquisas. Foi bastante enriquecedora e os temas
abordados dentro de sala como estudos de caso só
fizeram contribuir mais para o meu aprendizado.”
Lívia Cabral

“A disciplina PROJETO INTEGRADOR III me proporcionou
crescimento profissional, agregando conhecimentos
adquiridos durante o período, mediante os temas
abordados, juntamente com as práticas aplicadas em sala
de aula, as quais contribuíram para o esclarecimento de
dúvidas, fortalecendo e sistematizando todo o processo
pedagógico interdisciplinar.” Carlos Fraga

“Desde o inicio, o projeto integrador mostrou-se ser um
belo desafio; encantando-nos com seus inúmeros métodos
e instrumentos de avaliação, confesso que no inicio tive um
pouco de receio, porém, quando percebi o quanto essa
disciplina era interessante e enriquecedora, me apaixonei!
Foi extremamente gratificante ter tido essa oportunidade
de adquirir novos conhecimentos.” Tainara Fidélis
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“Depoimentos”

“Na disciplina projeto integrador III, obtive uma grande
aprendizagem na elaboração de um bom checklist,
adquirir
conhecimentos
sobre
os
princípios
orientadores. Me sinto lisonjeado por ter tido essa
oportunidade.” Fabiano Ferreira

“Essa disciplina me ajudou a entender como elaborar um
relatório de avaliação para diversos públicos na teoria e na
prática. A forma como foi passada a matéria para turma
também foi muito didática e importante para que
compreendêssemos tudo que estava sendo transmitido.”
Bárbara Silva

“A minha experiência com a disciplina Projeto Integrador III: Gestão da Avaliação,
ministrada pela Profª Margareth Braz, foi altamente satisfatória, ampliou minha
percepção sobre as facetas dos processos avaliativos, mostrou-me onde e como
posso desenvolver as competências necessárias ao “avaliador”. Com uma didática
exemplar, incentivadora e altamente competente, a Profª Margareth conduziu suas
aulas sempre bem preparada e de alto astral, nos esclarecendo e orientando sempre
que preciso, trazendo desafios que me motivaram a buscar sempre mais, o que de
fato agregou conhecimento e certamente contribuiu significativamente com minha
formação em Gestão da Avaliação.” Carlos Almeida
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