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Os projetos integradores promovem experiências de aprendizagem significativas uma
vez que propiciam o diálogo em sala de aula, a participação coletiva, as tomadas de
decisão em grupo, o trabalho em equipe e o envolvimento do professor como
facilitador do processo educativo. É um espaço singular onde as ideias se encontram e
se transformam em conhecimento. Profª Margareth Ramos
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Aos nossos leitores.
Estamos no 4º volume da nossa Revista Avaliação em Pauta.
Por meio dela, levamos até você informações sobre o "pensamento
avaliativo". Essa expressão foi proposta por Michael Patton¹ e aborda a
"cultura do pensamento crítico" nos processos avaliativos e a importância da
interação dos participantes em uma avaliação. Neste ponto, Patton ressalta
que “A avaliação é afetada pelo engajamento dos atores envolvidos. Estar
envolvido no processo cria um diálogo. O pensamento avaliativo não é uma
política empresarial ou social, é algo a se usar no dia a dia para tomar
melhores decisões”. Decisões que podem e devem ser tomadas com a
participação de todos os atores envolvidos.
Como em todas as edições anteriores, são apresentadas as produções dos
estudantes em relação às propostas dos Projetos Integradores I, II, III e IV. A
cada semestre os alunos se superam, apresentando trabalhos inovadores,
envolventes e instigantes, com personalidade, frutos da dedicação e vontade.
Nesta edição veremos:
Análises de artigos
Estudo de dissertações
Matriz Avaliativa a partir do Termo de Referência
Árvore de Problemas
Aplicação da Avaliação Rigorosa em Projetos Sociais

Avaliação

¹Michael Quinn Patton é presidente da Utilization-Focused Evaluation – UFE (Avaliação Focada na Utilização,
em tradução livre) nos Estados Unidos para pensar os desafios colocados à educação de qualidade no Brasil.
Fonte: https://observatoriosc.org.br/noticia/michel-quinn-patton-avaliar-para-aprender-aprimorar-etransformar/
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Projeto Integrador 1
Profº Glauco Aguiar

Neste

período

os

alunos

escolheram

artigos para serem avaliados com o
objetivo de desenvolver o pensamento
crítico do Avaliador.
Foram considerados os seguintes aspectos
para análise dos temas escolhidos:
Objetivos Específicos
Objeto de Avaliação
Descrição do Objeto
Metodologia
Resultados
Conclusões
Recomendações
Os projetos analisados foram realizados em
duplas

para

propiciar

a

troca

de

experiências.
Temas:
Grupo 1) A ineficácia do transporte público:
dupla função de motorista e cobrador;
Grupo 2) Batata frita de Marechal
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Profº Glauco Aguiar

Seguem os relatos apresentados pelos alunos sobre as experiências adquiridas durante o Projeto Integrador 1!

Realizar o projeto integrador I foi muito bacana, pois o mesmo me proporcionou grandes
conhecimentos na área de avaliação, me mostrando que avaliar não é somente a
aplicação de provas em sala de aula, mas que a avaliação está inserida em tudo o que
nós fazemos durante todo dia. Está nos pequenos detalhes e atitudes que nós tomamos.
Além do conhecimento adquirido, eu pude escolher o próprio tema para abordar, o que
é um diferencial enorme. Abordar temas com os quais se tem mais afinidade o torna
mais prazeroso de fazê-lo. A orientação do professor Glauco me guiou e ajudou a
apontar a direção certa sobre o que eu realmente queria falar dentro do tema escolhido.
Ajudou, também, a entender qual seria a melhor opção a seguir para ser mais didático
com quem iria ler. A realização deste trabalho foi feita em dupla, portanto, tive ajuda
também da Áurea na realização deste projeto. Áurea e eu formamos uma ótima dupla
para realização do mesmo. Todas essas questões citadas acima tornaram o projeto
extremamente prazeroso de se realizar. O tema escolhido para o projeto foi: A ineficácia
do transporte público - Dupla função motorista cobrador. Luiz Gustavo

As aulas do professor e coordenador do curso Glauco foram de extrema
importância como ponto de partida do primeiro período pra mim, pois nelas,
ele explicou para nós como seriam as outras disciplinas e como começar a
planejar um projeto de Avaliação. No primeiro momento, eu e o Ygor, que foi
minha dupla no projeto, tivemos dificuldade para definir o tema do projeto
por não ter muita ideia do que era pra ser feito, mas com a ajuda do Glauco
conseguimos definir e optamos por um tema que os dois conhecem bem e
gostam muito: A famosa batata do bairro de Marechal Hermes. Por ser um
tema que eu acreditava conhecer muito bem, pus na cabeça que seria fácil,
porém percebi que existem muitos aspectos por trás do prazer de comer a
batata. Fiquei bastante impressionado em como o fundador e administrador
da barraca lutou e persistiu para ter sucesso e conseguir chegar ao patamar
de um dos patrimônios culturais da cidade. Foi bastante divertida e prazerosa
a experiência de planejar, montar e apresentar o projeto junto com o Ygor
que é uma pessoa com a qual me identifiquei logo de primeira e tudo ficou
mais fácil. Vítor
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Projeto Integrador 1
Profº Glauco Aguiar

Seguem os relatos apresentados pelos alunos sobre as experiências adquiridas durante o Projeto Integrador 1!

Trabalhamos o projeto integrador 1 com o professor e coordenador
Glauco. Falamos sobre a dupla função do motorista e cobrador e a
ineficiência do transporte público. Neste projeto começamos a ter
uma ideia do que seria avaliar, a maneira que o professor introduziu
o conteúdo foi de maneira simples e de fácil entendimento. Nossa
pergunta avaliativa que deu direcionamento a nossa pesquisa foi:
Até que ponto a dupla função nos ônibus implica na saúde física e
mental

dos

motoristas.

Através

da

pergunta

encontramos

resultados para uma possível melhoria na qualidade de vida e na
condição física e mental desses profissionais. Áurea

O trabalho que nós apresentamos com o professor Glauco, foi
falar

sobre

a

batata

de

Marechal

Hermes.

Mais

especificamente, como ela “nasceu”. Seu Ademar, o dono, no
início investiu cerca de 10 reais apenas, mas a batata ficou tão
famosa que ele teve que contratar pessoas para trabalhar. Foi
sobre esse tema que desenvolvemos o projeto Integrador I,
mas o mais importante foi saber como funciona a pesquisa por
trás de um empreendimento. O Professor Glauco sempre nos
incentivando

a

continuar,

para

termos

um

trabalho

apresentável. A experiência foi incrível e eu espero fazer mais
projetos como esse. Ygor
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Projeto Integrador 2
Profª Márcia Braz

Estudo da dissertação
Estudo de Caso

O objetivo foi trabalhar com a temática
Abordagens Avaliativas. Iniciamos o
nosso trabalho com a leitura do
texto”Diferentes Visões de Avaliação”,
do livro Avaliação de Programas Concepções e Práticas? O texto
contribuiu
para
conhecimento
e
reflexão sobre os diferentes olhares
sobre a avaliação e sobre a condução
de processos avaliativos. Observouse ao longo das discussões que fazer
uma avaliação não se resume ter
domínio de técnicas e nem um roteiro
metodológico para estruturar uma boa
avaliação, mas torna-se fundamental o
conhecimento
de
diferentes
abordagens, métodos e técnicas que
permitam a escolha do melhor
caminho a seguir, mediante as
possibilidades conhecidas.
Tomamos como ponto de partida o
estudo
das
dissertações
desenvolvidas pelos alunos do curso
de Mestrado Profissional em Avaliação
da Cesgranrio. Para nos conduzir neste
processo de estudo, cada estudante
escolheu uma dissertação, de acordo
com o seu interesse temático, e
iniciamos o estudo para compreender
a estruturação do trabalho. Focamos
na etapa do estudo avaliativo onde
são
definidos
os
procedimentos
metodológicos,
a
escolha
da
abordagem, a pergunta
avaliativa, critérios para a coleta e a
análise dos dados e o seu tratamento.
Todas
essas
questões
foram
estudadas e pesquisadas à luz dos
teóricos
Worthen
(1997),
Marino
(2006), Elliot (2014), Firme (2019) entre
outros.
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Profª Márcia Braz
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No decorrer do processo, observou-se a
necessidade de se conhecer um pouco mais
sobre a aplicabilidade dos conhecimentos
aprendidos por meio dos TeR. Este é um
instrumento através do qual a Administração
Pública descreve de maneira clara, precisa e
detalhada o que pretende obter no mercado,
com vistas à satisfação de determinada
necessidade administrativa. Nele deve estar
definido o porquê, para quê e para quem se
contrata determinada obra, bem ou serviço.
Neste caso, em especial, a avaliação e quem
irá realizá-la. O estudo resultou na construção
de uma Ficha Técnica, a fim de traçar um
panorama

geral

das

competências

do

avaliador, necessidades e exigências, no
âmbito da atuação no campo profissional do
avaliador.

As questões trazidas por meio

deste objeto de estudo, os termos de
referência, provocou no grupo interesse pela
temática e, contribuiu para a ampliação das
possibilidades da atuação do Gestor da
Avaliação, como também os seus limites. Foi
importante perceber que a formação do
Gestor da Avaliação exige uma condução
metodológica articulada à teoria e a prática
visando assim, superar a fragmentação do
ensino. Compreender cada etapa da avaliação
como um todo organizado, sistematizado e
campo para a atuação do Gestor da Avaliação
fortalece a sua inserção profissional no

FICHA TÉCNICA
1 – INSTITUIÇÃO SOLICITANTE:
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES).
2 – CPF OU CNPJ: Pessoa física.
3 – ÓRGÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: FORMA DE CONTRATAÇÃO:
Secretaria de Estado do Planejamento e coordenação Geral por meio da Unidade de
Cooperação do Projeto Multissetorial de Desenvolvimento do Paraná, seguindo as
Diretrizes para Seleção e contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco
Mundial – Janeiro/2011.
4 – PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
Período de 24 meses.
5 – PRÉ – REQUISITO DO AVALIADOR:
Profissional de nível superior em Estatística, Economia ou Ciências Sociais. Mestrado
e Economia, Ciências Sociais, Políticas Públicas ou áreas afins. Conhecimento em
pesquisa quantitativa, em economia do desenvolvimento, avaliação de impacto e
econometria, com domínio do programa de estatística Stata ou similares e
competência em pesquisa de campo domiciliar. Experiência de no mínimo cinco
anos.
6 – LOCAL DE REALIZAÇÃO:
O Consultor poderá ter sede em
qualquer localidade, desde que possa se deslocar quando necessário para a
realização das reuniões técnicas periódicas, em Curitiba – Paraná, na sede do
IPARDES, atualmente na Rua Máximo João Kopp, 274, Centro Administrativo
Regional Santa Cândida, Bloco 1 – CEP 82630-900.
7 – OBJETO DA AVALIAÇÃO: Programa Pró-Rural do Projeto Multissetorial de
Desenvolvimento do Paraná.
8 – JUSTIFICATIVA:
Promover o acesso a
oportunidades de desenvolvimento económico e humano mais equitativas e
ambientalmente sustentáveis.
9 – OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO: I - Garantir a realização da
Avaliação de Impacto, em conformidade com os pressupostos do método quasiexperimental. II – Ampliar o conhecimento da equipe técnica na aplicação de
metodologias de avaliação de impacto.
10 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
Abordagem quasi-experimental dentro do escopo do método de
Diferença-em-Diferença (DD).Essa abordagem será aplicada para dois grupos
selecionados: aqueles que receberam a ação ou benefício (grupo
de tratamento) e os que não receberam (grupo de controle).
Outros itens presentes: ATRIBUIÇÕES DO AVALIADOR: FORMA DE PAGAMENTO E
CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES.

mercado de trabalho.
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Profª Márcia Braz

Matriz Avaliativa elaborada a partir do Termo de Referência
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Considerações sobre o processo de aprendizagem acerca da avaliação e da gestão da avaliação, limites e
possibilidades frente ao processo formativo na área. a) processo de aprendizagem b) atuação do gestor da avaliação
c) processo formativo na área ( metodologia x sentido), significado e aplicabilidade.

Tendo em vista que o campo da avaliação é amplo e, ainda pouco conhecido por
mim, este Projeto Integrador II abriu caminhos que permitiram acompanhar, ainda no
âmbito teórico, ao menos, cinco importantes aspectos que o envolvem, quais foram:
1) Tipos de ações avaliativas desenvolvidas; 2) Procedimentos metodológicos
utilizados; 3) Formas de mobilização dos profissionais da área para e pelo mercado de
trabalho; 4) Demandas do mercado de trabalho; 5) Qualificação e competências do
profissional.

A elaboração deste Projeto Integrador II, além da construção de

conhecimentos, amplificou meu interesse pela área e aguçou minha curiosidade em
relação à vivência cotidiana de um profissional de avaliação.

Creio que foi um

processo muito rico, levado a cabo com competência e, sobretudo, paciência pela
Professora Marcia Braz, que resultou em um valioso salto na qualidade do curso e,
em consequência, em minha formação como futura Gestora de Avaliação. Por tudo
isso, agradeço imensamente. Angela

Para quem entrou no curso pensando que gestão de avaliação era referente à
avaliação escolar, muita coisa mudou. Acredito ter evoluído no entendimento do
que é avaliação. No entanto, ainda tenho muito que aprender sobre avaliação.
Avaliação no meu entendimento hoje, é avaliar projetos existentes e verificar se o
projeto está atendendo a proposta inicial, é formular um projeto novo, é
implementar algo que falta em um projeto existente. Aprendi a utilizar os
instrumentos para coleta de dados, como: questionário, grupo focal, entrevistas...
Aprendi o que é avaliação de larga escala. Ex: ENEM. Eu sempre apliquei prova do
ENEM e não sabia que era uma avaliação de larga escala. Avaliação é muito ampla.
Quanto mais se estuda, mas se descobre sobre o assunto. Fui apresentada a uma
ficha técnica de empresas que precisa de profissionais na área de avaliação. Foi
bem interessante ver os projetos e como cada empresa solicita o avaliador. Estou
aprendendo o modelo lógico que é bem difícil. No momento preciso aprender
muito mais sobre avaliação. Danielle
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Considerações sobre o processo de aprendizagem acerca da avaliação e da gestão da avaliação, limites e
possibilidades frente ao processo formativo na área. a) processo de aprendizagem b) atuação do gestor da avaliação
c) processo formativo na área ( metodologia x sentido), significado e aplicabilidade.

Neste semestre pudemos nos aperfeiçoar um pouco mais no campo da Avaliação
e da Gestão da Avaliação. Vimos como que funciona realmente o mercado de
trabalho nesse ramo, que por sinal ainda é muito jovem, pouco explorado e
procurado. Ou seja, verifica-se que há uma oferta de mercado, mas não se tem
uma mão de obra qualificada. Com o livro da Ligia Gomes Elliot, nós revisamos
algumas metodologias de avaliação. Aprendemos sobre entrevista e grupo focal.
Depois de uma leitura mais atenta pude constatar como é importante saber certas
metodologias, e como usá-las na medida correta. Aprendi, também, como elas
podem ter algumas barreiras, por falta de informação, independentemente do
método usado na avaliação e na coleta de dados. Com a semana acadêmica, pude
“abrir” mais a minha cabeça com alguns mestres da área. O método de
aprendizagem tem sido muito eficaz, pois me mostrou todo o caminho que preciso
percorrer para ser um Gestor de Avaliação. Mostrou como que eu posso aprender
toda uma teoria, e futuramente pôr em prática, mesmo sabendo que posso
concorrer com alguns outros profissionais de outras áreas, mas, que não tem o
mesmo conhecimento e discernimento de avaliação que eu posso estar adquirindo
no percurso da graduação. Márcio

A avaliação, em sua singularidade e após o seu resultado final, nos remete em
alguns momentos a algo exato, indiscutível e objetivo. Porém com um olhar mais
cuidadoso, podemos perceber a ação de avaliar /avaliação como sendo algo tão
complexa e as vezes tão simples, dependendo do caminho que seguiremos e as
possibilidades que conhecemos para desenvolver uma avaliação. A realidade da
questão do estudo na atualidade tem se mostrado a cada dia mais exigente. Isso
porque não basta ter domínio de técnicas e nem um roteiro metodológico
preestabelecido para estruturar uma boa avaliação, mas se mostrar flexível face
as diversas possibilidades. Porém é fundamental o conhecimento de diferentes
abordagens. As relações entre o mercado de trabalho e a teoria e prática
precisam ser bem construídas e entendidas com dedicação e atenção para
chegar aos resultados transparentes e objetivos. Então se faz necessário ter foco
absoluto. O avaliador neste caso precisa buscar em outros campos de pesquisa
construindo recursos e conhecimentos que darão sentido real para o resultado
encontrado com a avaliação em tese. O gestor da avaliação precisa conhecer
bem as possibilidades técnicas para executar o seu papel assim como também
seus limites. Todavia, faz-se necessário ao gestor uma formação conduzida
metodologicamente e articulada à teoria e a prática visando assim a não
fragmentação do ensino e conhecimento. José Rinald
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A expectativa em relação à disciplina sempre foi alta. Principalmente considerando
que meu entendimento sobre Avaliação se iniciou de forma errada, sem conhecer
seus fundamentos, sua trajetória, seus principais autores. O processo inicial foi de
encantamento, apesar de saber que nem todos os meus questionamentos teriam
solução imediata, a didática utilizada, baseada em leitura de textos, foi inicialmente
não muito bem entendida por mim, levando em consideração minha formação na
área de exatas e minha visão até certo ponto enviesada e coberta por muitos anos
de profissão. A medida que as explicações começaram a se acumular, a
percepção sobre o que é Avaliação, sua diferença em relação a Pesquisa Científica,
a necessidade de formular recomendações e principalmente a necessidade de
aprendizagem contínua sobre a temática, foi possível observar a amplitude e a
necessidade de formulação de um conhecimento mais robusto sobre Avaliação. A
leitura do livro Avaliação de quarta geração de Guba & Lincoln, propiciou um
entendimento melhor da Avaliação, de sua trajetória, de suas Tendências e sobre
suas Tendenciosidades. A apresentação de trabalhos divididos por eixos permitiu
que o trem se encaixasse nos trilhos e apontou o Norte Verdadeiro, permitindo que
o conhecimento começasse a ser adquirido. Foi difícil entender que não há
consenso sobre o real significado da palavra Avaliação e muito mais difícil foi
entender que seu objetivo é o aprimoramento constante, a aprendizagem contínua
e que a própria Avaliação sofre uma Avaliação Formativa quanto aos seus
conceitos e significados. Entender a diferença quase imperceptível sobre Avalia ão
e Pesquisa, jogou luz sobre uma escuridão que durava já alguns anos. É um início
esclarecedor e ao mesmo tempo provocante. O tema mostra-se provocador, ávido
por desafiantes críticos e incansáveis. Espera-se que o período seguinte
acompanhe o inicial, de forma que nos permita pegar carona no trem, surfar na
onda da avaliação, sempre bebendo de sua fonte, cujos recursos são inesgotáveis.
Luciano

Meu processo de aprendizagem acerca da avaliação e da gestão da avaliação
descortinou limites e possibilidades frente ao processo formativo na área. O
processo de aprendizagem com a matéria Projeto Integrador 2 foi rico em muitos
fatores. Desde o início, todo caminho que percorri nessas aulas, me fizeram
entender melhor sobre avaliação e ver na prática como funcionam as coisas. Eu
amei a forma da professora dando um passo de cada vez e sempre preparada para
tirar as dúvidas, assim como ajudar nas dificuldades. Sua metodologia de ensino,
me fez absorver melhor os conteúdos e conseguir usá-los nos momentos em que
precisei. Em relação ao mercado de trabalho, creio que é um ponto importante no
qual todos ós pensamos, quando começamos essa caminhada. Conforme os dias
vão passando, estou percebendo que existe uma certa dificuldade para se inserir
no mercado de trabalho. Porém existem vagas e caminhos para onde quero seguir
minha jornada no momento. O processo formativo do gestor da avaliação é de
suma importância, pois é através dele que esse gestor irá ter uma base para sua
atuação. Deve-se estar sempre aberto para novos saberes e em busca de mais
conhecimento sobre avaliação. Cada dia descobrimos algo novo e com avaliação
isso é duplicado. Nunca podemos ficar satisfeitos, sempre tem algo sobre o
assunto que podemos passar a ter conhecimento e correr atrás do domínio (ou não)
de tal metodologia, instrumento, técnicas e etc.. Um gestor da avaliação deve estar
muito bem preparado para tudo que ele possa enfrentar na sua jornada no mundo
avaliativo. Vitor
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Decidi participar das disciplinas de Avaliação como aluna ouvinte apenas para
conhecer melhor o tema, já que pensava ser relacionado somente a área de
educação. Tive a grata surpresa em perceber que Avaliação envolve tudo que
pode ser avaliado e aí o interesse foi aumentando à medida que me sentia
desafiada a avançar mais um pouco. Isso devo a você, Marcia Braz. Sou movida a
desafios e mesmo me sentindo estressada e fazendo os trabalhos meio em cima
da hora, ainda assim consigo perceber uma evolução no meu conhecimento. A
estrada é longa, já que muitas vezes me sinto absolutamente perdida, mas a
ajuda da turma tem sido crucial para o meu avanço. A união de todos faz muita
diferença. Uma experiência nova para mim, mesmo aos 60 anos. Com o Projeto
Integrador 2 consegui me familiarizar mais com as abordagens avaliativas. O
estudo da dissertação que analisamos foi muito importante para aprender o
“como fazer”, mesmo sabendo que cada avaliação é única e tem um mundo de
possibilidades. Já o estudo do Termo de Referência, tive algumas dúvidas
relacionadas aos indicadores e na formulação da pergunta avaliativa. Finalizo o
período satisfeita com os resultados das minhas avaliações pessoais. Cleny

"Não vamos fazer uma avaliação de pontos, mas uma
avaliação de ponta" Thereza Penna Firme
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Projeto Integrador 3
Profº Hylisson Santos

O projeto se desenvolveu a partir de
temas escolhidos pelos alunos para a
elaboração da Árvore de Problemas
que segue as seguintes fases:
- Identificação dos problemas, suas
causas, os problemas que afetam o
projeto.
- Análise de todos os problemas
encontrados, identificando o problema
central.
- Descrição das causas, razões ou
fatores
geradores
do
problema
central.
- Identificação das consequências, dos
principais efeitos do problema.
- Elaboração de um checklist com as
causas encontradas.
- E por fim, a construção do diagrama,

"Um
problema
é
uma
situação
negativa ou um déficit que se quer
resolver.
Segundo Araújo e Maia
(2011) se busca construir a “Imagem da
Realidade” ou “Imagem do Presente”.
Para isto, inicialmente, define-se um
tema a ser analisado e identificam-se
os
problemas
relacionados
com
aquela temática."
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Projeto Integrador 3
Profº Hylisson Santos

A partir da escolha de um problema
considerado importante e possível de
ser solucionado no âmbito do projeto,
os alunos partiram para a construção
da árvore de problemas,
Temas
Desenvolvidos:
"As
dificuldades
da
inclusão
e
acessibilidade
dos
estudantes
universitários Deficientes." Simone
Alvarenga
"Falta
de integração dos serviços
públicos no atendimento à gestante e
a criança na primeira infância." Márcio
Ruben
"Tecnologia
da
informação
e
comunicação (TIC). Programa Banda
Larga na Escolas (PBLE). TIC na
educação." Alberto Gouvea
"Plano de avaliação da promoção de
cuidados dos pés em pacientes
diabéticos no município de São José
do Vale do Rio Preto, RJ." Adriana
Quintans

"Lei do Programa Jovem Aprendiz."
Yara Gonçalves
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Projeto Integrador 3
Profº Hylisson Santos

DEPOIMENTOS DOS ALUNOS

No tempo de Deus, você se foi. Dizem que tudo acontece
no tempo certo. Quis o destino que o senhor fosse nosso
professor, sempre preocupado com nosso aprendizado,
gostava de trazer exemplos de sua vasta experiência para
ilustrar as suas aulas. Cria desta Instituição nunca
escondeu o orgulho de fazer parte deste time. Sem que
pudéssemos nos despedir você precisou se ausentar mas
mesmo de longe seguiu a nos orientar. Até que um dia não
mais. Recebemos então a incumbência de continuar
realizando o trabalho que o até ali o senhor nos ensinou. E
depois de um longo silencio quis o nosso Deus que o seu
tempo acabasse. E então você se foi. E se perguntarem o
que ficou? Certamente a leitura na vertical nunca mais será
a mesma sem suas orientações. Adriana Quintans

Hylisson, um professor dedicado, que
infelizmente nos deixou muito cedo.
Nesse pequeno tempo de convívio,
foram tantos aprendizados que hoje
em dia, são resumidos em saudades.
Sinto por nós que perdemos a amizade
dele e por aqueles que não tiveram a
honra de conhecê-lo. Yara Gonçalves
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Projeto Integrador 3
Profº Hylisson Santos

DEPOIMENTOS DOS ALUNOS

Agradeço ao professor Hylisson por tudo
que ele ensinou... por todas as “trocas de
ideias” que tivemos, por toda troca de
experiências....Muito

obrigado!

Posso

dizer que tive sorte de ser aluno desse
grande professor. Hoje o que fica é a
saudade. Novamente um muito
obrigado!!! Alberto Gouvea

"O valor de uma avaliação está relacionado
com a qualidade dos seus resultados."
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos

A proposta do projeto final foi aplicar uma
das Diretrizes para Avaliação para América
Latina e Caribe "Avaliação Rigorosa" em
um projeto social escolhido pelos alunos e
alunas.
A Avaliação Rigorosa permite avaliar com
precisão e rigor o objeto de análise por
meio do seu contexto. Considera que os
objetivos e suas respectivas perguntas
avaliativas sejam claras e adequadas ao
objeto de avaliação, bem como a
metodologia empregada com dados e
técnicas
ancoradas
em
informações
fidedignas.
Outro fator importante na Avaliação
Rigorosa, é a participação dos atores
Envolvidos. Os papeis desempenhados em
relação ao objeto analisado, suas opiniões
acerca deste objeto e suas contribuições.
As conclusões referentes a esta avaliação
requer clareza e deve ser documentada,
orientadas para responder as perguntas
avaliativas propostas no início do estudo.
Os relatórios da avaliação estão presentes,
uma
vez
que
é
preciso
informar
claramente as limitações do projeto, as
recomendações e as informações devem
ser de domínio público.
Quanto às
recomendações, estas são baseadas em
evidências, devem ser úteis e factíveis
com a maior probabilidade de serem
implementadas.

"Uma avaliação de qualidade deve ser
precisa em seus resultados e oferecer, de
maneira
oportuna,
proposições,
conclusões e recomendações úteis para a
tomada de decisões."
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos
Seguem os projetos escolhidos pelos
alunos para aplicação da "Avaliação
Rigorosa":
Projeto ARTTIS tem como proposta a
oficina de criatividade que dispõe aos
adultos com deficiência intelectual o
desenvolvimento do conhecimento do
mundo e a capacidade de exteriorização
de sentimentos, Alunas: Luciana Gomes e
Bárbara Silva.
Projeto Rede Pense Livre que está
abrigado no Instituto Igarapé, e tem o
compromisso de impactar o debate sobre
política de drogas no Brasil. A Pense Livre
reúne mais de 80 lideranças – entre
empresários, cientistas sociais, jornalistas,
economistas, juristas, acadêmicos, etc.
Aluna: Marineide Souza.
Projeto Citros foi articulado em 2015 por
alunos e professores da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tendo
como foco o empreendedorismo social
direcionado à saúde pública. Sua proposta
é a capacitação de moradores da
comunidade
do
Parque
Conquista,
complexo do Caju do Rio de Janeiro, a
gerir um modelo de negócio sustentável
baseado na fabricação e comercialização
de produtos derivados de Citronela.
Aluno:Carlos Almeida

Projeto Verde Vale trabalha com lixo e
materiais recicláveis da região da
Pavuna, que são recolhidos em alguns
mercados, escolas, do rio pavuna, na
feirinha
da
Pavuna.
Inclusive
recentemente, a feira foi reconhecida
como patrimônio histórico da região.
Alunos: Fabiano Ferreira e Tainara
Fidélis.

Museu do graffiti e projeto de reciclagem Projeto Verde Vale

Oficina de criatividade da ARTTIS

Projeto Apostando no Futuro tem o
objetivo de melhorar a qualidade de vida
dos moradores das quatro comunidades
situadas no entorno da sede da Fundação
Cesgranrio, O objetivo é, por meio do
esporte, cultura e lazer, inclusão digital e
informação promover ganhos com as
ações sociais sustentáveis. Alunos: Carlos
Fraga e Lívia Cabral
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos
Aplicação da Avaliação Rigorosa:
Rede Pense Livre

MARINEIDE SOUZA

Aplicação da Avaliação Rigorosa:
ARTTIS

LUCIANA GOMES E BÁRBARA SILVA
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos
Aplicação da Avaliação Rigorosa
Projeto Citros

CARLOS ALMEIDA

Aplicação da Avaliação Rigorosa:
Apostando no Futuro

CARLOS FRAGA E LÍVIA CABRAL
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos
Aplicação da Avaliação Rigorosa
Projeto Verde Vale

FABIANO FERREIRA E TAINARA FIDÉLIS

"A qualidade de uma avaliação mede-se não
apenas pelas suas conclusões, lições aprendidas
e recomendações, mas também pela forma
como o avaliador chegou a elas."
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos

Conversando com Thereza Penna Firme

Momentos de descontração!
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos
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A minha experiência com a disciplina Projeto Integrador IV:
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.
Ela apresentou 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

O Projeto Integrador IV foi uma das disciplinas mais prática
e estimulante. Desenvolvemos a habilidade em fazer
entrevista e fomos a campo para aprimorar o que
aprendemos em sala de aula. Ao longo da disciplina pude
me desenvolver como aluna e pessoa. Tivemos diversas
trocas de conhecimento, tanto com os colegas de turma
quanto com a professora Margareth. Isso tornou as aulas
mais dinâmicas e de fácil aprendizado. Lívia Cabral
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos

Foi muito gratificante ter participado do projeto integrador
IV. Por meio dele tive a oportunidade de me deparar com
um enorme desafio, que foi vivenciar, na prática, tudo o
que

foi

aprendido

ao

longo

dessa

trajetória.

Desenvolvemos métodos de análise de informações,
elaboração e interpretação de pareceres, entrevistas e
visitas técnicas. No caso, foi escolhido uma ONG, que
gerencia trabalhos de apoio a inclusão social de exdependentes químicos. Foi simplesmente espetacular! Foi
uma experiência que será levada para a vida. Tainara
Fidélis

A disciplina Projeto Integrador IV foi, na verdade, por a
mão na massa. O trabalho consistiu em visitar uma ONG e
poder realizar entrevista e produzir um relatório. Essa
experiência fez com que colocássemos em prática o que
realmente aprendemos. Fabiano Ferreira
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos
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No decorrer da disciplina de Projeto Integrador IV, no 4º período do
Curso Superior em Gestão de Avaliação ministrada pela Profª Ms.
Margareth Ramos, os métodos utilizados para aprendizagem
nos permitiu observar fatores determinantes em cadeia para uma
grande avaliação. Iniciando com o Glossário da Avaliação e Gestão,
a literatura do Instituto Fonte mostrando o plano de uma Avaliação
de leituras; depois partimos para a lista de verificação e contratos
de Avaliação de Daniel L. Stufflebeam; e, em seguida, o grande
roteiro para coleta de dados e informações do projeto das ONGS,
estruturado a partir das Diretrizes para Avaliação para América
Latina e Caribe. O recurso mais importante, que possibilitou captar
o passo a passo para a eficiência de uma grande avaliação, foi a
orientação das diretrizes com altos padrões de qualidade. Com
esse recurso desenvolvemos o projeto dentro da dimensão da
Avaliação Rigorosa. Reforça-se a integração com as outras
disciplinas, inclusive o TCC, o que acarretou saltos qualitativos e
entendimento do projeto. Marineide Souza

A disciplina PROJETO INTEGRADOR 4 me proporcionou
crescimento

profissional,

agregando

conhecimentos

adquiridos durante o período. A partir dos temas
abordados, juntamente com as práticas aplicadas em sala
de aula, as quais contribuíram para o esclarecimento de
dúvidas, foi possível compreender e sistematizar todo o
processo pedagógico interdisciplinar. Carlos Fraga
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Projeto Integrador 4
Profª Margareth Ramos

O projeto integrador 4 nos ajudou a concluir o curso de avaliação.
Finalizamos

a

matéria,

após

muito

conhecimento

teórico,

analisando um projeto de uma ONGs. Esse projeto nos ajudou, na
prática, a conhecer qual era o objetivo da instituição, como foi o
processo daquela avaliação, quais foram os beneficiários e quem
eram os responsáveis. Possibilitou, ainda, verificar se existia uma
missão, visão e valores. Palavras utilizadas em textos, como
stakeholders,

coleta

de

dados,

relevância,

organograma

e

fluxograma iam fazendo sentido na observância do projeto, à
medida que era possível alinhar com os estudos em sala de aula.
Essa experiência, com certeza, nos ajudará quando estivermos em
campo. Queria agradecer a professora Margareth que, com sua
sabedoria, nos envolveu em seu projeto. Luciana
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