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Introdução
Novos tempos, novos desafios.

Os projetos integradores suscitaram novas

As dificuldades foram ultrapassadas com

possibilidades em meio às tecnologias disponíveis.

criatividade e autossuperação. Os alunos

Foram estabelecidas estratégias para que os

apresentaram grandes progressos no uso das

alunos pudessem desenvolver as atividades dos

tecnologias e na elaboração dos projetos. Dessa

projetos, como podcasts, entrevistas virtuais,

forma, a Faculdade de Gestão em Avaliação criou o

fóruns de discussão, apresentações em vídeos,

“Acervo Avaliação”, espaço onde professores e

pesquisas online, às quais foram instrumentos

alunos compartilham projetos, atividades,

importantes para atender aos objetivos da

podcasts, vídeos, além da “Revista Avaliação em

disciplina. A cada desafio apresentado, o aluno se

Pauta” que você encontra desde o seu primeiro

mostrava mais apto a realizá-lo. Foi um trabalho

volume na Plataforma Brightspace. Boa leitura!

em conjunto que contou com a colaboração mútua
entre alunos e professores.

Em um cenário de pandemia global, a

Semana rica, de muitas descobertas

Faculdade Cesgranrio qualificou todos os

cibernéticas que contribuiu para ampliar as

professores e alunos para a utilização das

competências tecnológicas e a relação com o

Tecnologias Digitais de Informação e

ambiente virtual. Tutoriais foram

Comunicação (TDIC) presentes na plataforma

disponibilizados para que todos pudessem

Brightspace. Foi um movimento intenso em

consultar as orientações e sanar as possíveis

que o fazer e o ser docente assumiram um

dúvidas. A plataforma ofereceu recursos

novo papel, o de acolhimento ao aluno e da

dinâmicos e interativos que propiciaram a

preparação para explorar o novo Ambiente

realização de interações síncronas e

Virtual de Aprendizagem (AVA).

assíncronas.

A vontade de empreender, foi a “mola mestra”

Dessa forma, de forma branda e gradual e

para compreender e enfrentar a situação

com apoio socioafetivo dos professores, os

inédita que todos estavam vivenciando.

alunos foram se habituando ao novo

Alunos e professores tiveram que se

ambiente, aprendendo novas técnicas,

reinventar em uma semana de capacitação

superando obstáculos e assim conseguiram

para conhecimento do AVA na Plataforma

ganhar autoconfiança. Foi um movimento de

Brightspace.

cooperação mútua e de muita vontade em
aprender.
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Mas estrategicamente, a Direção da Faculdade,

solidariedade e força de vontade em dar

estruturou uma força tarefa com todo o corpo

prosseguimento com qualidade ao processo

social da Faculdade e aos poucos, agilmente,

ensino-aprendizagem, pois o que surgiu como

fomos

limitação,

dando

continuidade

aos

trabalhos

conseguimos

superar

acadêmicos. No início, muitas dificuldades no

transformamos em possibilidades.

processo de adaptação a um modelo de ensino

lema foi “Não deixar ninguém pra trás” em

que não estávamos habituados, mas ao longo do

acordo com a Organização das Nações Unidas,

processo fomos nos reinventando, criando e

por meio de uma mensagem do Secretário Geral

adequando novas estratégias em estabelecer

da Nações Unidas António Guterres no Dia

aproximação

Mundial das Telecomunicações e da Sociedade

entre

alunos

e

professor

no

processo de mediação de ensino aprendizagem.

O nosso

da Informação.

Dando continuidade ao que tínhamos iniciado
no sistema presencial, concluímos as discussões

Alguns destaques do processo:

sobre a profissão avaliador e iniciamos a
temática central

processo de construção de conhecimentos acerca da avaliação. A turma já tinha superado mais
uma etapa no processo ensino-aprendizagem e todos estavam no 2º período. Com muitos
planos para encontros e visitas técnicas já combinadas no semestre passado. Nos nossos
encontros iniciais refletimos sobre as competências e habilidades do profissional avaliador e o
seu papel como agente de mudança, foi importante para situar e localizar o perfil do avaliador
no contexto social. Paralelo aos encontros também estávamos nos organizando para o
acolhimento dos novos alunos para o curso. Sempre uma curiosidade e alegria neste momento,
pois ficamos satisfeitos com a chegada de novos alunos, pois fortalece o nosso curso. O encontro
foi maravilhoso, animado.... mas também já um pouco sobrecarregado de algumas dúvidas
mediante ao contexto de uma possível pandemia no campo da saúde. Ainda não sabíamos o
tamanho e a proporção do que estava por vir, mas sabíamos que alguma coisa não estava bem!
E foi assim que o dia 13 de março ficou marcado, pois foi o último encontro presencial que
tivemos na Faculdade Cesgranrio. No início muitas dúvidas, medos, resistências e indagações

proposta

para

o

Projeto

1.

A “Árvore das teorias da Avaliação”,

na

produzida por Marvin Alkin (2004, 2012),

avaliação. Utilizamos estudos relacionados a

apresenta uma estrutura conceitual para

projetos e práticas avaliativas pautadas nas

situar os diferentes teóricos do campo da

experiências do Instituto Fonte, Fundação

avaliação, compreendendo que cada um

Move, Rede Brasileira de Monitoramento e

deles representa uma abordagem teórica

Avaliação, Diretrizes avaliativas para América

dentro de grandes ramos da avaliação

Integrador

Iniciamos o semestre 2020/1 animados e com todo o “gás” para dar continuidade a todo o

e

II,

metodologias

utilizadas

Latina e o Caribe, Rede Grupo de Instituições,
Fundações e Empresas entre outras.

E

contamos com as contribuições teóricas de

Daniel Brandão, Rosana Boullosa e Rogério
Silva para fundamentar o nosso percurso
formativo. Apesar das dificuldades quanto ao
acesso

à

internet

e

compatibilidade

a

equipamentos adequados à conexão, muitas
vezes,

foram

encaramos

identificas
com

frente a tudo que estava acontecendo.
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limitações,

mas

positividade,
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MATRIZ AVALIATIVA
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”A construção do desenho de avaliação, como vimos, é um processo complexo que envolve a
problematização dos usos e objetivos da avaliação, dos valores envolvidos, da definição da
abordagem de avaliação, entre outras coisas, que resultam na construção de algo que
chamamos de lógica da avaliação.Antes de iniciar uma avaliação é preciso debater com a
pessoa que solicitou a mesma quais serão os diferentes usos da avalição, deixar tudo préestabelecido.”
4. Os quatro elementos da avaliação (ar, terra, água e fogo) - A leitura do texto de Daniel
Brandão e Rogério Silva produzido a partir do evento “Iniciativas inovadoras na avaliação
de programas sociais” realizada no V Congresso Nacional da Rede Unida contribuiu para
discutir a atribuição de sentido aos processos avaliativos, o uso de métodos e técnicas de
investigação da realidade, a ética dos processos e a necessidade de estímulo ao
desenvolvimento de capacidade avaliativa nas organizações, aos quais atribui-se
características de ar, terra, água e fogo, respectivamente.
2.

3.

O que ajuda a avaliação a não ir para gaveta? Promover reflexões significativas, ou seja,
ir a fundo nas perguntas avaliativas e nos critérios de elaboração dos indicadores, pode
ajudar e muito a gerar sentido e sentimento de pertencimento para a equipe no processo
de avaliação.
Contribuições teóricos sobre Avaliação e Monitoramento de Projetos Sociais

5. Diretrizes para a América Latina e o Caribe As Diretrizes da Red de Seguimiento, Evaluación, y Sistematización de Latinoamérica y el
Caribe foi objeto de leitura de uma das dimensões, a Avaliação Rigorosa para conhecimento

das etapas de um processo avaliativo. Esta dimensão apresenta como a avaliação deve ser
contextualizada e para que tenha validade seja empregada uma metodologia rigorosa com
respeito ao desenho, planejamento e execução com a utilização de técnicas e ferramentas
apropriadas de coleta, análise e interpretação dos dados.
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6. Diretrizes para as práticas avaliativas para o Brasil

Ao longo dos nossos estudos tivemos a
oportunidade de assistir no evento da
Semana de Avaliação promovida pela Eval, o
webinar
da
Rede
Brasileira
de
Monitoramento e Avaliação as discussões
sobre a elaboração das Diretrizes para a
prática de Avaliação no Brasil. Grande
contribuição para o campo da avaliação no
Brasil e o mais importante foi conhecer ainda
em processo este 8- Foi proposto a escolha de
projetos sociais nos diferentes setores da
sociedade (público, privado e terceiros setor)
nas diferentes áreas de interesse (esporte,
saúde, educação e cultura) a fim de conhecer
como se estrutura um projeto, seus objetivos,
suas finalidades e as possibilidades de
atuação na sociedade e a reflexão sobre a
necessidade de implementar processos de
monitoramento e avaliação estudo.

A Fundação Bradesco foi criada em 1956 por
Amador Aguiar, com o objetivo de
proporcionar educação e profissionalização às
crianças, jovens e adultos. Inaugurou sua
primeira escola em 29 de junho de 1962, em
Cidade de Deus, Osasco, SP, com 289 alunos e
7 professores.
Por que foi feito a Fundação Bradesco?
Promover a inclusão social por meio da
educação e atuar como multiplicador das
melhores práticas pedagógico-educacionais
em meio à população brasileira
socioeconomicamente desfavorecida.
Mantendo sempre o Respeito, Igualdade,
Excelência, Honestidade e Comprometimento.
Heróis contra a dengue (Áurea)

Fundação Bradesco (Ygor)
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Redes da Maré Instituição da sociedade civil
que produz conhecimentos, elabora projetos e
ações para garantir políticas públicas efetivas
que melhoram a vida de 140 mil moradores
de 16 favelas na maré. Tem como objetivo
informar a comunidade sobre os perigos
dessas
doenças
virais,
contribuindo
significativamente para a redução da
proliferação do mosquito e da taxa de
infecção. Foi feito com o intuito de
conscientizar os moradores contra as
arboviroses, Dengue, Zika, Chicungunya,
febre amarela transmitido pelo vetor Aedes
Aegypti. Os participantes recebem uma
formação básica sobre as arboviroses e, com
esse conhecimento, contribuem com as suas
comunidades esclarecendo os moradores sobre
as formas de prevenção, contágio, sintomas e
demais orientações, através de visitas às
residências,
bem
como
em
escolas,
instituições de saúde e em eventos públicos
com balcões informativos.

Projeto juntos pela leitura (Luiz
Gustavo)
O projeto nasce a partir da lei n° 8246 de
10 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a
criação do plano estadual de livro, leitura,
literatura, e biblioteca- PELLLB- RJ no
estado do Rio. Sendo este o principal
motivador de ações correlatas com o
universo criativo, produtivo e mediador do
livro e da leitura. O lançamento do projeto
foi realizado no dia 11 de junho de 2019,
no prédio da central do Brasil.
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Um movimento de motivação e ação pela
leitura. Formada por ações coletivas ou
individuais com objetivo de transformar
territórios e pessoas em cidadãos mais
leitores e criativos, respeitando o seu
contexto e a realidade vivida. Realizado
pela Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Australia, Agency for International
Instituto Projetar Brasil (Vitor da Hora)
Projeto: Esporte, Saúde e Educação
Manifestação esportiva: Desporto educacional
Modalidade: Futebol
Público alvo: 240 meninos de 8 a 18 anos
Local: Campo do AP - Cidade de Deus – RJ
O Instituto Projetar Brasil fundado com o
objetivo principal de desenvolvimento, gestão e/ou
assessoria em projetos vinculados à área social,
educacional, empresarial, cultural, esportiva e
ambiental de forma ética e transparente. Uma
proposta diferenciada que visa mobilizar
organizações privadas, públicas e sociedade civil
na discussão e implementação de ações voltadas
para o resgate da cidadania, da cultura urbana,
do esporte e da qualidade de vida das cidades,
assim como na promoção de iniciativas de
transformação social baseada em programas de
capacitação e geração de trabalho e renda. Além
disso, que incentive as mais diversas formas de
organização coletiva na busca por uma sociedade
mais justa, humana, solidária e sustentável.
- Após a pesquisa e os estudos realizados por meio
dos projetos foi proposta elaboração de uma
Matriz Avaliativa inspirada no modelo do livro
Desenvolvendo a cultura de avaliação em
organizações da sociedade civil (2003). Foi
decidido que faríamos a escolha de um projeto
para otimizar o estudo coletivo e aproximação de
um grupo gestor da avaliação. Utilizamos o
Projeto do Instituto Projetar Brasil para ser o
nosso estudo de caso.

O estudo resultou na elaboração da Matriz
Avaliativa em que todos da turma tiveram a
possibilidade de exercitar o processo de
construção de um planejamento de avaliação,
desde a construção das perguntas avaliativas
até a forma de comunicação dos resultados.
E ainda, consideramos de suma importância o
trabalho que foi o de conhecer os Termos de
Referências (TeR) 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, o qual deve-se definir o por
que, para que e para quem se contrata
determinada obra, bem ou serviço, neste caso,
o Avaliador.
Ousamos e construímos um Termo de
Referência a partir de referenciais teóricos do
Guia da série IEG Blue Booklet/Austrália que
dissemina
informações
práticas
sobre
implementação
de
Monitoramento
e
Avaliação e utilizamos como modelo o Termo
de Referência para a Avaliação Final do
Programa Conjunto “Segurança Alimentar e
Nutricional de Mulheres e Crianças
Indígenas no Brasil.” F-ODM.
Professora Marcia Braz

Development. 2005. AusGuideline: Preparing
Terms of Reference. Canberra, Australia.
Brandão D. Silva RR. Palos CMC. Construção
da capacidade avaliativa em organizações da
sociedade civil. São Paulo: Instituto Fonte;
2003.
Boullosa, Rosana ; Tavares, Edgilson /
Avaliação e monitoramento de projetos sociais.
/ Rosana Boullosa ; Edgilson Tavares —
Curitiba : IESDE Brasil S.A., 2009.
Chianca T; Marino E; Schiesari L.
Desenvolvendo a cultura de avaliação em
organizações da sociedade civil. Coleção
Gestão e Sustentabilidade. São Paulo: I.
Fonte/ Editora Global; 2001.
Diretrizes para a prática de avaliação no Brasil.
Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação.
Versão 2020. Rio de Janeiro, 2020. ISBN nº
978-65-991967-0-6
Silva RR, Brandão D. Os quatro elementos da
avaliação. São Paulo: Instituto Fonte; 2003
Série especial de Diálogos no Ano
Internacional da Avaliação. Mantenha a
avaliação longe da Gaveta! – Instituto
Fonte/FICAS.2015
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A turma do Projeto Integrador 3 se superou no uso das tecnologias e no
desenvolvimento das atividades propostas. Produziram vídeos, gravaram
podcasts, construíram checklist para avaliação de relatórios, entre outros
trabalhos. A distância não foi empecilho para o desenvolvimento das
atividades em grupo, pelo contrário, foi um incentivo para realizarem com
criatividade as etapas do projeto integrador. A cooperação entre eles foi
essencial para o aprendizado de todos.
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Projeto Vídeo
“Fale um
pouco...”

9

Projeto
Integrador
3
Entrevista com o
Consultor Arnaldo Mota

Consultor associado ao Instituto Fonte desde a sua fundação; integrou a
diretoria da organização de 2010 a 2012. É psicólogo (PUC-SP), Analista
Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica (SBPA) – da qual
foi presidente (2001-2003), e Mestre em Psicologia Social/História da
Psicologia
(PUC-SP).
Mora
em
São
Paulo
(SP). Contato: arnaldo@institutofonte.org.br

A ideia da produção de um vídeo “Fale um pouco...” surgiu a partir de
um trabalho realizado na disciplina Projeto Integrador III que suscitou
na análise de relatórios de avaliação, e um deles nos chamou à
atenção, o “Relatório Final de Avaliação Projeto Futebol e
Cidadania” do Instituto Fonte em São Paulo, que atende a todos os
pré-requisitos de um relatório de boa qualidade abordados na
disciplina.
Dessa forma, entramos em contato com um dos responsáveis da equipe
avaliadora do projeto, Consultor Arnaldo Motta, que prontamente nos
respondeu e aceitou o convite para gravar uma entrevista virtual com
os nossos alunos.
Os assuntos dizem respeito às situações apresentadas no relatório tais
como: a realização de entrevistas, limitações encontradas, sucesso do
projeto, métodos de coleta de dados, etc.
Apesar das circunstâncias, nada impediu que os alunos realizassem
um trabalho dinâmico capaz de desenvolver diversas competências
tanto técnicas quanto emocionais.
OBS: O vídeo “Fale um pouco...” está disponível no “Acervo Avaliação”
Plataforma Brightspace.
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CHECKLIST DE AVALIAÇÃO
Instrumento

formalizado

para

“Scriven

desenvolveu

as

listas

de

registrar as atividades ou as etapas de

verificações para orientar a coleta de

um processo a ser desenvolvimento, em

evidências relevantes e valorar ou

andamento.

classificar

O Checklist ou Lista de Verificação

os

objetos

de

uma

avaliação”.

visa garantir a qualidade do processo
mediante a verificação da presença ou
acontecimento
etapas/aspectos

de

todas

relevantes

as

previstos

para uma avaliação.

“

“
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Podem apresentar formatos variados,

incluindo
atributos

escalas,
ou

de

ordenação
eventos,

de

escolha

dicotômica (sim, não; verdadeiro, falso)
e/ou questões abertas.

De acordo com Stufflebean e Shinkfield
(2007), as listas de verificações contêm

A seguir o formulário completo para você degustar.

critérios relevantes ou para avaliar um
objeto em particular ou para realizar
avaliações comparativas de

objetos

concorrentes.
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Depoimentos

Projeto Integrador 3

• Com a disciplina Projeto Integrador III, aprendemos algo novo, que foi vivenciado na prática, a participação de um
estudo do relatório do Projeto Futebol e Cidadania, gerando uma entrevista com o consultor Arnaldo Mota. Foi
uma experiência única e de grande importância para nós como futuros avaliadores.
• Consideramos que o 1º semestre acabou, mas iniciaremos o 2º com novos desafios, novas ideias e propostas que
ainda estão por vir por parte da turma e da professora.
• Como destaque da disciplina, citamos a estrutura e a condução das aulas que foram extremamente interessantes.
• Queremos parabenizar a Prof.ª Margareth pelo trabalho que foi realizado nesse semestre e dizer que foi muito rico
para a nossa aprendizagem participar dessa disciplina.
•

Muito obrigado pelas aulas e dicas, foi sensacional !!!
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Por que escolhemos esta ONG?
“Quando chegou a proposta de avaliarmos uma ONG à luz da dimensão “Avaliação
Rigorosa” da Avaliação para a América Latina e o Caribe, imediatamente fizemos a

grata analogia à Yara, uma das componentes do grupo, que além de ser fruto da

Grupo Responsável: Adriana Quintans
Alberto Sousa
Yara Silva

comunidade do Morro do Turano, conhece o árduo trabalho dos responsáveis pelo
projeto. Yara convive com as mazelas da comunidade e conhece a seriedade e o
compromisso do “Fazendo Arte” na entrega da melhor capacitação, promovendo
cultura às crianças e adolescentes que cercam a comunidade. “
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Grupo Responsável: Márcio Rubem
Simone Alvarenga
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Apresentação Final Simone e Márcio Ruben
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