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(para a retomada das aulas de forma virtual) 

I – Os Seminários: 

1/9  – Seminário 5 - Reinício  das atividades 

a) Apresentação do novo Plano; 

b) Revisão rápida das grandes perguntas da Avaliação; 

c) Considerações sobre Goal-free evaluation – Halcolm e a corrida sem metas; 

d) A CMES e nós, cont.;   

e) Apresentação de dois (quatro) alunos; 

f) Perguntas e esclarecimentos sobre as apresentações; 

g) Tarefa para o próximo encontro. 

3/9 – Seminário 6 

a) Professor Mário Moraes (ESAG) – A avaliação sob a ótica da Conaes;  

b) Perguntas ao Professor Mário, ex-presidente da Conaes; 

c) As diversas Conaes 

d) duas apresentações de alunos e discussão; 

e) Perguntas aos apresentadores;  

f) As dicotomias da Avaliação;  

g) Tarefa para o próximo encontro. 

 

8 /9 – Seminário 7 

a) A avaliação sob a ótica do avaliador – Professor Alexandre Marino (UFSC) 

b) Nasrudim e as Uvas – possibilidades e limites da amostragem 

c) 27 anos de educação superior – expansão, inclusão e qualidade;  

d) duas apresentações de alunos e discussão; 

e) Perguntas aos apresentadores; 



f) Relatos, Inferências, Juízos e Tendenciosidades 

g) Tarefa para o próximo encontro. 

 

11/9 – Seminário 8 

a) Professor Marcelo Rosa (Reitor da UNIG) - Os instrumentos de Avaliação in loco do 

Inep;  

b) Perguntas ao Professor Marcelo; 

c) duas apresentações de alunos; 

d) Perguntas aos alunos apresentadores; 

e) Avaliação Formativa x Avaliação Somativa 

f) Halolm e Como evitar evitar problemas de comunicação 

g) Tarefa para o próximo encontro. 

 

15/9 – Seminário 9 

a) Gestão e Operacionalização da Avaliação seguno o Inep. Sueli Silveira – Coordenadora 

Geral da Avaliação do Inep 

b) Halcolm e o Pragmatismo 

c) O PNE e algumas de suas metas – análise do monitoramento do Inep. 

d) Duas apresentações de alunos; 

e) Perguntas aos apresentadores; 

f) Falácias avaliativas e de lógica; 

g) Tarefa para o próximo encontro. 

 

17/9 – Seminário 10 

a) Professora Rita de Souza (UDESC) – A avaliação sob a ótica da CPA; 

b) Considerações sobre a importância da autoavaliação; 

c) Duas apresentações de alunos; 

d) Perguntas aos apresentadores; 

e) Nasrudim e as Artes Marciais 

f) Tarefa para o próximo encontro. 

 

21/9- Seminário 11  

a) Professor Mauro Rebelo (UnB) – O Enade: limites e possibilidades 



b) A história da cidade A e da cidade B – Hayakawa; 

c) Avaliação das políticas públicas (Hayakawa) 

d) O Enade – como funciona e o que informa e avalia; 

e) Duas apresentações de alunos; 

f) Perguntas aos apresentadores; 

g) Tarefa para o próximo encontro. 

 

24/9 – Seminário 12 

a) Gestão da Avaliação segundo Scriven; 

b) Meta-avaliação; atributos e padrões;  

c) duas apresentações de alunos; 

d) Perguntas aos apresentadores; 

e) Reforço sobre o paper a ser entregue até 10 de outubro. 

 

Havendo dificuldades técnicas que inviabilizem alguma aula síncrona, faremos uso dos dias 28 e 

30 de setembro. Em princípio, no entanto, as aulas se encerraram no dia 24 de setembro. 

II - Sobre a avaliação na disciplina: 

Relembrando o que consta do Plano de Ensino, todos serão avaliados  

(1)     pelo trabalho a ser apresentado ao grupo sobre o texto específico já selecionado. 

Peço que me enviem a apresentação em powerpoint, com antecedência, por e-mail, para 

ser postada no moodle de modo que todos possam acompanhar melhor a apresentação e  

 

(2) por um artigo produzido a partir da revisão crítica de cinco artigos relacionados ao 

tema da dissertação. Este deve ser enviado para mim até o dia 10 de outubro, por e-

mail, para a avaliação. Este trabalho final é de caráter individual, deve ser escrito na 

forma de um artigo e ter no máximo 15 páginas. O trabalho deve ser enviado a mim 

por e-mail para avaliação e posterior disponibilização no moodle.  

As atividades que não puderem ser feitas de forma síncrona, serão encaminhadas 

para o e-mail de cada um ou disponibilizadas no moodle. 

 III – Sobre a Bibliografia: 

A bibliografia de referência permanece a mesma constante do plano original da disciplina. A quase 

totalidade dos textos está disponível online. De todo modo, se não conseguirem localizar algum 

texto online, entrem em contato comigo por e-mail e poderemos substituí-lo por outros que 

também abordam o assunto. De todo modo, para que vocês possam se familiarizar com as questões 

mais práticas da avaliação, recomendo que acessem com frequência a página do Inep. Lá vocês 

podem tomar conhecimento do conjunto dos instrumentos de Avaliação da Educação Superior 

(Avaliação Institucional, Avaliação de Curso, Enade e relatórios síntese por área, os relatórios por 

curso, CPC, IGC, IDD e outros) e dos instrumentos de coleta de informações como, por exemplo, 

o Censo da Educação Superior, o Questionário socioeconômico do estudante, o Questionário sobre 



as provas e o questionário Enade. Podem também buscar informações sobre as várias avaliações 

da educação básica (Enem, Prova Brasil, SAEB) e, claro, também sobre os instrumentos de coleta 

de dados (Censo da Educação Básica e o questionário que acompanha o Enem). Visitas frequentes 

à página do Inep são fundamentais não só para um melhor conhecimento da gestão e 

operacionalização da avaliação, mas também para melhor entender as constantes mudanças que 

vem ocorrendo.  
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