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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar o Curso de Mestrado Profissional em Avaliação
da Fundação CESGRANRIO, sob a ótica dos egressos das quatro primeiras turmas
2007, 2008, 2009 e 2010. O instrumento elaborado foi um questionário que continha
25 questões, sendo seis abertas, cinco fechadas, 10 mistas e quatro do tipo escala
Likert. De acordo com o conteúdo das questões avaliativas do estudo, o questionário
focalizava as expectativas sobre a formação profissional, o nível de satisfação dos
egressos com o Curso e suas dependências físicas e, ainda, o impacto da formação
profissional recebida. Foram enviados, por meio eletrônico, questionários para todos
os 75 participantes e depois de 20 dias de disponibilização, 62 mestrandos
devolveram o instrumento respondido. Os resultados indicam que as expectativas do
egresso sobre a formação profissional em avaliação foram satisfeitas. Tanto a
elaboração da dissertação quanto a relevância, atualidade e utilidade dos conteúdos
das disciplinas contribuíram de forma suficiente para o desempenho profissional dos
egressos. Os egressos expressaram estar satisfeitos com as instalações físicas do
prédio, o acervo da Biblioteca, o atendimento da Secretaria e da Biblioteca, além da
disponibilidade de computadores e das condições de segurança existentes. O
impacto do Mestrado em Avaliação na vida profissional dos egressos foi percebido
por meio da ascensão profissional como consequência do Curso, além das
contribuições relevantes provenientes do Mestrado, tais como maior compreensão
dos processos avaliativos, conhecimento de metodologias de avaliação e domínio de
ferramenta para realização de avaliações. A principal recomendação do estudo é
manter a continuidade do processo de avaliação do Curso de Mestrado junto aos
egressos, de modo a permitir seu aperfeiçoamento permanente.
Palavras-chave: Mestrado Profissional em Avaliação. Avaliação por egressos.
Impacto do Curso.

ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the Professional Master Course from
Cesgranrio Foundation under the graduates’ opinion of the first four classes 2007,
2008, 2009 and 2010. A questionnaire constructed contained 25 questions: six open,
five closed, 10 mixed and four Likert scale type. According to the content of the study
evaluation questions, the instrument focused on vocational training expectations, the
level of graduates' satisfaction with the course and its physical dependencies, and
also the impact of the received training. Questionnaires were sent by electronic
means to all 75 participants; after 20 days, 62 Master students returned the
instrument answered. Results indicate that former students´ expectations on
vocational training in evaluation were satisfied. The preparation of the dissertation, as
well as the relevance, timeliness and usefulness of the disciplines content have
contributed sufficiently to the professional performance of graduates. The graduates
expressed satisfaction with the building’s physical facilities, the Library collection, the
Secretary and the library staffs treatment, in addition to computers availability and
existing security conditions. The impact of Professional Master's degree in evaluation
in the graduates’ life was perceived through the professional growth as a course
result, in addition to the relevant contributions, such as greater understanding of
evaluative processes, knowledge of evaluation methodologies and the domain of a
tool for conducting evaluations. The main recommendation of the study is the
continuation of the Master’s Course evaluation process with the graduates in order to
allow its permanent improvement.
Key words: Professional Master Course in Evaluation. Evaluation by former students.
Master´s course impact.
.
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1 A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL
Um pouco da história da Pós-Graduação no Brasil, do seu processo de
avaliação e a criação do Mestrado Profissional são abordados neste Capítulo, que
também apresenta o objetivo, a relevância e as questões avaliativas do estudo.

1.1 BREVE HISTÓRICO
A história da Pós-Graduação stricto sensu no Brasil é recente, pois se
passaram somente 45 anos da aprovação do Parecer no 977/65 (BRASIL, 1965),
que buscou definir e fixar as características dos cursos de Mestrado e Doutorado no
país.
A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(atual Capes) desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da PósGraduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) em todos os Estados da
Federação. A Capes foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto n o 29.741, com
o objetivo oficial de “assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade
e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos
públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país” (BRASIL, 1951).
A organização dessa entidade, no segundo governo Vargas, no qual a
prioridade era a retomada do projeto de construção de uma nação desenvolvida e
independente.

Fatores

como

a

industrialização

crescente

e

a

complexa

administração pública apontavam para a necessidade de pessoal especializado não
só de nível superior, mas também de especialistas e pesquisadores nos mais
diferentes ramos de atividade, como cientistas em física, matemática e química,
além de técnicos em finanças e pesquisadores sociais. Com o propósito de atender
a toda essa demanda de pessoal qualificado, foram criados, nos anos de 1950, o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Conselho
Nacional de Pesquisas (CNPq), a Escola Brasileira de Administração Pública (Ebap)
e a Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp).
A presença do educador Anísio Spínola Teixeira à frente da Capes, entre
1952 e 1964, foi de extrema importância, pois ele não apenas foi um idealizador da
agência, mas também o responsável pela configuração nacional dessa entidade. Em
1953, foi implantado o Programa Universitário que era a principal linha da Capes
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junto às universidades e institutos de ensino superior. Foram ainda realizadas ações
como contratação de professores visitantes estrangeiros, estímulo a atividades de
intercâmbio e cooperação entre instituições, concessão de bolsas de estudos e
apoio a eventos de natureza científica. Essas ações indicavam o quão necessário
era a formação de mão-de-obra de nível superior para enfrentar os desafios do
desenvolvimento.
Até 1961, a Capes era subordinada diretamente à Presidência da República.
A partir de 1964, com a ascensão militar ao poder, Anísio Teixeira deixou seu cargo
e uma nova diretoria assumiu a Capes. A Capes passou a se subordinar ao
Ministério da Educação e Cultura (MEC), que tinha autoridade para regulamentar as
atividades da agência e aprovar seu regimento interno.
A partir de 1966, como decorrência dos planos governamentais de
desenvolvimento para o país, ocorreram no plano educacional a reforma
universitária, a reforma do ensino fundamental e a consolidação do regulamento da
Pós-Graduação por meio do Parecer nº 977 (BRASIL, 1965). A Capes, então,
ganhou novas atribuições e meios orçamentários para multiplicar suas ações e
intervir na qualificação do corpo docente das universidades brasileiras. Adquiriu,
assim, papel de destaque na formulação da nova política para a Pós-Graduação que
se expandia rapidamente.
No que se refere, especificamente, à avaliação de cursos de Pós-Graduação,
a Capes implantou, em 1976, o Sistema de Avaliação da Pós-Graduação, com os
seguintes objetivos:







estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de
Mestrado e de Doutorado e identificar os cursos que atendem
a tal padrão;
fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os pareceres
do Conselho Nacional de Educação sobre autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos
de Mestrado e Doutorado brasileiros - exigência legal para
que estes possam expedir diplomas com validade nacional
reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC;
impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de PósGraduação, SNPG, e de cada programa em particular,
antepondo-lhes metas e desafios que expressam os avanços
da ciência e tecnologia na atualidade e o aumento da
competência nacional nesse campo;
contribuir para o aprimoramento de cada programa de PósGraduação, assegurando-lhe o parecer criterioso de uma
comissão de consultores sobre os pontos fracos e fortes de
seu projeto e de seu desempenho e uma referência sobre o
estágio de desenvolvimento em que se encontra;
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contribuir para o aumento da eficiência dos programas no
atendimento das necessidades nacionais e regionais de
formação de recursos humanos de alto nível;
dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação
e evolução da Pós-Graduação;
oferecer subsídios para a definição da política de
desenvolvimento da Pós-Graduação e para a fundamentação
de decisões sobre as ações de fomento dos órgãos
governamentais na pesquisa e Pós-Graduação. (BRASIL,
2013).

Em 1981, pelo Decreto nº 86.791 (BRASIL, 1981), a Capes foi reconhecida
como órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação
Stricto Sensu e como Agência Executiva do MEC junto ao Sistema Nacional de
Ciência e Tecnologia. Sua função consistia em elaborar, avaliar, acompanhar e
coordenar as atividades relativas ao ensino superior. Com o acompanhamento e a
avaliação dessas atividades foi possível criar mecanismos efetivos de controle de
qualidade e também aprofundar a relação da Capes com a comunidade científica e
acadêmica.
Esse sistema de avaliação abrange dois processos conduzidos por comissões
de consultores de alto nível, vinculados a instituições de Ensino Superior das
diferentes regiões do país. Os dois processos são: a Avaliação dos Programas de
Pós-Graduação e a Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-Graduação.
As atividades desses processos seguem um mesmo conjunto de princípios,
diretrizes e normas e são realizadas por representantes e consultores acadêmicos
designados pelo MEC.
O primeiro processo, Avaliação dos Programas de Pós-Graduação, envolve a
realização do Acompanhamento Anual e da Avaliação Trienal do desempenho de
todos os programas e cursos que fazem parte do Sistema Nacional de PósGraduação.
O Acompanhamento Anual, realizado no período compreendido entre os anos
de realização das avaliações trienais, torna possível uma ligação entre a Capes e as
instituições promotoras de cursos de Mestrado e Doutorado. O processo de
acompanhamento visa a orientar os programas, de modo a permitir que a qualidade
de seu desempenho seja elevada e os problemas que eventualmente estejam
enfrentando sejam superados, preferentemente antes da Avaliação Trienal
subsequente. A Comissão de Área elabora um parecer com comentários
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considerados pertinentes acerca do curso avaliado. Esse acompanhamento anual
não atribui conceitos aos programas e seus resultados não admitem ser contestados
mediante a apresentação de recursos ou pedidos de reconsideração de acordo com
as normas da Capes.
Na Avaliação Trienal, os resultados da avaliação de cada programa são
apresentados em uma Ficha de Avaliação da qual constam os quesitos e itens
avaliados, com seus respectivos atributos, comentários e justificativas da comissão
avaliadora. Ao final, tem-se o conceito correspondente ao desempenho do curso no
triênio, em uma escala de 1 a 7.
Para realizar essa avaliação, os programas de Pós-Graduação têm um prazo
de cerca de um a dois meses para preencherem em um sistema – Coleta de Dados
– as informações necessárias. O próprio Sistema Coleta as envia à Capes. Essas
informações são tratadas, possibilitando a emissão dos Cadernos de Indicadores,
relatórios utilizados no processo de avaliação. Até 2013, esses Cadernos eram
compostos por 11 documentos com dados quantitativos sobre Produção Técnica
(PT), Teses e Dissertações (TE), Produção Bibliográfica (PB), Disciplinas (DI),
Produção Artística (PA), Corpo Docente, Vínculo, Formação (CD), Proposta do
Programa (PO), Linhas de Pesquisa (LP), Projetos de Pesquisa (PP), Docente
Produção (DP) e Docente Atuação (DA).
A Capes assegura o acesso dos interessados a esse conjunto de relatórios,
objetivando o conhecimento da forma como é realizada a avaliação da PósGraduação. Dessa forma, as instituições de ensino podem contestar os resultados,
se entenderem que os mesmos não forem condizentes com o que realizaram no
triênio. Neste caso, apresentam recurso contra a decisão inicial comunicada pela
Capes. Uma vez que sejam homologados pelo MEC, os resultados da avaliação
trienal são válidos até a homologação dos resultados da Avaliação Trienal
subsequente.
Os resultados da Avaliação Trienal têm por objetivo indicar a qualidade do
desempenho e a posição relativa de cada programa em sua respectiva área. Além
disso, tais resultados são referência para embasar as deliberações do Conselho
Nacional de Educação (CNE) sobre quais cursos de Mestrado e de Doutorado
obterão renovação de seu reconhecimento para o triênio seguinte, permitindo a
continuidade de suas atividades. Servem também para fundamentar as decisões de
órgãos governamentais de investimento em pesquisa e na Pós-Graduação.

15

A Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-Graduação faz parte do
processo para admissão de novos programas e cursos ao Sistema Nacional de PósGraduação. A Capes verifica não só a qualidade das propostas, mas também se
elas estão em conformidade com o padrão de qualidade exigido para esse nível de
formação. Os resultados dessa avaliação são encaminhados para o CNE e
utilizados para, nos termos da legislação vigente, servir de fundamento para a
deliberação feita por esses órgãos sobre o reconhecimento ou não de novos cursos
e sua incorporação ao Sistema Nacional de Pós-Graduação.
A Capes também organiza e realiza visitas aos programas de PósGraduação. Essas visitas objetivam o reforço do diálogo entre a Capes e os
programas de Pós-Graduação. Também auxiliam em uma melhor compreensão, por
parte da comunidade acadêmica, de tais programas, do que é e de que modo é
realizada a avaliação, permitindo a identificação e a discussão de potencialidades e
de problemas de cada programa visitado.
Os consultores da Capes, nessas visitas, utilizam as orientações e o roteiro
básico de visitas definidos pela Diretoria de Avaliação. No prazo e nas condições
previstos, esses consultores enviam o relatório da visita realizada à Coordenação de
Avaliação e Acompanhamento de sua área. Este relatório deve apresentar
observações e sugestões sobre o programa visitado, de acordo com o estabelecido
pelo Roteiro de Visita a Programas e pelo Formulário do Relatório de Visita a
Programas. Estes são os documentos disponibilizados pela Capes para auxiliar os
consultores em sua visita de avaliação.
Assim formatado, o modelo de avaliação da Capes tornou-se indicador
relevante quanto ao credenciamento e à qualidade dos cursos de Pós-Graduação no
país.

1.2 O MESTRADO PROFISSIONAL NO PAÍS
O Mestrado Profissional foi criado em 1998, pela Portaria no. 080/1998 (BRASIL,
1998), da Capes. Tem a finalidade de ser um curso desenvolvido para o profissional,
para alguém que está atuando profissionalmente ou que pretende fazê-lo. O
Mestrado Acadêmico e o Doutorado são cursos formadores de pesquisadores e
professores, em geral pessoal mais envolvido com o propósito acadêmico das
instituições de Ensino Superior. De acordo com o texto do Parecer nº 977 (BRASIL,
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1965), vale lembrar que as duas modalidades de Mestrado já existiam nos Estados
Unidos, como, por exemplo, o Master of Sciences (Mestre em Ciências – MSc), que
corresponde ao Mestrado acadêmico, e aos Mestrados profissionais, como o Master
of Arts (Mestrado de Artes – MA), o Master in Business Administration (Mestre em
Administração de Negócios – MBA), o Master in Engineering (Mestrado em
Engenharia – ME). Quando os Mestrados foram criados no Brasil, a intenção inicial
era de se ter essas duas modalidades (acadêmica e profissional), conforme destaca
o Parecer nº 977 (BRASIL, 1965), conhecido como Parecer Sucupira. Porém a
modalidade acadêmica acabou assumindo uma posição de destaque, pela
necessidade de pesquisadores. Em 1998, a Capes conseguiu resgatar a intenção
inicial e criou a modalidade profissional, dando um foco direcionado para os
profissionais de áreas diferentes da acadêmica que demandam um alto nível de
qualificação em sua área de atuação profissional.
Do mesmo modo que o Mestrado Acadêmico, o Mestrado Profissional confere
grau de Mestre e iguais prerrogativas, inclusive para o exercício da docência. Tem a
validade nacional do diploma condicionada ao reconhecimento prévio do curso pelo
Parecer CNE/CES nº 0079/2002 (BRASIL, 2002). Seu principal objetivo é responder
a uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional.
A área da avaliação no país ganhou destaque a partir da década de 1990,
com a criação de sistemas de avaliação da educação e a instituição de exames
nacionais como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho
(ENADE) e o Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES).
A necessidade de se formar profissionais de avaliação, quer nas Secretarias
de Educação, quer nas instituições de ensino superior se tornou presente. Na época,
a Fundação Cesgranrio já possuía experiência de mais de 35 anos na área de
avaliação que contemplava a realização de exames vestibulares e de concursos
públicos, a concepção e condução de projetos de avaliação de sistemas
educacionais, de instituições e de programas nas áreas de educação, saúde,
desenvolvimento social e empresarial.
Diante dessa necessidade e apoiada em consistente experiência, a Fundação
Cesgranrio criou, em 2006, o Mestrado Profissional em Avaliação (stricto sensu).
Com característica multidisciplinar, o Mestrado foi recomendado pela Capes em
12/7/2006 e, a seguir, em 10/9/2008, homologado pelo Conselho Nacional de
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Educação, Portaria MEC Nº 1140, Parecer CES/CNE nº 138/2008 (BRASIL, 2008).
O curso começou a funcionar em agosto de 2007 e, em 2013, a sétima turma foi
selecionada para iniciar suas atividades do Mestrado em maio.
Vale ressaltar, no presente estudo, que o Sistema de Avaliação da Capes
recomenda, entre outros procedimentos, o acompanhamento de egressos. Assim, os
programas devem criar seus próprios mecanismos para acompanhar e avaliar a
trajetória de seus egressos e, desse modo, atingir as exigências estipuladas pelo
sistema. Por outro lado, a opinião dos egressos sobre o curso realizado, se torna
importante fonte de críticas, sugestões e indicadores de aperfeiçoamento do próprio
curso.

1.3 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Tomando por ponto de partida a importância da opinião dos egressos para
efetuar possíveis mudanças no curso realizado, o objetivo deste estudo foi avaliar o
Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação CESGRANRIO, sob a
ótica dos egressos das quatro primeiras turmas 2007, 2008, 2009 e 2010.
Foram formuladas as seguintes questões avaliativas no intuito de nortear o
estudo:
1) Em que medida o curso atendeu às expectativas do egresso com relação à
formação profissional em avaliação?
2) Qual o nível de satisfação dos egressos com a infraestrutura e as
condições do Curso?
3) Qual o impacto do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação na vida
profissional dos egressos?
O estudo se justifica por sua relevância que decorre, em primeiro lugar, pelo
fato de não terem sido realizados estudos avaliativos deste Curso e, ainda, por se
tratar de uma avaliação com base na trajetória de seus egressos, o que possibilita o
levantamento de fatores importantes para a consolidação e aprimoramento do curso,
que é pioneiro no Brasil.
Além disso, o estudo pode servir de ponto de partida para o estudo seguinte,
de egressos de novas turmas, como também de referência a outros Mestrados
Profissionais que desejam realizar avaliação semelhante.

2 O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO
Este capítulo trata do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação

Cesgranrio,

abordando:

objetivo

principal,

duração,

áreas

de

concentração e linhas de pesquisa, estrutura do curso e condições para seleção e
titulação no Curso.

2.1 OBJETIVO DO CURSO
O Curso de Mestrado Profissional em Avaliação focalizado neste estudo tem
por objetivo principal formar profissionais de avaliação, com capacidade de planejar,
conduzir, relatar e utilizar a avaliação de sistemas, de programas, de instituições e
de materiais (MESTRADO, 2013).
Por

apresentar

característica

multidisciplinar,

o

Curso

de

Mestrado

Profissional em Avaliação possibilita que o profissional, ao concluir o Curso, possua
uma formação eclética, capacitando-o para atuar em diferentes áreas do
conhecimento.
Trata-se, pois, de um curso pioneiro no País, e conta, em seu corpo docente,
com profissionais com ampla experiência no campo da avaliação, colaboradores nas
grandes avaliações oficiais desenvolvidas no país, tanto na esfera privada quanto na
pública. Tal fato, aliado ao notório saber desses docentes na área de Avaliação,
garante condições indispensáveis para a formação de avaliadores competentes e
capazes de suprir a crescente demanda desse profissional. No atual cenário
brasileiro, não só as políticas públicas como também as empresas privadas estão
exigindo, cada vez mais, avaliações e avaliadores em todos os campos
profissionais, assim como nas mais diversas áreas de conhecimento.
O

Curso

de

Mestrado

Profissional

em

Avaliação,

no

período

de

desenvolvimento do presente estudo (2012 a 2013), já conta com quatro turmas
formadas (2007, 2008, 2009 e 2010), totalizando 75 mestres. A turma de 2011
encontra-se em fase de conclusão de defesa de dissertação e a de 2012, em
processo de orientação dos projetos de avaliação dos mestrandos.
2.2 DURAÇÃO DO CURSO
O Curso tem duração de 20 meses, dos quais 12 são divididos em três
quadrimestres de 15 semanas cada um, dedicados às disciplinas obrigatórias, à
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disciplina Prática de Avaliação e às disciplinas eletivas, estas com duração de 10
semanas cada. Os oito meses restantes são destinados, principalmente, à
elaboração e ao desenvolvimento dos projetos de dissertação, de caráter avaliativo
(FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2007).

2.3 ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA
A área de concentração do Curso intitula-se Avaliação de Sistemas,
Programas e Instituições e é capaz de atender a diferentes demandas e
necessidades da avaliação. As linhas de pesquisa são três, buscando abranger
possibilidades variadas de investigação e estudos, na área da avaliação:
Abordagens e Metodologias de Avaliação, Avaliação de Sistemas e Programas,
Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação.
A

primeira

linha

de

pesquisa

tem

como

finalidade

primordial

o

desenvolvimento de metodologias avaliativas em avaliação de métodos e programas
e avaliação de casos. No período focalizado pelo presente estudo, os projetos de
pesquisa em desenvolvimento eram: Avaliação da Formação Profissional, Avaliação
na área da Saúde, Culturas de Avaliação, Estudos sobre Instrumentos de Avaliação,
Impacto de Programas Sociais e Validação da Metodologia de Avaliação do Sistema
de Ensino Naval.
A segunda linha de pesquisa trata de estudos ligados à avaliação de sistemas
públicos e privados na área da educação, saúde e programas sociais. No caso de
projetos em larga escala na área da educação, faz uso da Teoria de Resposta ao
Item para a análise de dados. A esta linha de pesquisa estão ligados os projetos:
Boas Práticas no Ensino da Matemática, Fatores Associados ao Desempenho
Escolar, Desempenho Escolar: Avaliação de Programa, Avaliação do Projeto
Apostando no Futuro e O Egresso do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação:
inserção no mercado de trabalho (CAPES, 2011).
Já a terceira linha de pesquisa tem por objetivo incluir estudos que avaliem a
qualidade e os efeitos do uso de novas tecnologias, em particular o computador e a
internet, no processo educacional presencial e a distância. Os projetos voltados para
esta linha de pesquisa até 2012 são: Avaliação de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, Avaliação em EaD: tendências contemporâneas e Estudos em
Avaliação de Tecnologias de Informação e Comunicação.
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2.4 ESTRUTURA DO CURSO
Desde a formação da primeira turma, a estrutura do Curso de Mestrado vem
sofrendo ajustes, tendo em vista as necessidades dos discentes em suas áreas
profissionais e ao desenvolvimento da área da avaliação, atentando-se sempre para
que essa estrutura tenha por base a concepção metodológica da avaliação e a visão
prospectiva da avaliação para o século XXI.
O núcleo mínimo para formação é composto por quatro disciplinas
obrigatórias e três eletivas, que são escolhidas do conjunto das diversas que são
oferecidas pelo Curso (Quadro 1).
Quadro 1 - Grade Curricular do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação
(Turmas 2007, 2008, 2009 e 2010)
Disciplinas Obrigatórias
1. Metodologia da Avaliação
2. Análise e Interpretação de Dados
3. Instrumental de Avaliação
4. Meta-Avaliação
Seminários de Avaliação (Obrigatórias)
1. Prática de Avaliação
2. Seminário de Orientação de Projetos de Avaliação
Disciplinas Eletivas
1. Avaliação de Sistemas Escolares
2. Avaliação Institucional
3. Construção de Testes
4. Avaliação de Programas Sociais
5. Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação
6. Avaliação de Desempenho Profissional
7. Avaliação de Serviços de Saúde
8. Avaliação em Saúde I
9. Avaliação de Programas de Saúde
10. Políticas Públicas em Avaliação
11. Análise Multivariada de Dados Contextuais
12. Tópicos Especiais: Avaliação de Habilidades de Produção Textual
13. Tópicos Especiais: Avaliação de Habilidades de Leitura
Fonte: A autora (2013).

As disciplinas obrigatórias são indispensáveis à formação de um avaliador e
fornecem, ao mestrando, a fundamentação necessária para a realização de estudos
de avaliação. Também é obrigatória uma disciplina prática, a Prática de Avaliação,
na qual os mestrandos passam por uma vivência do processo avaliativo, em suas
diferentes fases. As turmas podem participar de projetos de avaliação coordenados
pelos docentes, ou de atividades específicas desses projetos que visem ao
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desenvolvimento de habilidades do avaliador, ou ainda, de projetos realizados na
Fundação Cesgranrio.
As disciplinas eletivas, livre escolha do mestrando, são oferecidas de acordo
com o perfil da turma e as necessidades de aprofundamento dos grupos de
mestrandos de cada turma.
Além das disciplinas obrigatórias e eletivas, os mestrandos participam do
Seminário de Orientação de Projeto de Avaliação por, pelo menos, dois
quadrimestres. Nesse Seminário, eles apresentam e discutem entre si seus projetos
de trabalho de conclusão, sob a supervisão de um professor, além de também
contarem com a orientação individual por parte do professor escolhido como
orientador.

2.5 CONDIÇÕES PARA A SELEÇÃO E TITULAÇÃO
A seleção dos candidatos ao Curso de Mestrado Profissional em Avaliação
tem sido feita anualmente. É composta de uma prova escrita eliminatória, análise do
Currículo Lattes e entrevista. O processo de seleção ocorre após a publicação de
Edital específico, no site do Curso, no período de março a abril de cada ano.
Sendo um Curso de característica multi e interdisciplinar, o trabalho de
conclusão, denominado Dissertação, admite abordar diversas possibilidades de
temas, levando-se em conta o perfil e a necessidade de cada discente. A banca
examinadora da dissertação é composta por três professores doutores. O Orientador
e Presidente da Banca e o segundo Membro da Banca pertencem ao corpo docente
permanente do Curso, enquanto o Membro Externo é oriundo de outra instituição.
Este último é convidado de acordo com sua relação de conhecimento com o tema
focalizado no estudo.
O curso, ao todo, corresponde a 510 horas. Para a obtenção do título é
necessário o cumprimento e aprovação nas quatro disciplinas obrigatórias, em três
eletivas, na Prática de Avaliação e no Seminário de Orientação de Projetos de
Avaliação, além da defesa e aprovação da dissertação pela banca. Requisitos
regulamentares devem ser atendidos no que diz respeito à preparação e à
impressão de dois exemplares da dissertação que são entregues à Secretaria do
Mestrado

para

serem

depositados

na

Biblioteca

do

Curso

(FUNDAÇÃO

CESGRANRIO, 2007). Desta forma, o ciclo de formação do profissional é concluído
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e o egresso faz jus ao recebimento do diploma de Mestre(a) em Avaliação. É
importante assinalar que os diplomas concedidos pelo Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio são registrados pela UFRJ,
instituição pública federal autorizada pelo MEC para tal finalidade.

3 METODOLOGIA
Neste capítulo são tratados os procedimentos metodológicos utilizados no
desenvolvimento do estudo. São eles: abordagem, participantes do estudo,
instrumentos, coleta de dados e análise de dados.

3.1 ABORDAGEM
O estudo foi fundamentado a partir dos pressupostos metodológicos da
avaliação de impacto e mérito, de acordo com Scriven (1991). Com o objetivo de
ampliar a abordagem metodológica selecionada para esse estudo, buscou-se
também a concepção de mérito defendida por Andrade (2005) que afirma que,

Uma das questões principais envolvidas na avaliação é a
caracterização do "mérito" e do "impacto". A avaliação do mérito,
necessariamente é qualitativa e a avaliação do impacto envolve
critérios quantitativos. Como considerar o mérito e o impacto?
Certamente, isto só poderá ser feito por "pares" que consigam
perceber e reconhecer o mérito acadêmico-científico-tecnológico,
bem como identificar parâmetros que permitam medir o impacto. Por
exemplo, um pesquisador cujo trabalho tenha mérito e impacto
relevantes, necessariamente não os transfere automaticamente para
o curso no qual é docente! O inverso também é verdadeiro. A
avaliação do pesquisador envolve o seu desempenho acadêmicocientifico-tecnológico, enquanto que a avaliação de cursos de pósgraduação precisa considerar o desempenho dos seus professores e
estudantes, os impactos regional, nacional e internacional do
coletivo, bem como o destino dos estudantes.(s/p). (ANDRADE,
2005).

Impacto é entendido como resultado. É importante destacar que embora não
haja consenso na literatura sobre avaliação de impacto, os conceitos utilizados por
diversos autores muitas vezes se aproximam e a visão de impacto está incorporada
na avaliação de resultados. Neste sentido, Scriven (1991, p. 190) define a avaliação
de impacto como “uma avaliação focada nos resultados ou retornos do investimento,
em vez de no processo, na entrega, ou na avaliação da implementação”.
Ancorada na visão de Scriven ao definir impacto, essa abordagem é, sem
dúvida bastante adequada para um estudo avaliativo elaborado especialmente para
egressos de um curso de mestrado. Na mesma direção de Scriven, Bauer (2010, p.
233) apresenta a seguinte explicação sobre o que é avaliação de impacto:
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A avaliação (...) pode envolver diversas etapas: análise da proposta
(examina se o programa é importante e relevante para o objetivo prédefinido e se o desenho está adequado, projeta possíveis resultados,
etc.), da implementação (avalia se o projeto está sendo conduzido
conforme o planejado), dos resultados (analisa se o programa
implementado atingiu os objetivos previamente definidos) e dos
impactos, entendidos aqui como resultados e efeitos da intervenção
a longo termo e que se mantêm mesmo após o término da
intervenção.

Ainda com relação a mérito e retornando a Aguilar e Ander-Egg, (1994)
enfatizam que há, para o autor, uma distinção entre mérito e valor que deve ser
levada em consideração. Nesse sentido, Almeida (2006, p. 6), ao citar Scriven,
afirma que,
O valor de um programa depende do grau de necessidade de realizar
a ação. Quanto mais necessário é fazer algo, tanto maior o seu valor.
Já o mérito, tem a ver com a boa realização de algo,
independentemente do seu valor. Uma intervenção tem mérito
quando faz bem e com eficiência aquilo a que se propõe. Neste
sentido, podemos afirmar que, para um programa ter mérito, ele não
precisa ter valor, mas que, para ter valor, ele precisa ter mérito.

Fica evidente, a partir da visão desses autores que a avaliação é certamente
valorativa, já que seu objetivo é analisar o mérito e a qualidade de um determinado
objeto, seja ele um programa, um curso, um programa social, dentre outros. No
entanto, apesar dessa preocupação com os aspectos normativos da avaliação,
Scriven acreditava que os programas poderiam ser avaliados, inclusive no que tange
ao seu mérito, de forma objetiva, a partir de fatos empíricos. Assim sendo,
A avaliação deve gerar, como conclusão, exatamente o que os
cientistas sociais, por longo tempo, julgaram ser ilegítimo: um
julgamento de valor, mérito. Esse é o significado maior do ponto de
vista científico e filosófico da avaliação. (SCRIVEN apud SHADISH;
COOK; LEVINTON, 1995, p. 75).

Exercitando o conceito de avaliação de impacto e mérito segundo,
principalmente, a visão de Scriven, sabe-se que esta, como já dito anteriormente,
analisa se o programa implementado (neste estudo, o Curso) atingiu os objetivos
definidos e se viabilizou o crescimento da qualidade (mérito). Cabe, neste momento,
informar que o presente estudo teve também como premissa a avaliação da Capes
no quesito referente ao acompanhamento dos egressos de programas de pós-
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graduação. Esse indicador verifica se as instituições que oferecem mestrados
profissionais possuem mecanismos adequados para conhecer a opinião dos
egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética (CAPES, 2011).

3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO
Nessa perspectiva, o levantamento de dados focalizou os egressos das
quatro primeiras turmas (2007, 2008, 2009 e 2010) do Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação, com a finalidade de obter informações necessárias à
avaliação.
Foram contatados 75 egressos dessas turmas. Todos foram previamente
informados que os dados coletados teriam única e exclusiva finalidade para este
estudo e que o anonimato dos respondentes seria resguardado (FUNDAÇÃO
CESGRANRIO, 2007; 2008; 2009; 2010).

3.3 O INSTRUMENTO
Assim, o instrumento escolhido foi o questionário. A escolha do método para
a coleta das informações de caráter quantitativo foi ancorada pelo modelo mais
comum usado para este fim – os questionários, que podem ser utilizados para
avaliar atitudes, opiniões, comportamentos, particularidades da vida (renda, tamanho
da família, condições de moradia etc.) ou outras questões (COLTON; COVERT,
2007).
O questionário é um instrumento de baixo custo e, de acordo com Worthen,
Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 484), “os questionários são instrumentos próprios
para levantar particularidades da vida e opiniões específicas do objeto avaliado”.
Ainda segundo Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012, p. 27),
Questionários podem ser definidos como uma técnica de
investigação que inclui um número mais ou menos elevado de
questões que, apresentadas às pessoas, objetivam, dentre outros
aspetos, o conhecimento de fatos, comportamentos, opiniões,
crenças, sentimentos, atitudes, interesses, expectativas, motivações,
preferências e situações vivenciadas.

Para construir o questionário foram elaborados os Quadros 2, 3 e 4 que
tratam das categorias e indicadores, de acordo com cada questão avaliativa. A
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primeira questão avaliativa tinha o propósito de saber se o Curso atendeu às
expectativas dos egressos quanto à formação profissional.
Quadro 2 - Categorias e indicadores: 1ª questão avaliativa
Categoria
Expectativas
sobre a
formação
profissional

Indicadores
Padrões
 Relevância dos conteúdos das
disciplinas para a formação
profissional
 Atualidade dos conteúdos das Atribuição de valor de 1 a 5 onde 1 é o
disciplinas para a formação menor valor e 5 maior valor, para cada
disciplina cursada.
profissional
 Utilidade dos conteúdos das
disciplinas para a formação
profissional
 Utilização de textos de autores
consagrados na área da avaliação
 Orientação
profissional

para

a

formação

 Oportunidade
de
praticar
avaliação ou atividades correlatas
 Oportunidade de trabalhar em
Atribuição de níveis: suficiente, pouco
equipe multiprofissional
suficiente, insuficiente
 Orientação para realização de
atividades
 Atendimento para orientação da
dissertação
 Oportunidade de participação em
eventos acadêmico/científicos
 Oportunidade de publicação em
periódicos da área
Fonte: A autora (2013).

A segunda questão avaliativa focalizou a satisfação dos egressos quanto às
condições de infraestrutura e segurança.
Quadro 3 - Categorias e indicadores: 2ª questão avaliativa
Categoria
Nível de
Satisfação

Indicadores
 Instalações físicas do prédio
 Infraestrutura oferecida:
a) Acervo da biblioteca
b) Laboratório de informática
 Serviço técnico-administrativo:
a) Secretaria
b) Biblioteca
 Condições de Segurança

Fonte: A autora (2013).

Padrões

Atribuição de valor de 1 a 5 onde 1 é o
menor valor e 5 maior valor

27

A terceira questão avaliativa visava a delinear o possível impacto do Curso na
vida profissional dos egressos.
Quadro 4 - Categorias e indicadores: 3ª questão avaliativa
Categoria
Impacto da
Formação

Indicadores
 Ascensão profissional

 Ampliação das
oportunidades de trabalho
 Continuidade dos estudos

Padrões
Ocorrência de promoção de cargo.
Ocorrência de reclassificação de cargo.
Ocorrência de mudança de nível
salarial.
Convites para palestras.
Participação em projetos de avaliação.
Realização de consultorias.
Publicação de artigos.
Realização de novos cursos após a
conclusão do Mestrado.
Continuação dos estudos.

Fonte: A autora (2013).

O instrumento foi elaborado a partir das orientações de Colton e Covert
(2007), isto é, na elaboração dos itens foram considerados os critérios de clareza e
objetividade, simplicidade, relevância, precisão, amplitude, variedade e credibilidade.
Algumas questões foram adaptadas de um instrumento construído pela
equipe de professores docentes do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação,
em 2009.
As perguntas foram concebidas com o objetivo de responder as questões
avaliativas propostas no estudo, de forma que as informações fossem coletadas por
meio de categorias específicas já apresentadas nessa seção.
O instrumento reuniu três categorias, englobando 18 indicadores. Foi
construído em forma de questionário eletrônico, composto por 25 questões, sendo
seis abertas, cinco fechadas, 10 mistas e quatro do tipo escala Likert. O instrumento
foi validado por três professoras especialistas

e todas as sugestões e

recomendações feitas foram incorporadas à versão final do questionário. Desse
modo, o instrumento foi aperfeiçoado e aplicado no presente estudo (APÊNDICE A).

3.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
Para a aplicação do questionário foi necessário localizar os egressos a partir
de contatos pessoais. Para isso, foi levantada na Secretaria do Mestrado a lista dos
alunos formados nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 do curso em foco. Os
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contatos foram feitos por meio de endereços eletrônicos e foi determinado um prazo
de 20 dias para a coleta das respostas.
Um dos aspectos favoráveis deste estudo foi poder contar com a tecnologia
disponível na sociedade contemporânea, o que, além de ter acelerado o processo
de levantamento de dados, possibilitou o contato quase que direto com cada um dos
egressos, viabilizando a universalidade dos participantes.
Foram enviados questionários para todos os 75 participantes e depois de 20
dias de disponibilização, 62 mestrandos devolveram o instrumento respondido.
Assim sendo, são esses os participantes desse estudo, que corresponde a mais de
0,80 do total de egressos contatados.
Para a apresentação dos resultados, buscou-se a literatura pertinente para a
identificação do nível de aceitabilidade de respostas. De acordo com Cabrera,
Weerts e Zulick (2003), as taxas de retorno em estudos com egressos podem variar
de 25% a 60%. Em estudo realizado por Smith e Bers (1987, apud CABRERA;
WEERTS; ZULICK, 2003), onde foi examinada a influência de diferentes modos de
abordar os alunos de uma universidade, na taxa de resposta foi destacado que
houve o retorno de 51%, resultado obtido por meio de cartas personalizadas pelo
Reitor da universidade com o reforço de dois cartões-postais. Foi possível também
encontrar, na literatura, taxas de retorno de resposta com valores de 50%, como
ressaltam Graham e Cockriel (1997).
Os dados quantitativos e qualitativos coletados neste estudo, obtidos a partir
da aplicação dos questionários, encontram-se organizados, a seguir, no Capítulo 4.
Estes dados são apresentados por meio de tabelas, quadros, gráficos e falas dos
participantes envolvidos na avaliação.
No tratamento dos dados qualitativos registrados nas questões abertas foi
utilizado um software de busca de palavras, disponível no site tagul. Inicialmente,
palavras e expressões referentes ao objeto avaliado foram destacadas e
organizadas em categorias, por meio da análise de texto. Assim, as opiniões dos
egressos participantes ficaram restritas a três categorias: o Curso, a Coordenação e
Docentes e as expectativas dos egressos, que deram origem a três figuras de
nuvens de palavras (TAGUL, 2013).

4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo organizados em
seções, a saber: perfil dos egressos das turmas participantes, perfil profissional,
dados referentes ao Curso e à formação profissional propiciada de modo a julgar se
as expectativas foram atendidas, o nível de satisfação com a infraestrutura oferecida
e o impacto da formação proporcionada pelo Curso.

4.1 PERFIL DOS EGRESSOS
Antes de apresentar o perfil dos egressos participantes do estudo, é
importante informar os quantitativos de concluintes e respondentes, por turma de
ingresso (Tabela 1).
Tabela 1 - Participantes do estudo
Concluintes
Respondentes

Turma 2007 Turma 2008 Turma 2009 Turma 2010 Total
15
17
19
24
75
14
12
16
20
62

Fonte: A autora (2013).

A taxa de retorno para o presente estudo – de 62 respondentes – representa
mais de 0,82 do total de 75 mestrandos das quatro primeiras turmas do Mestrado.
De acordo com a literatura consultada e constante da seção de Coleta e Análise dos
Dados, essa taxa de retorno encontra-se acima do proposto para esse tipo de
estudo, tanto em seu total, como por turma avaliada. Pode-se, com isto, perceber o
interesse dos egressos em participar do estudo.
O perfil dos egressos do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio nas quatro turmas avaliadas, quanto a sexo, idade,
escolaridade e local de residência é apresentado a seguir (Gráficos 1 a 4).
De acordo com o Gráfico 1, dos 62 respondentes, 48 são mulheres e 14 são
homens. São 14 respondentes para a primeira turma do Mestrado Profissional, 12
para a segunda, 16 para a terceira, e 20 para a quarta turma. Em todas as turmas,
como pode ser visto, há uma predominância do sexo feminino que varia de oito
(Turma 2007) a 16 (Turma 2010).
Conforme os dados divulgados pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
(CGEE) no estudo Mestres 2012: Estudos da Demografia da Base Técnico-Científica
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Brasileira, o número de mulheres com mestrado no Brasil é maior que o número de
homens com a mesma titulação. Elas representam 53,5% dos mestres no país e
eles, 46,5% (MESTRES, 2012).

Gráfico 1 - Distribuição dos mestrandos por sexo, turmas de 2007, 2008, 2009 e 2010
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Fonte: A autora (2013).

Dessa forma, fica claro que, com relação ao gênero, os resultados indicam
que o egresso do Mestrado Profissional da Fundação Cesgranrio segue a mesma
tendência nacional, ou seja, o número de mulheres é maior que o número de
homens.

Gráfico 2 - Distribuição dos mestrandos por faixa etária,
turmas de 2007, 2008, 2009 e 2010
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Fonte: A autora (2013).
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O Gráfico 2 informa a faixa etária do egresso das quatro turmas avaliadas,
tomando como referência o mês de maio de cada ano de ingresso. Como pode ser
observada, a maior concentração de egressos é encontrada na faixa de 41 a 47
anos de idade (18) e entre 48 a 54 anos (16). Apenas três alunos eram mais jovens,
estavam na faixa etária entre 25 a 29 anos. Por ser um Mestrado Profissional, é de
se esperar que o ingressante esteja inserido no mercado de trabalho, possível razão
para só ingressar em um Mestrado Profissional, com uma idade mais avançada,
uma vez que a faixa etária para a graduação no Brasil costuma ser entre 18 e 24
anos (REGULAMENTO, 2010).
Gráfico 3 - Nível de escolaridade antes da realização do Curso,
turmas de 2007, 2008, 2009 e 2010
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Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 3 apresenta os dados sobre o nível de escolaridade do egresso,
anterior ao ingresso no Mestrado Profissional. O primeiro aspecto a ser destacado é
que dos 62 respondentes, 52 possuíam pelo menos um curso de especialização ao
pleitearem uma vaga no Mestrado, três já possuíam o grau de Mestre e 1 já era
Doutor. Fica, assim explicado a idade mais avançada do público em foco. Outro fator
a ser analisado é que mesmo sendo mestres e doutores, o grau de Mestrado
Profissional parece atrair um grupo significativo de pessoas que buscam algo mais
além da titulação que já possuem. Esse dado segue a mesma tendência
apresentada no estudo Mestres 2012, publicado com apoio do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (2012). De acordo com esse documento, a área do
conhecimento em que mais cresceram os Programas de Mestrado de 1996 a 2009 é
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a multidisciplinar, com taxa de crescimento excepcional de 794%. O crescimento
dessa grande área se deveu aos cursos de Mestrado Profissional, que começaram a
existir em 1999. Em 2009, 28% dos programas de mestrado da grande área
multidisciplinar eram de programas de Mestrado Profissional, recomendado para
quem está em busca de conhecimento para aplicação prática no mercado de
trabalho. Em 2009, 8% do total de titulados formaram-se nesse tipo de programa, o
que equivale a 3.102 mestres. Outro fator a ser considerado é que o salário dos
mestres profissionais, em média, é 37% mais alto do que o dos mestres acadêmicos
(MESTRE, 2012).
Gráfico 4 – Localidade da residência dos mestrandos,
turmas de 2007, 2008, 2009 e 2010
2
Zona Norte

Rio de Janeiro

1
Zona Sul

4
4

2

4
3

Zona Oeste
2
1
Centro

0

Outros municípios do estado do RJ e
outras UFs

0

Não responderam

0

0
Turma 2010

Turma 2009

6

4

4
4

2
2
8

2

3

1
1
2

2

4

Turma 2008

6

8

10

12

Turma 2007

Fonte: A autora (2013).

A distribuição dos mestrandos por local de residência mostra que o Curso,
oferecido apenas na Zona Sul do Rio de Janeiro, atraiu pessoas das diversas zonas
da cidade, com baixa frequência para a Zona Centro. Atraiu também residentes de
outros municípios do Estado, além de outras Unidades da Federação. Na Turma
2009 houve um maior número de egressos residentes na Zona Norte e, na Turma
2010, provenientes de bairros de outros municípios, incluindo Petrópolis, Duque de
Caxias, Itatiaia, Resende e Bom Jesus de Itabapoana.
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As perguntas 6 a 11 do questionário aplicado referem-se ao perfil profissional
dos egressos. Os resultados são apresentados nas Tabelas 2 a 6.
Tabela 2 - Atividade profissional exercida antes e depois da realização do Curso
Exercício
Antes do Curso
Depois do Curso
de atividade Turma Turma Turma Turma Turma Turma Turma Turma
profissional 2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
Sim
14
12
16
20
14
12
16
19
Não
1
Fonte: A autora (2013).

Como observado na Tabela 2, todos os egressos participantes do estudo já
desenvolviam alguma atividade profissional remunerada antes da realização do
Curso. As profissões exercidas pelo grupo participante são bem diversificadas:
médico, professores, diretores de colégios, coordenadores, gestores, avaliador de
cursos de graduação e a distância, fisioterapeutas, supervisores, técnicos
administrativos, pesquisadores, gerentes, orientadores educacionais, assessores,
servidores

públicos,

pedagogas,

assistentes

sociais,

analistas,

arquivista,

bibliotecária, chefe de serviço social e chefe de enfermagem, auditor e consultor
educacional.
Este mesmo grupo continuou exercendo as mesmas atividades profissionais,
exceto um egresso apenas que afirmou não estar desenvolvendo nenhuma atividade
remunerada no momento da coleta dos dados (Janeiro de 2013), um caso
excepcional no grupo de respondentes.
Tabela 3 – Área de atividade profissional
Área profissional
Administração
Educação
Meio ambiente
Saúde
Social
Turismo
Outra. Qual?

Turma Turma Turma Turma
Total
2007
2008
2009
2010
3
5
4
12
9
10
6
15
40
1
1
2
2
3
7
1
3
2
6
0
1
1
2
1
5

Obs.: Alguns respondentes atuam em mais de uma área profissional.
Fonte: A autora (2013).

Assim como na Tabela 2, a Tabela 3 mostra que há diversificação de áreas
de atuação profissional exercidas pelos respondentes. Porém, observa-se que há
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uma incidência relevante na área do campo educacional. A razão da escolha do
Mestrado Profissional em Avaliação pelos profissionais da educação, desde a
educação básica passando pela educação técnica profissionalizante ao ensino
superior, é que estes necessitam avaliar o desempenho de seus estudantes, como
também avaliar o desenvolvimento de projetos realizados nas instituições e até
mesmo o desempenho das próprias instituições. Essa necessidade também se
manifesta para os profissionais de outras áreas, como administração, saúde, social,
meio ambiente.
Cabe destacar que alguns dos participantes do estudo trabalham em outra
área, sendo um da Turma 2007 na própria área da avaliação; um da Turma de 2008,
na área de tecnologia nuclear; dois da Turma de 2009, nas áreas de gestão
regulamentar e recursos humanos; e um na Turma de 2010 (arquivologia). Dos 62
respondentes, quatro atuam em mais de uma atividade profissional.
Tabela 4 – Tipo de empresa em que trabalha
Tipo de Organização
Pública
Privada
Fundação (particular)
ABC da Saúde (Sociedade Civil)

Turma
2007
7
3
3
1

Turma
2008
3
9
-

Turma
2009
12
2
2
-

Turma
2010
12
7
1
-

Total
34
21
6
1

Obs.: Um mestrando da Turma 2010 não respondeu.
Fonte: A autora (2013).

Há também uma diversidade de instituições de origem para os egressos. De
acordo com os instrumentos preenchidos, dentre as instituições públicas,
encontram-se a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO), o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), a Fundação de Apoio
à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC), Secretarias de Educação
(Rio de Janeiro e Espírito Santo), Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. De
âmbito federal e também público, estão o Instituto de Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, a Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e o Colégio Pedro II. As Universidades
particulares se fizeram representar pela Universidade Gama Filho, Universidade do
Grande Rio, Universidade Salgado de Oliveira, Universidade Veiga de Almeida e
Associação Educacional Dom Bosco. Das Fundações privadas onde os egressos
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trabalham encontram-se a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Oswaldo Cruz e a
Fundação Cesgranrio. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Colégio Andrews
também são instituições de origem dos egressos.
Tabela 5 – Forma de ingresso no atual emprego
Forma de Ingresso
Por concurso público municipal
Por concurso público estadual
Por concurso público federal
Por efetivação de estágio
Por seleção de currículo
Por indicação
Como consequência da realização do
Curso de Mestrado
Outra forma. Qual?
Total

Turma Turma Turma Turma
Total
2007
2008
2009
2010
1
1
1
1
3
2
7
6
2
8
10
26
6
3
2
11
3
1
2
6
2

1

-

2

5

2
14

12

2
16

2
20

6
62

Fonte: A autora (2013).

Os mestrandos das turmas 2007 a 2010 ingressaram por diferentes formas
nas instituições em que exercem suas atividades profissionais atuais. A maior parte
(34) participou de concurso público federal, estadual ou municipal. A simples
indicação ou a seleção por meio de apresentação de currículo foram formas de
ingresso para 17, dos 62 egressos respondentes. A realização do Curso de
Mestrado foi porta de ingresso para cinco dos respondentes, enquanto na opção
“Outra forma”, houve a inclusão de sucessão em empresa familiar, construção da
própria empresa, consequência de atividade prévia na Instituição e sucessão
trabalhista com uma ocorrência cada uma, enquanto o ingresso por enquadramento
foi registrado por dois egressos.

4.2 O MESTRADO PROFISSIONAL E O CURSO EM AVALIAÇÃO
O conjunto de questões relacionadas com o Curso de Mestrado Profissional
em Avaliação (questões 12 a 16 e 19 a 21) direcionou as respostas dos egressos
para obter-se resposta à primeira questão avaliativa: Em que medida o curso
atendeu às expectativas do egresso com relação à formação profissional em
avaliação?
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Tabela 6 – Razão de opção por um Mestrado Profissional
Razão
Aprimoramento profissional
Interesse no tema/área
Duração do curso/horário
Pela instituição
Indicação de outros
Mercado de trabalho
Total

Turma Turma Turma Turma
2007
2008
2009
2010
7
3
7
8
5
6
7
7
1
1
1
3
1
2
2
1
14
12
16
20

Total
25
25
6
3
2
1
62

Fonte: A autora (2013).

Uma questão introdutória às questões avaliativas mais específicas, relativas
ao curso, indagava o motivo de escolha de um curso profissional de Pós-Graduação.
A maior parte dos respondentes já incluiu o Mestrado Profissional em Avaliação na
resposta ou fez menção à Fundação Cesgranrio, provavelmente por se tratar de
egressos do referido Curso. Assim, apenas três egressos da turma 2007 e três da
turma 2010 fizeram referência ao fato de um curso da modalidade focalizada
contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos candidatos. Na turma 2009
somente um egresso fez referência ao mercado de trabalho como razão de procura
do Curso Profissional, sem mencionar o tema Avaliação.
Portanto, 55 egressos se referiram a razões diversas de escolha de uma PósGraduação profissional, sempre colocando a relação com a avaliação ou com a
instituição que oferece o Curso. São exemplos de algumas respostas desses
egressos à questão: Por que você optou por um Mestrado Profissional?
 Aprimoramento profissional
“Para aprimoramento profissional e também, para desempenhar com maior
habilidade e legitimidade o acompanhamento dos processos avaliativos de larga
escala” (Turma 2007).
“Porque pela possibilidade de aprimoramento profissional, possibilidade de ter
instrumental para avaliação de programas sociais, bem como ser o único que
oferecia mestrado profissional em avaliação” (Turma 2009).
 Interesse no tema/área
“Sempre tive interesse na área de Avaliação, quando soube do Mestrado da
Cesgranrio busquei maiores informações sobre o Curso e participei do 2º processo
de seleção” (Turma 2008).
“Pela possibilidade de obter o título de mestre dentro de uma área que
sempre me interessou muito que é AVALIAÇÃO” (Turma 2009).
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“Por estar diretamente relacionado com a área em que atuo. Procurava um
mestrado na área de avaliação de tecnologias” (Turma 2009).
 Pela instituição
“Porque queria estudar avaliação e a Cesgranrio é uma referência nessa
área” (Turma 2007).
“Por causa da instituição” (Turma 2008).
 Indicação de outros
“Por indicação de pessoa que já havia cursado” (Turma 2010).
Tabela 7 – Razões de escolha do Mestrado Profissional em Avaliação
Razão

Turma 2007 Turma 2008 Turma 2009 Turma 2010
MR R mR MR R mR MR R mR MR R mR

tradição da Fundação
Cesgranrio na área de
Avaliação
pelas características
inovadoras do Mestrado
Profissional
pela carga horária
pelos horários oferecidos
pela relação candidato/vaga
por sua localização

13

1

-

8

4

-

13

4

-

15

4

-

11

1

1

7

5

1

13

3

-

15

2

3

2
5
4

7
7
2
3

4
1
8
4

1
2
1

4
7
1
6

6
2
10
5

2
4
1
5

6
7
1
7

6
4
14
4

3
4
2
4

6
6
2
6

6
4
11
6

Legenda:
MR – Mais Relevante.
R – Relevante.
mR – Menos Relevante.
Fonte: A autora (2013).
*Os respondentes podiam assinalar mais de uma opção.

As razões específicas de escolha do Mestrado em Avaliação foram julgadas
como mais relevantes, relevantes e menos relevantes.
A tradição da Fundação Cesgranrio na área de avaliação concentrou o maior
número de escolhas como razão mais relevante por parte de 49 egressos das quatro
turmas. Em segundo lugar, como mais relevante, as características inovadoras do
Mestrado Profissional atraíram um total de 46 egressos participantes do estudo.
Se à indicação de mais relevante dada às duas razões for somada a de
relevante, encontra-se um total de 62 indicações máximas para a primeira razão e
57 para a segunda, evidenciando o valor atribuído, pelos egressos, à Fundação
responsável pela abertura do Mestrado Profissional e às características de inovação
que definiram o perfil do Curso.
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Apenas três egressos da turma 2007 justificaram o julgamento feito a essas
duas razões, afirmando que eram muito relevantes por conta da “proficiência do
quadro docente e pela organização administrativa”, da “qualificação e experiência da
equipe de docentes” e da “objetividade do curso”.
Já as outras razões – horários do curso, carga horária e localização –
concentraram, respectivamente, 27, 23 e 22 escolhas relevantes e, ainda, 11, 22 e
19 escolhas menos relevantes, quantitativos bem mais baixos que os encontrados
nas razões consideradas as mais relevantes.
Já a opção “pela relação candidato/vaga” foi julgada como menos relevante
por

43

egressos,

demonstrando

não

ser

uma

preocupação

para

esses

respondentes, possivelmente pela distância entre o momento da seleção e o da
aplicação do instrumento do estudo.
Tabela 8 – Nível de satisfação em elaborar o estudo avaliativo (dissertação)
Totalmente satisfeito
Parcialmente satisfeito
Insatisfeito
Indiferente

Turma 2007 Turma 2008 Turma 2009 Turma 2010 Total
12
8
14
14
48
2
4
2
3
11
-

Fonte: A autora (2013).

Nem todos os egressos avaliaram o nível de satisfação ao elaborar a
dissertação como requisito final do Curso de Mestrado. Dos 62 respondentes, 48 se
declararam totalmente satisfeitos, enquanto 11 indicaram estar parcialmente
satisfeitos, sem justificar a avaliação. Não houve qualquer indicação de insatisfação
ou de indiferença nesta questão.
Tabela 9 – Tema do estudo avaliativo (dissertação)
Turma
2007

Turma
2008

Turma
2009

Turma
2010

Total

7

4

4

9

24

3

1

6

4

14

4

5

6

8

23

6

5

9

12

32

2

1

1

4

8

3
-

1

1

3
1

6
3

Faz parte de avaliação da instituição em que
você trabalha
Faz parte de um projeto do qual você participa
Decorre de uma necessidade de melhoria em
seu campo de atuação
Foi escolhido por você
Foi originado de críticas a um determinado
aspecto de sua área profissional
Foi solicitado por sua chefia ou instituição
Foi sugerido por seu orientador
Fonte: A autora (2013).
*Os respondentes podiam assinalar mais de uma opção.
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Em relação ao tema da dissertação, 32 egressos desenvolveram o estudo por
escolha própria, 24 por solicitação da instituição de origem e 23 pela necessidade de
melhorar o próprio campo de atividade profissional. Apenas três assinalaram que o
tema foi sugerido pelo orientador. O que se destaca é que o Mestrado Profissional
em Avaliação não cerceia as escolhas dos egressos, nem as restringe a temas
relacionados aos projetos conduzidos pelos orientadores, como é usual em
Mestrados Acadêmicos. As linhas de pesquisa que fazem parte da estrutura
curricular do Mestrado Profissional em Avaliação são abrangentes o suficiente para
contemplar a diversidade de temas e metodologias utilizadas nos projetos de
avaliação dos mestrandos.
Como decorrência desta questão, foi solicitado aos egressos que se
declarassem a respeito da contribuição do processo de realização do estudo para a
atuação profissional de cada um. As respostas da quase totalidade dos 62
respondentes foram positivas, afiançando as contribuições dadas pelo Curso nas
atividades de avaliação e outras decorrentes desenvolvidas pelos egressos. A título
de ilustração, seguem alguns depoimentos dos respondentes que evidenciam o
quanto o Mestrado acrescentou ao desempenho de suas atividades avaliativas:
 “Sim. Com a realização do meu estudo obtive resultados concretos de
aspectos que até o momento da sua realização era avaliados se baseando apenas
em experiências aleatórias sem caráter científico” (Turma 2007).
 “Sem dúvida alguma hoje tenho um outro “olhar” quando se trata de
avaliação, e procuro agir, no exercício da minha profissão, respaldada nos
conhecimentos adquiridos no Mestrado” (Turma 2008).
 “Muito. Hoje tenho muito mais qualidade em minhas avaliações dos
projetos do que possuía antes. No entanto, ainda encontro muitas dificuldades na
aceitação de uma avaliação de qualidade” (Turma 2009).
 “Foi extremamente importante. As competências desenvolvidas me deram
suporte para realizar outras avaliações. O passo a passo nos mostra o caminho na
prática” (Turma 2010).
 “Sim. Os resultados do estudo avaliativo foram apreciados nos processos
de avaliação institucional para o credenciamento da Universidade para a oferta da
modalidade de EaD” (Turma 2010).

40

 “Sim. Hoje tenho o mesmo olhar organizacional e meu pensamento é mais
objetivo em relação à estrutura que deve possuir uma avaliação, principalmente as
voltadas a Programas Sociais, base dos trabalhos que realizo” (Turma 2010)”.
No entanto, do total de 62, três egressos declararam que a realização da
dissertação trouxe “pouca contribuição, apenas melhorando o conhecimento com a
rede onde trabalhava” (Turma 2007); “Hoje não” e “Não, porque o meu tema
escolhido (Estagiários) foi extinto... Assim, o estudo avaliativo que fiz não teve
nenhuma repercussão aqui na (instituição)...” (Turma 2008). Além desses, um
egresso da turma de 2010 registrou que o estudo “contribui com a minha atuação
profissional, mas não está diretamente relacionado às atividades do setor que estou
trabalhando atualmente”. Esses casos parecem ter relação com a escolha pouca
adequada do tema ou do objeto avaliado, ou ainda com condições das instituições
de origem desses egressos, que não se modificaram como consequência dos
estudos realizados.
Tabela 10 – Avaliação das disciplinas cursadas quanto à relevância,
atualidade e utilidade dos conteúdos (Turmas 2007, 2008, 2009 e 2010)

Eletivas

Obrigatórias

Disciplinas
Análise e Interpretação de Dados
Instrumental de Avaliação
Metodologia da Avaliação
Meta-Avaliação
Prática de Avaliação (equipe)
Seminário de Orientação de Projetos
de Avaliação
Avaliação Institucional
Avaliação das Tecnologias de
Informação e Comunicação
Avaliação de Desempenho Profissional
Análise Multivariada de Dados
Contextuais
Avaliação de Programas Sociais
Avaliação de Sistemas Escolares
Avaliação de Serviços de Saúde
Avaliação de Programa de Saúde
Avaliação em Saúde I
Construção de Teste
Políticas Públicas em Avaliação

Relevância
dos conteúdos
5
39
48
53
30
45

4
12
8
5
13
7

3
8
4
3
12
5

2
2
1
4
1

1
1
1

Atualidade
dos
conteúdos
5 4 3 2
33 19 5 3
47 7 5 1
50 6 3 1
27 21 5 5
41 11 5 1

1
1
1

Utilidade
dos
conteúdos
5 4 3 2
45 9 3 3
48 7 3 2
49 8 3 32 15 8 4
43 7 7 2

1
1
2

32 15 7 1 - 32 21 2 1 - 37 15 2 1 32 5

4 1 - 33 5 3 2 - 31 5 4 2 -

13 2

2

- - 14 1 2 1 - 14 3 1 1 -

1

-

-

- -

4

2

3

- 1 5

1 2 1 1 5

32
10
1
4
0
17
31

3
3
1
2
5

2
1
1
1
1
1

-

3 1 - - 31 3
- - - - 10 1
3 - - - 3 3
- - - - 5 2 - - - 2 2
1 - - - 19 4 - - - 28 5

-

-

32
10
2
5
1
15
32

-

1 - -

1

-

- - -

1 3 - 2
2
1
1
1
1
3

-

-

(Continuação)

41

(Conclusão)

Eletivas

Disciplinas
Tópicos Especiais: Avaliação
Habilidades em Produção Textual
Tópicos Especiais: Avaliação
Habilidades de Leitura

Atualidade
Utilidade
Relevância
dos
dos
dos conteúdos
conteúdos
conteúdos
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
de
12 1 - - - 12 1 - 13 1 - - de

4

1

-

- -

4

1

- -

-

5

1

- - -

Legenda: 1 – Menor valor; 5 – Maior valor.
Fonte: A autora (2013).

A avaliação da relevância, atualidade e utilidade dos conteúdos das quatro
disciplinas obrigatórias, da Prática de Avaliação e do Seminário de Orientação de
Projetos de Avaliação recebeu, preponderantemente, o valor mais alto (5) seguido
do valor 4, por parte da maioria dos respondentes das quatro turmas que
responderam ao instrumento (Tabela 10). Este é um resultado importante para o
Curso, pois indica que as disciplinas que fazem parte do núcleo indispensável à
formação profissional do avaliador foram validadas pelo julgamento dos egressos
das turmas de 2007 a 2010.
As disciplinas com maior concentração de valor 3 (mediano) em, pelo menos
um dos atributos, foram Análise e Interpretação de Dados, Meta-Avaliação e
Seminário de Orientação de Projetos de Avaliação. A primeira dessas disciplinas
trata da aplicação de conceitos estatísticos a dados da avaliação e tem sido comum
encontrar mestrandos com dificuldade na área de cálculos. A segunda disciplina, ao
lidar com um conjunto de textos que foram gerados em outro contexto cultural,
apresentou certa dificuldade de adaptação à realidade brasileira, o que ocorreu na
percepção de alguns egressos. Para o Seminário de Orientação de Projetos de
Avaliação, apesar do julgamento, os egressos não apresentaram justificativa.
Um único egresso da turma 2007 justificou a atribuição de valor 2 ou 1,
ponderando o seguinte: “Poderíamos ter tido mais trabalhos práticos nas Disciplinas
Meta-Avaliação e Análise e Interpretação de Dados”. A reivindicação do egresso não
foi recorrente e pode ser atribuída a uma necessidade pessoal.
As disciplinas eletivas do Curso são propostas de acordo com o perfil de cada
turma. As disciplinas Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação,
Avaliação de Programas Sociais, Avaliação Institucional e Políticas Públicas em
Avaliação foram propostas para as quatro turmas participantes do estudo. Com
exceção da primeira disciplina, as demais atraíram grande número de mestrandos
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que assinalaram o valor máximo aos três atributos avaliados. Avaliação das
Tecnologias de Informação e Comunicação também alcançou a maioria de valores
5, nos três atributos, mas totalizou um número menor de egressos, possivelmente
por tratar da área tecnológica.
Tópicos Especiais: Avaliação de Habilidades e Produção Textual, Construção
de Teste e Tópicos Especiais: Avaliação de Habilidades de Leitura foram ofertadas
para as turmas 2007 e 2008, enquanto Avaliação de Desempenho Profissional o foi
apenas para a turma 2008, como estudo individual para um mestrando que
necessitava dessa disciplina. Essas disciplinas foram bem avaliadas pelos egressos,
concentrando a maior parte dos valores atribuídos em 5, valor mais alto. Isto parece
evidenciar que as necessidades dos então mestrandos foram atendidas pelo Curso.
A disciplina Avaliação de Programas de Saúde fez parte da grade curricular
da turma 2009 e foi bem avaliada nos atributos relevância, atualidade e utilidade dos
conteúdos.
Avaliação de Sistemas Escolares foi oferecida para as turmas 2009 e 2010,
concentrando quase a unanimidade das escolhas no valor máximo, 5.
Para a turma 2010 foram oferecidas as disciplinas Análise Multivariada de
Dados Contextuais, Avaliação em Saúde I e Avaliação de Serviços de Saúde, para
grupos menores de mestrandos, o que explica a distribuição dos valores atribuídos.
A disciplina Análise Multivariada de Dados Contextuais, por ter abordado conteúdos
estatísticos complexos suscitou dificuldades para alguns dos mestrandos. É
exemplar a fala de um egresso da turma 2010: “Não entendia muito bem o que o
professor estava propondo, talvez uma dificuldade minha na disciplina... e também a
complexidade dos temas”.
Tabela 11 – Contribuição dada pelas disciplinas do Curso de Mestrado para o
desempenho profissional
Item
1. Utilização de textos de
autores consagrados
na área da avaliação
2. Orientação para a
formação profissional
3. Oportunidade de
praticar avaliação ou
atividades correlatas

Turma
2007
S PS I

Turma
2008
S PS I

Turma
2009
S PS I

Turma
2010
S PS I

13

-

-

11

1

-

13

3

-

18

1

13

-

-

11

1

-

16

-

-

18

11

2

-

10

2

-

13

3

-

16

Total
S

PS

I

1 55

5

1

2

-

58

3

-

3

-

50

10

-

(Continuação)

43

(Conclusão)
Item
4. Oportunidade de
trabalhar em equipe
multiprofissional
5. Orientação para
realização de
atividades
6. Atendimento para
orientação da
dissertação
7. Oportunidade de
participação em
eventos
acadêmico/científicos
8. Oportunidade de
publicação em
periódicos da área

Turma
2007
S PS I

Turma
2008
S PS I

Turma
2009
S PS I

Turma
2010
S PS I

S

PS

I

10

3

7

5

12

4

16

3

45

15

-

13

-

-

10

2

-

14

2

- 17

3

-

54

7

-

11

-

-

10

2

-

16

-

- 19

1

-

56

3

-

10

1

-

5

7

-

11

5

- 12

8

-

38

21

-

10

2

1

6

6

-

12

4

- 10

8

1 38

20

2

Total

Legenda: S – Suficiente; PS – Pouco Suficiente; I – Insuficiente.
Fonte: A autora (2013).

A contribuição dada pelas disciplinas cursadas no Mestrado Profissional em
Avaliação foi considerada, pela maioria dos egressos, como suficiente, o que inclui a
orientação para a formação do avaliador (58 respostas), o atendimento dado para
orientar a dissertação (56 respostas), a utilização de textos de renomados autores
da área de avaliação (55 respostas) e a orientação fornecida para o mestrando
realizar atividades na área (54 respostas). Trata-se, portanto, de um saldo bastante
positivo para o Curso.
As oportunidades de participar em eventos e publicar artigos em periódicos
foram julgadas Suficientes por um número menor de egressos (38), mas ainda
superior à metade dos respondentes.
Os egressos que assinalaram que as oportunidades de publicação em
periódicos da área de avaliação e de participação em eventos foram pouco
suficientes expressaram o que de fato ocorria. Havia poucos eventos possíveis de
se participar, assim como poucos periódicos específicos que focalizam o tema
avaliação, restringindo, assim, as oportunidades dos interessados. Contornando
essa limitação, o Curso criou em 2009 a Revista Eletrônica Meta Avaliação,
destinada a divulgar artigos dos mestrandos e organizou a I Reunião de Avaliação
em dezembro de 2008.
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No total, apenas três egressos assinalaram que as contribuições dadas pelas
disciplinas do Curso foram insuficientes. Sobre a utilização de textos, a justificativa
para a atribuição de Insuficiente foi que: “Os textos utilizados e recomendados no
curso eram voltados para a avaliação educacional (de programas educacionais), não
dizendo muito para a minha área” (turma 2010). Esse descompasso ficou registrado
para a época de revisão dos programas das disciplinas do Curso.
Além das disciplinas cursadas, os egressos tiveram oportunidade de
mencionar outras disciplinas que julgavam importantes para a formação do
avaliador.
Tabela 12 – Outras disciplinas para a formação profissional
Opção
Sim
Não
Total

Turma Turma Turma Turma
Total
2007
2008
2009
2010
6
5
10
10
31
8
7
6
10
31
14
12
16
20
62

Fonte: A autora (2013).

A opinião dos egressos ficou dividida: metade se disse satisfeita com a oferta
curricular e não sugeriu disciplinas adicionais, enquanto a outra metade registrou as
seguintes sugestões de novas disciplinas:
- Logística para realização de concursos;
- Tópicos especiais relacionados às linhas de pesquisa do Curso;
- Avaliação e estratégias para as mídias digitais;
- Prática de Aplicação de Questionários;
- Avaliação e Desenvolvimento de Pessoas;
- Ética na Avaliação;
- Avaliação de Saúde na Comunidade;
- Avaliação da Gestão;
- Avaliação Comparada;
- Avaliação de Sistemas Escolares II.
Essas sugestões poderiam ser incorporadas à oferta de disciplinas, a medida
em que o perfil dos egressos assim sinalizar.
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4.3 SATISFAÇÃO COM INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES DO CURSO
A questão 23 do instrumento aplicado aos mestrandos refere-se à satisfação
com infraestrutura e as condições do Curso em Avaliação (Tabela 13) e responde à
segunda questão avaliativa do estudo.

Tabela 13 – Satisfação com a infraestrutura e condições do Curso
(Turmas 2007, 2008, 2009 e 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Item
Instalações físicas do prédio do Mestrado
Acervo da Biblioteca
Disponibilidade de computadores
Atendimento da Secretaria do Mestrado
Atendimento da Biblioteca
Condições de segurança

1
1
-

2
2
1
1
-

3
4
5
4
3
2

4
10
14
13
2
4
4

5
38
31
33
47
49
47

Legenda: 1 – Menor valor; 5 – Maior valor.
Fonte: A autora (2013).

A avaliação dos egressos às instalações físicas do prédio onde se localiza o
Mestrado, o acervo da biblioteca, os computadores disponíveis para uso dos
mestrandos, o atendimento dado tanto na Secretaria quanto na Biblioteca, além das
condições de segurança foram muito favoráveis. O total de valor 5 atribuído a esses
itens foi alto, variando de 31 a 49, de 54 respondentes, pois oito deixaram a questão
em branco. Somando-se os valores 4, o segundo mais alto na escala de 1 a 5, esses
totais variam de 45 a 53 julgamentos pelos 54 egressos.
O valor 3 foi atribuído por 18 respondentes, o que corresponde a um terço dos
54

respondentes.

Do

total

de

egressos

respondentes,

quatro

e

um,

respectivamente, assinalaram os valores mais baixos (1 e 2).
4.4 IMPACTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
No conjunto de questões referentes à contribuição do Curso, o estudo buscou
saber se os egressos tiveram ascensão profissional como resultado da realização do
Mestrado Profissional em Avaliação.
A terceira questão avaliativa focalizou o impacto da formação proporcionada
pelo Curso, por meio das questões 17, 18, 22 e 24 do instrumento aplicado.
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Tabela 14 – Ascensão profissional em decorrência da realização do Mestrado

Sim, com promoção de cargo.
Sim, com reclassificação de cargo.
Sim, com mudança de nível salarial.
Sim, com gratificação ou aumento extra de
salário.
Sim, outra forma. Qual?
Não houve.

Turma
2007
2
5

Turma
2008
1
4

Turma
2009
2
1
7

Turma
2010
2
1
2

-

3

4

9

16

7
2

3
3

1
3

5
5

16
13

Total
7
1
18

Fonte: A autora (2013).
*Os respondentes podiam assinalar mais de uma opção.

Das opções sobre ascensão profissional constantes do instrumento, a
mudança de nível salarial foi assinalada por 18 egressos e a gratificação ou
aumento extra de salário por 16, enquanto a promoção ou a reclassificação de cargo
foram indicadas por oito. Outros 16 egressos marcaram formas diferentes de
ascensão profissional. Na turma de 2007, um egresso informou que “A minha
experiência profissional aliada ao título obtido passou a ser mais considerada e eu
obtive uma respeitada posição no meu campo de atuação”.
Na turma de 2008, três egressos indicaram, respectivamente, o trabalho
como consultor na área de avaliação de projetos sociais, a abertura de novas
perspectivas de trabalho e a troca de instituição de Ensino Superior.
Na turma de 2009, o egresso assinalou a mudança de empresa, enquanto
que na turma de 2010 os depoimentos revelaram diferentes formas de ascensão
profissional após o Mestrado:
“Contrato para trabalhar na Instituição em que realizei o estudo avaliativo”.
“Desenvolver grupo de pesquisa no curso de Fisioterapia e propostas de
assumir novos cargos na Instituição que trabalho, em 2013”.
“Ministrar mais disciplinas na graduação e entrar na Pós-graduação inclusive
na disciplina de Avaliação”.
“Com o reconhecimento como especialista junto às escolas associadas à
OMB, onde sou frequentemente convidada para palestras aos diretores e equipe
pedagógica”.
“Na forma de ser tratado socialmente, com mais respeito e valor; na
credibilidade que inspiro nos outros por ser um Mestre em Avaliação”.
Apenas 13 egressos indicaram que não houve ascensão profissional por
causa da conclusão do Curso.

47

Os convites feitos aos egressos do Mestrado para proferir palestras, participar
em projetos e em consultorias e elaborar artigos sobre avaliação foram considerados
como outro resultado da realização do Curso (Tabela 15).
Tabela 15 – Convites recebidos em função da realização do Mestrado

Fazer palestras sobre avaliação.
Participar de projetos na área de avaliação.
Elaborar projetos na área de avaliação.
Realizar consultorias profissionais na área de
avaliação.
Publicar artigos sobre avaliação.
Realizar outra(s) atividade(s).
Não houve convites.

Turma Turma Turma Turma
Total
2007
2008
2009
2010
9
5
5
5
24
7
4
5
6
22
7
1
5
4
17
7

3

1

3

14

6
1

2
3
5

4
5
1

7
5
3

19
13
10

Fonte: A autora (2013).
*Os respondentes podiam assinalar mais de uma opção.

Dentre os convites feitos, as palestras e a participação em projetos na área de
avaliação, e ainda, publicação de artigos nessa área foram os que mais se
destacaram, seguidos da elaboração de projetos em avaliação e realização de
consultorias profissionais. Na realização de outras atividades, os egressos
mencionaram: “lecionar para mais turmas na Universidade” e “participar da
Comissão Própria de Avaliação, com realização de avaliação interna” da instituição
de Ensino Superior onde atuava, “ministrar oficinas de avaliação, “assessorar a parte
administrativa com um olhar avaliativo”, “participar de processos seletivos”, “lecionar
em curso de pós-graduação” e “atuar junto à Direção do Museu Nacional da UFRJ
enquanto assessora de planejamento institucional”.
Dos 62 respondentes, 10 indicaram não ter recebido qualquer convite
relacionado à área de avaliação.
Tabela 16 – Curso de Pós-Graduação após a conclusão do Mestrado
Opção
Sim
Não
Total

Turma Turma Turma Turma
Total
2007
2008
2009
2010
2
1
2
3
8
12
11
14
16
53
14
12
16
19
61

Fonte: A autora (2013).

Em relação à continuidade de estudos em nível de pós-graduação, apenas 8
egressos informaram ter realizado ou estar realizando outro Curso. Na turma 2007
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um egresso está cursando Doutorado em Educação e o outro foi aprovado para o
Doutorado em Museologia, da UNIRIO, e desenvolverá projeto em avaliação a partir
de março de 2013. Já na turma 2008, apenas um mestrando cursou uma
especialização lato sensu em Tecnologia Educacional. Na turma 2009 houve a
aprovação de um egresso para o Curso de Doutorado em História das Ciências e
das Técnicas e Epistemologia, da UFRJ, com término previsto para 2015, a
conclusão de um MBA em Gestão Universitária por outro respondente. Na turma
2010, um egresso foi convidado para uma Especialização na Metodologia
Montessori, em Chicago, a partir de julho de 2013, outro fez Especialização em EAD
e um terceiro concluiu uma Especialização em Planejamento, Implementação e
Gestão de EaD. Desta turma, um egresso não respondeu à questão.
Tais resultados podem indicar que continuar a trajetória de estudos de pósgraduação ainda é difícil, principalmente para os profissionais que já estão
envolvidos em empregos de tempo integral.
Tabela 17 – Contribuições relevantes do Mestrado para a atuação profissional
Contribuições
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Compreensão dos processos avaliativos
Conhecimento de metodologias de avaliação
Conhecimento do processo de construção de
instrumentos e testes
Disciplinas mais práticas do que teóricas
Compreensão do processo avaliativo além de
mérito e relevância, chegando ao
monitoramento constante
Abrangência da atividade avaliativa
Dedicação dos professores em explicar o
mais adequadamente possível
Ferramenta para realização de avaliações
Ferramenta para crescimento profissional
Preparação do profissional
Atualização e feedback
Valorização do tema da dissertação pela
instituição de origem
Aplicação de estudos no trabalho
Oportunidade de fundamentar o planejamento
com foco nas atividades
Contribuição para o desenvolvimento de
atividades na área da gestão
Novas oportunidades de trabalho
Total

Turma Turma Turma Turma
Total
2007
2008
2009
2010
4
3
1
8
5
1
1
4
11

Fonte: A autora (2013).
Nota: Nem todos os egressos responderam a esta questão.

3

1
2

1
1

12

1
9

4

1

3

1

1

1

1

1

1

2

3

3

1
1

4
1

7
1
5
2

2

1

3

1

2

3

1

1

1

1

16

1
18

2
55
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As contribuições do Curso percebidas como relevantes para a atuação
profissional dos egressos podem ser categorizadas em conhecimento da avaliação
proporcionado pelo Curso (itens 1 a 7), preparação do profissional em avaliação
(itens 8 a 11) e impacto nas atividades de trabalho (itens 12 a 16).
A primeira categoria identificada reuniu 30 das 55 respostas, enquanto a
segunda categoria totalizou 15. Já a terceira categoria concentrou apenas 10
respostas.
O que se observa nesses quantitativos é o reconhecimento dos egressos
quanto ao conhecimento em avaliação, dos processos avaliativos, das metodologias
de avaliação e de procedimentos de elaboração de instrumentos e testes, e ainda a
inferência sobre o processo avaliativo indo além da avaliação de mérito e relevância,
dando destaque ao monitoramento constante de programas, projetos, atividades.
Como ilustração, o depoimento de um egresso sobre o que significou o Curso
para ele,
O Mestrado Profissional em Avaliação representou profissionalmente
para mim um passo de qualidade na medida em que, ao desenvolver
o meu estudo, me deparei com a vivência do processo avaliativo em
suas mais diferentes etapas, desde a criação dos instrumentos,
coleta de dados, análise dos resultados e, finalmente, as conclusões
importantes, para valorizar o que vinha sendo feito e modificar aquilo
que não estava respondendo, enfim, a prática e exercício da
avaliação no seu todo (Turma 2007).

Também se destaca a contribuição prática da avaliação como ferramenta
para preparação do profissional, conforme a informação de egressos das turmas
participantes e assim sintetizada: “O curso ofereceu ferramentas para realização de
avaliação interna e externa de Sistema Educacional”.
A contribuição ocorrida no trabalho pode ser ilustrada pelas seguintes falas:
“A minha instituição vê com muita valorização os servidores que
buscam novos estudos, e o tema foi importante para minha
instituição (...)” (Turma 2009)
“[...] Mas a possibilidade de avaliar o meu local de trabalho realmente
foi de suma importância” (Turma 2010).

A última questão do instrumento solicitava a opinião dos egressos sobre o
Curso de Mestrado e sugestões visando melhorias para as próximas turmas. As
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respostas dos egressos serviram para se fazer “um balanço” do Mestrado, em seus
primeiros anos de existência.
As opiniões dadas pelos egressos sobre o Mestrado foram analisadas e
categorizadas, resultando em conjuntos de palavras e expressões nucleadas em
torno do Curso, da Coordenação e Docentes e, ainda, das expectativas dos próprios
egressos.
Figura 1 – Opiniões dos egressos sobre o Curso

Fonte: A autora (2013).

Em relação ao Curso (Figura 1), os egressos o classificaram como ótimo,
bom, excelente, bem planejado, relevante, de qualidade, entre outras qualificações.
Consideraram os ensinamentos enriquecedores fornecendo um bom embasamento,
ampliando os conhecimentos na área. Os depoimentos dos mestrandos ilustram o
que foi enfatizado na Figura 1:
“Observo que o Curso tem evoluído e se aprimorado, o que representa forte
comprometimento com a qualidade” (Turma 2007).
“O Curso serviu para ampliar os meus conhecimentos em uma área que
considero bastante interessante e importante” (Turma 2008).
“O Curso foi muito bom para minha formação profissional” (Turma 2010).
Sobre a Coordenação responsável pela condução do Curso e pelo corpo
docente (Figura 2), as falas retratam uma Coordenação presente e docentes de
qualidade.
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Figura 2 – Opiniões dos egressos sobre a Coordenação e Corpo Docente

Fonte: A autora (2013).

As opiniões dos egressos foram assim registradas:
“Coordenação ativa e extremamente competente, quadro docente de
excelência nas disciplinas básicas” (Turma 2007).
“Com uma coordenação atenta, cuidadosa, com larga experiência em
avaliação e muita habilidade em gestão” (Turma 2010).
“A disponibilidade de professores foi de grande valia” (Turma 2010).
Figura 3 – Opiniões dos egressos sobre suas expectativas

Fonte: A autora (2013).

Quanto às expectativas dos egressos, pelas declarações percebe-se a ênfase
dada às expectativas satisfeitas e ao crescimento profissional (Figura 3). Nas
palavras dos respondentes:
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“Os conhecimentos ministrados foram positivos e contribuíram para o meu
aperfeiçoamento profissional como avaliadora” (Turma 2007).
“Acredito que o Curso satisfez em muito minhas expectativas, atrelando
conhecimento à minha bagagem profissional”. (Turma 2009)
“Foi um grande presente ter ampliado meu saber profissional numa instituição
tão séria como a Cesgranrio” (Turma 2010).
Por sua vez, as sugestões dadas pelos respondentes se concentraram em
torno da oferta de um Doutorado em avaliação, de mais eventos e de atividades
práticas.
 Oferta de Doutorado
“Gostaria que tivesse curso de Doutorado na área de avaliação” (Turma
2007).
“Sinto falta da oferta de um Doutorado em avaliação” (Turma 2007).
“A educação continuada com a abertura do Doutorado em Avaliação” (Turma
2008).
“Que o Doutorado venha quanto antes” (Turma 2008).
“Aguardo o doutorado profissional” (Turma 2008).
“Oferecer Doutorado Multidisciplinar” (Turma 2009).
“Assim aguardo a abertura do Doutorado” (Turma 2009).
“Gostaria muito que tivesse doutorado nessa área” (Turma 2009).
“Sinto em não ter uma continuação do curso” (Turma 2009).
“Fica aqui meu desejo de fazer o doutorado em avaliação, então aguardo a
Cesgranrio oferecer esta possibilidade” (Turma 2009).
 Oferta de Eventos na Área
“Gostaria que houvesse mais encontros para debater o tema avaliação, pois o
último foi realmente muito bom” (Turma 2008).
“Mais eventos para a comunidade de avaliadores” (Turma 2009).
“Fóruns e Seminários deveriam ser realizados na própria Fundação” (Turma
2010).
Neste sentido, o Curso de Mestrado Profissional em Avaliação organizou a I e
a II Reuniões de Avaliação em dezembro de 2008 e de 2012, respectivamente.
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 Oferta de mais atividades práticas
“Um pouco mais de prática em avaliação e em aplicação de questionários”
(Turma 2009).
“Gostaria de ter tido mais vivências práticas” (Turma 2010).
Em suma, os egressos parecem estar engajados na área da avaliação e
aguardando a oferta do Doutorado como forma de aprofundamento de seus
conhecimentos e práticas. Foi também sugerida, por egresso da Turma 2007, que o
Curso “seja sempre avaliado” para ser melhorado, apontando assim para um
processo de avaliação contínua.

5 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
As considerações finais e recomendações acerca do objeto avaliado – o
Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio sob a ótica
dos egressos das turmas 2007 a 2010 são apresentadas a seguir.

5.1 CONSIDERAÇÕES
As considerações sobre os resultados obtidos no presente estudo dizem
respeito às questões avaliativas formuladas.
Os resultados levantados sobre o atendimento, pelo Curso, das expectativas
do egresso com relação à formação profissional em avaliação, focalizado na
primeira questão avaliativa, permitem afirmar que essas expectativas foram
satisfeitas. Houve alta satisfação dos egressos na elaboração de sua dissertação; o
processo de realização do estudo avaliativo contribuiu para a atuação profissional; a
relevância, atualidade e utilidade dos conteúdos das disciplinas alcançaram os
valores mais altos no julgamento da maioria dos respondentes; e a contribuição das
disciplinas para o desempenho profissional dos egressos foi julgada suficiente.
De acordo com os resultados apurados sobre a satisfação dos egressos com
a infraestrutura e as condições do Curso (Questão avaliativa 2), o nível de satisfação
foi alcançado, pois houve concentração de atribuição de valores mais altos, 4 e 5.
Mais especificamente pode-se afirmar que os egressos expressaram estar
satisfeitos com as Instalações físicas do prédio, o acervo da Biblioteca, o
atendimento da Secretaria e da Biblioteca, além da disponibilidade de computadores
e das condições de segurança existentes.
O impacto do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação na vida
profissional dos egressos, foco da Questão avaliativa 3, foi percebido por meio da
ascensão profissional por causa do Mestrado pela maioria dos respondentes, pelo
recebimento de convites para palestras, projetos, consultorias, artigos sobre
avaliação, também pela maioria dos respondentes; pelas contribuições relevantes do
Mestrado para a atuação profissional, tais como: compreensão dos processos
avaliativos, conhecimento de metodologias de avaliação, ferramenta para realização
de avaliações, preparação do profissional e novas oportunidades de trabalho.
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5.2 RECOMENDAÇÕES
Considerando os resultados do estudo e as sugestões dadas pelos egressos
pode-se recomendar que:
 o processo de avaliação do Curso de Mestrado junto aos egressos tenha
continuidade de modo a permitir um aperfeiçoamento contínuo e a adequação das
disciplinas aos interesses dos futuros mestrandos.
 a solicitação de disciplinas feita pelos mestrandos possa ser analisada e
oferecida oportunamente, de acordo com o perfil de futuras turmas.
 o planejamento das disciplinas considere sempre a necessidade de
atividades práticas como forma de consolidar os conhecimentos teóricos da
avaliação.
 o Curso de Mestrado promova mais encontros e reuniões na área de
avaliação, envolvendo o corpo discente, docentes e interessados externos.
 um novo estudo avaliativo seja desenvolvido focalizando os egressos das
turmas 2011, 2012 e 2013, pelo menos.
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APÊNDICE A – Questionário aos egressos
Prezado Mestre em Avaliação
Estou realizando uma avaliação do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio, na visão dos egressos das Turmas de 2007, 2008, 2009 e 2010.
Assim, esse questionário tem o objetivo de coletar alguns dados pessoais, conhecer
o perfil profissional dos egressos dessas quatro turmas antes e após a conclusão do Curso
e, ainda, identificar o nível de satisfação das turmas em relação ao Curso.
As informações coletadas são confidenciais e serão utilizadas apenas na análise de
dados para o presente estudo. Sua colaboração é de extrema importância para a conclusão
da avaliação. Assim, solicito que responda o questionário a seguir e o devolva, em no
máximo, 5 dias úteis.
Antecipadamente agradeço sua valiosa colaboração.
Nilma Gonçalves Cavalcante
Janeiro de 2013

MARQUE COM UM X A SUA RESPOSTA EM CADA ITEM E/OU ESCREVA O
SOLICITADO NO ESPAÇO APÓS A PERGUNTA.
1) Qual a sua turma no Curso de Mestrado Profissional em Avaliação?
Turma 2007 Turma 2008 Turma 2009 Turma 2010

DADOS PESSOAIS
2) Sexo:
A) Feminino.
B) Masculino.
3) Qual a sua faixa etária?
A) 25 a 29 anos.
B) 30 a 35 anos.
C) 36 a 40 anos.
D) 41 a 47 anos.
E) 48 a 54 anos.
F) 55 a 59 anos.
G) 60 anos ou mais.
4) Qual o seu nível de escolaridade antes da realização do Curso?
A) Graduação.
B) Especialização.
C) Mestrado Acadêmico.
D) Doutorado.
5) Onde você reside?
A) Na cidade do Rio de Janeiro. Em que bairro?___________________________________
B) No Estado do Rio de Janeiro. Em que município?________________________________
C) Em outro Estado. Especifique município/Estado:_________________________________
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PERFIL PROFISSIONAL
6) Você já exercia alguma atividade profissional antes da realização do Curso?
A) Sim. Qual?.............................................................................................................................
B) Não.
7) Você está exercendo atividade profissional atualmente?
A) Sim. Qual?.............................................................................................................................
B) Não.
8) Qual a área da sua atividade profissional?
A) Administração.
B) Educação.
C) Meio Ambiente.
D) Saúde.
E) Social.
F) Turismo.
G) Outra. Qual? .........................................................................................................................
9) Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional?
A) Autônoma.
B) Empresa própria.
C) Empresa privada.
D) Empresa pública.
E) Organização não governamental.
F) Outro tipo. Qual? ..................................................................................................................
10) Em que empresa/organização você trabalha? ....................................................................
11) Como você ingressou em seu atual emprego?
A) Por concurso público municipal.
B) Por concurso público estadual.
C) Por concurso público federal.
D) Por efetivação de estágio.
E) Por seleção de currículo.
F) Por indicação.
G) Como consequência da realização do Curso de Mestrado.
H) Outra forma. Qual? ...............................................................................................................
O CURSO
12) Por que você optou por um Mestrado Profissional?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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13) Assinale uma ou mais razões de sua escolha do Curso de Mestrado Profissional em
Avaliação da Fundação Cesgranrio. Marque de acordo com a ordem de importância
(1 para a mais relevante, 2 para a relevante e 3 para menos relevante).
Razões

1
Mais
Relevante

2
Relevante

3
Menos
relevante

A) Pela tradição da Fundação Cesgranrio na área de
Avaliação.
B) Pelas características inovadoras do Mestrado Profissional.
C) Pela carga horária.
D) Pelos horários oferecidos.
E) Pela relação candidato/vaga.
F) Por sua localização.
G) Outra(s) razão(ões). Qual(is): ...............................................................................................
14)
A)
B)
C)
D)

Assinale o nível de satisfação em elaborar o seu estudo avaliativo (dissertação).
Totalmente Satisfeito.
Parcialmente Satisfeito.
Insatisfeito.
Indiferente.

Justifique sua resposta: .............................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
15) O tema do seu estudo avaliativo
A) faz parte de avaliação da instituição em você trabalha.
B) faz parte de um projeto do qual você participa.
C) decorre de uma necessidade de melhoria em seu campo de atuação.
D) foi escolhido por você.
E) foi originado de críticas a um determinado aspecto de sua área profissional.
F) foi solicitado por sua chefia ou instituição.
G) foi sugerido por seu orientador.
16) O processo de realização do estudo contribuiu para a sua atuação profissional?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
17) Houve ascensão profissional em decorrência da realização do curso de Mestrado?
A) Sim, com promoção de cargo.
B) Sim, com reclassificação de cargo.
C) Sim, com mudança de nível salarial.
D) Sim, com gratificação ou aumento extra de salário.
E) Sim, outra forma. Qual? ........................................................................................................
F) Não houve.
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18) Em função da realização do Curso, você recebeu mais convites para
A) fazer palestras sobre Avaliação.
B) participar de projetos na área de Avaliação.
C) elaborar projetos na área de Avaliação.
D) realizar consultorias profissionais na área de Avaliação.
E) publicar artigos sobre Avaliação.
F) realizar outra(s) atividade(s). Qual(is)?..................................................................................
G) Não houve convites.
19) Atribua de 1 (menor valor) a 5 pontos (maior valor) para cada disciplina que você cursou
no Mestrado Profissional em Avaliação, (considerando a contribuição para o seu
desempenho profissional).

Eletivas

Obrigatórias

Disciplina

Relevância
dos
conteúdos

Atualidade Utilidade
dos
dos
conteúdos conteúdos

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Análise e Interpretação de Dados
Instrumental de Avaliação
Metodologia da Avaliação
Meta-Avaliação
Prática de Avaliação (equipe)
Seminário de Orientação de Projetos de Avaliação
Avaliação Institucional
Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação
Avaliação de Desempenho Profissional
Análise Multivariada de Dados Contextuais
Avaliação de Programas Sociais
Avaliação de Sistemas Escolares
Avaliação de Serviços de Saúde
Avaliação de Programa de Saúde
Avaliação em Saúde I
Construção de Teste
Políticas Públicas em Avaliação
Tópicos Especiais: Avaliação de Habilidades em Produção
Textual
s) Tópicos Especiais: Avaliação de Habilidades de Leitura

Por favor, justifique a atribuição dos valores 1 e 2:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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20) Em relação à contribuição dada pelas disciplinas do Curso de Mestrado para o seu
desempenho profissional, assinale Suficiente, Pouco Suficiente ou Insuficiente.
Item

Pouco
Suficiente

Suficiente

Insuficiente

9. Utilização de textos de autores consagrados na área da
avaliação
10. Orientação para a formação profissional
11. Oportunidade de praticar avaliação ou atividades
correlatas
12. Oportunidade de trabalhar em equipe multiprofissional
13. Orientação para realização de atividades
14. Atendimento para orientação da dissertação
15. Oportunidade
de
participação
em
eventos
acadêmico/científicos
16. Oportunidade de publicação em periódicos da área
Por favor, justifique a atribuição de insuficiente:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
21) Além das disciplinas curriculares, você consideraria outra(s) disciplina(s) importantes
para sua formação profissional?
A) Sim. Qual(is)?........................................................................................................................
B) Não.
22) Após concluir o Curso de Mestrado na Fundação Cesgranrio, você realizou ou está
realizando outro curso de pós-graduação?
A) Sim. Especifique o nível e a área do curso:...........................................................................
B) Não.
23) Atribua um valor de 1 (menor valor) a 5 (maior valor) para cada item abaixo,
considerando seu nível de satisfação em relação à infraestrutura e às condições do
Mestrado.

Item
7. Instalações físicas do prédio do Mestrado
8. Acervo da Biblioteca
9. Disponibilidade de computadores
10. Atendimento da Secretaria do Mestrado
11. Atendimento da Biblioteca
12. Condições de Segurança

1

2

3

4

5
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24) O que foi mais relevante no curso de Mestrado Profissional em Avaliação para sua
atuação como profissional?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
25) Sinta-se à vontade para acrescentar sua opinião sobre o Curso realizado ou fazer
sugestões de melhoria para as próximas turmas.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

