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RESUMO
Este estudo teve como finalidade avaliar o Mestrado Profissional em Avaliação da
Faculdade Cesgranrio, na opinião dos egressos das turmas 2011, 2012, 2013 e 2014.
Deu, assim, sequência ao estudo desenvolvido por Cavalcante (2013), sobre a
avaliação dos egressos das primeiras turmas, de 2007 a 2010, conservando os
pressupostos metodológicos consagrados por Scriven, em relação à avaliação de
mérito e de impacto. Desse modo, adotou o mesmo instrumento do estudo anterior,
que continha 24 questões: cinco abertas, quatro fechadas, 11 mistas e quatro do tipo
escala Likert, sendo três seguidas de uma questão aberta. Este instrumento focalizou
três aspectos diretamente ligados ao conteúdo das questões avaliativas do estudo: as
expectativas sobre a formação profissional, o nível de satisfação dos egressos com o
Mestrado e suas dependências físicas, e o impacto da formação profissional. O
instrumento foi enviado, por meio eletrônico, para os 89 egressos que cursaram as
turmas incluídas no estudo. Foram devolvidos 86 questionários respondidos. A partir
da análise das respostas aos questionários que retornaram, constatou-se que houve
satisfação das expectativas que os egressos tinham sobre: a formação profissional
em avaliação, a relevância, atualidade e utilidade dos conteúdos das disciplinas, além
da elaboração da dissertação. Foram ainda mencionados o conhecimento adquirido e
apreendido sobre avaliação, e a aplicabilidade do conhecimento adquirido na prática
profissional. Verificou-se satisfação dos egressos com as instalações físicas do
prédio, o atendimento recebido pelos funcionários da Secretaria e Biblioteca, além das
condições de segurança existentes. Percebeu-se, de forma clara, o impacto do
Mestrado em Avaliação na vida profissional dos egressos, manifestando-se por meio
da ascensão profissional e ampliação das oportunidades no trabalho, principalmente.
Entre as sugestões dadas pelos respondentes, encontra-se a de incentivar docentes
e discentes a escreverem mais artigos como resultado dos estudos realizados nas
disciplinas, Prática de Avaliação, projetos de pesquisa e dissertações, como também
a enviarem trabalhos a eventos promovidos em áreas que desenvolvem estudos
avaliativos, aumentando assim a participação dos mestrandos e sua interação com
colegas de outros Programas.
Palavras-chave: Mestrado Profissional em Avaliação. Avaliação por egressos. Mérito
e impacto do Curso.

ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the Cesgranrio College’s Professional
Masters in Evaluation, in the opinion of the graduates of the 2011, 2012, 2013 and
2014 classes. It follows Cavalcante’ s study (2013) about the graduates’ opinion from
the first classes - 2007 to 2010, maintaining methodological assumptions shaped by
Scriven regarding evaluation of merit and impact. The same instrument of the previous
study was adopted. It had 24 questions, five open, four closed, 11 mixed and four Likert
scale type, being three of them followed by an open question. This instrument focused
on three aspects directly related to the content of the study's evaluation questions: the
expectations about the professional training, the level of satisfaction of graduates with
the Masters and its physical facilities, and the impact of professional training. The
instrument was sent, by electronic means, to the 89 graduates who attended the
classes included in the study. 86 questionnaires were returned. From the analysis of
the answers to the questionnaires that returned, it was verified that there was
satisfaction of the graduates’ expectations on: the professional formation in evaluation,
the relevance, timeliness and usefulness of the disciplines’ contents, besides the
elaboration of the dissertation. The acquired and apprehended knowledge about
evaluation and the applicability of the knowledge acquired in professional practice were
also mentioned. The graduates showed satisfaction with the building’s physical
facilities, the service received by the employees of the Secretariat and Library, in
addition to the existing security conditions. The impact of the Master's Degree in
Evaluation on the professional life of the graduates was clearly perceived, manifesting
itself mainly through professional promotion and expansion of the opportunities in the
workplace. Among the suggestions given by the respondents is to encourage teachers
and students to write more articles as result of the studies carried out in the disciplines,
Evaluation Practice, research projects and dissertations, as well as sending papers to
events promoted in areas that develop evaluative studies. Thus increasing the
participation of students and their interaction with colleagues from other Programs.
Keywords: Professional Master's Degree in Evaluation. Evaluation by graduates.
Course’s merit and impact.
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1 A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL
1.1 DA CRIAÇÃO AO CRESCIMENTO
O mês de dezembro de 2015 marcou os 50 anos da instituição da PósGraduação no Brasil, da forma como ainda hoje se organiza: Cursos de Doutorado e
Mestrado, este nas modalidades acadêmica e profissional. Essa organização se deve
à aprovação, em 3 de dezembro de 1965, do Parecer no 977, do Conselho de Ensino
Superior, de autoria do insigne Professor Newton Sucupira. O estudo tinha sido
solicitado pelo então Ministro da Educação e Cultura, Flávio Suplicy de Lacerda, para
que os cursos de pós-graduação no país desfrutassem de uma mesma natureza e
tivessem suas finalidades definidas (BRASIL, 1965).
É o Parecer no 977/65 (BRASIL, 1965) que informa: “[...] com a aprovação do
Estatuto do Magistério é possível regulamentar a pós-graduação, desde que o art. 25
do Estatuto confere ao Conselho a competência para definir os cursos de pósgraduação e as suas características.” Desse modo, o Parecer se torna o marco
histórico para a organização dos cursos existentes e a criação de novos cursos de
pós-graduação. No que diz respeito à modalidade acadêmica, a inspiração de
organização dos cursos foi dada pelos modelos existentes nos Estados Unidos e
países da Europa como Alemanha e França (BRASIL, 1965).
Na década de 1960 já existiam cursos de pós-graduação na Universidade de
São Paulo; na Universidade do Brasil, na área de Ciências Físicas e Biológicas e na
de Engenharia, pela criação da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em
Engenharia (COPPE), no Rio de Janeiro; na Universidade de Brasília (Mestrado em
Matemática); no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Doutorado); na Escola
Superior de Viçosa (Mestrado e Doutorado), em Minas Gerais; e no Instituto
Tecnológico da Aeronáutica, em São Paulo, como menciona Santos (2003).
No Brasil, a pós-graduação mostrou um crescimento intenso, ditado
principalmente pela necessidade de compor corpos docentes qualificados para as
universidades, uma ênfase dada no primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação –
1975-1979 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1975) e de formar
pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento, capazes de impulsionar o
desenvolvimento do país, conforme destacou o terceiro Plano Nacional de PósGraduação – 1986-1989 ((MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1985). Essa
evolução de cursos se deu, por excelência, na modalidade acadêmica.
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Segundo estudos demográficos sobre dados a respeito dos programas de
mestrado e doutorado no país, havia 1187 programas de mestrado em 1996, 3.076
em 2011, para 3.620 em 2014. O salto de 1996 para 2014 representa um
extraordinário crescimento de 205% (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS
ESTRATÉGICOS, 2016).

1.2 A FORMAÇÃO DE MESTRADOS PROFISSIONAIS
O Parecer no 977/65 (BRASIL, 1965), ao tomar a pós-graduação americana
como objeto de análise e inspiração para delinear os programas de mestrado e
doutorado no Brasil, já mencionava os doutorados profissionais, com finalidade
diversa da definida para os acadêmicos. E ainda admite que “o Mestrado tanto pode
ser de pesquisa como profissional” (grifo do autor).
O quantitativo de mestres que estavam trabalhando em instituições ou
atividades que não eram as de ensino e pesquisa aumentou ao final da década de
1990, ao mesmo tempo em que crescia a demanda por profissionais com Mestrado
(CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2016). Refletindo essa
situação, o Parecer nº 908, do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1998)
amparou a criação de cursos de pós-graduação em área profissional de instituição
profissional ou “em ambientes de trabalho dotados de corpo técnico-profissional
possuidor de titulação profissional ou acadêmica reconhecida e de instalações
apropriadas”. O Parecer nº 908 assim permite que instituições que não eram de ensino
superior, como hospitais, fundações e empresas, criem Mestrados Profissionais em
suas áreas de expertise e busquem recomendação oficial para funcionar. Além da
base legal, essas instituições deveriam demonstrar experiência e competência técnica
na área pretendida para a pós-graduação e, ainda compor, para o corpo docente, uma
equipe de 12 doutores com formação adequada ao programa pretendido.
Especificamente em relação aos Mestrados Profissionais, sua criação no país
data de 1999. O aumento desses cursos profissionais é observado por meio de dados
oficiais. Em 1999, eram poucos os cursos de Mestrado Profissional em
funcionamento, apenas nove programas foram criados (CENTRO DE GESTÃO E
ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2016).
Nos anos seguintes, são exemplos de Mestrados Profissionais criados a partir
do Parecer nº 908: o Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas da
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Universidade Estadual do Ceará, em 2002 (POLÍTICAS PÚBLICAS UECE, 2016); o
Mestrado Profissional em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, em 2005
(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2016); o Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio, em 2006 (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2016); o Mestrado
Profissional em Metrologia e Qualidade, do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia, em 2008 (INOVAÇÃO INMETRO, 2016).
Em 2009, se titularam 3.102 mestres profissionais, o que corresponde a 8% do
total de mestres titulados no país (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010). Em 2014,
havia 5.723 titulados oriundos de mestrados profissionais, representando um
crescimento de 379% em relação a 2009 (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS
ESTRATÉGICOS, 2016).
No caso do Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio,
recomendado pela Capes em 2006, a formatação do programa se amparou em um
triplo suporte: no que dispunha a legislação pertinente; na competência do corpo de
doutores e técnicos da própria Cesgranrio, “de diferentes áreas de formação
acadêmica, com experiência nos diversos níveis profissionais do sistema educacional,
de saúde, do âmbito social e do campo empresarial”; e ainda na experiência
consolidada em mais de 35 anos na área de avaliação, o que incluiu:

desde a realização de exames vestibulares e concursos públicos até
a concepção e condução de projetos de avaliação de sistemas
educacionais e de [avaliação de] instituições e programas nas áreas
de educação, saúde, desenvolvimento social e empresarial, além de
responder a demandas de meta-avaliação. (FUNDAÇÃO
CESGRANRIO, 2007).

Ao partilhar sua experiência, a Cesgranrio coloca, como propósito principal do
Mestrado, formar “avaliadores competentes e capazes de suprir a grande e evidente
carência desses profissionais no momento em que a formulação das Políticas
Públicas [do país] demanda fortemente avaliações e avaliadores em todos os
campos.” (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2007).
A pós-graduação no Brasil havia sido organizada em grandes áreas do
conhecimento de modo a oferecer aos órgãos de ciência e tecnologia uma estrutura
para sistematizar informações sobre o desenvolvimento em cada área. A primeira
versão dessa organização possuía oito grandes áreas, 76 áreas e 340 subáreas do
conhecimento. Em 2008, a Portaria nº 9, da Capes (BRASIL, 2008) criou
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A Grande Área Multidisciplinar e, dentro dela, as áreas Interdisciplinar,
Ensino de Ciências e Matemática, Materiais e Biotecnologia. Além
disso, criou dentro da área Interdisciplinar, as subáreas MeioAmbiente e Agrárias; Engenharia/ Tecnologia/ Gestão; Saúde e
Biológicas; e Sociais e Humanidades.

A nova versão da organização dos cursos atendeu diretamente à necessidade
da Capes quanto ao processo de avaliação dos programas de pós-graduação, pois as
Áreas de Avaliação consideram a Tabela de Áreas de Conhecimento (CAPES, 2012).
Em 2014, o número de Mestrados Profissionais atingiu 525 programas, com
nítida concentração no Sudeste, representando, no entanto, apenas 14,5% do total de
programas

de

Mestrado

do

país

(CENTRO

DE

GESTÃO

E

ESTUDOS

ESTRATÉGICOS, 2016). Nessa época, os Mestrados Profissionais da grande área
multidisciplinar

eram

programas

aconselhados

para

aqueles

que

buscam

conhecimentos voltados a uma aplicação prática no mundo do trabalho. Essa grande
área multidisciplinar de organização dos programas de pós-graduação incluiu a
denominada área interdisciplinar que, em 2014, reunia 261 programas de Mestrado,
exibindo, assim, um crescimento de 715%, quando comparado a 1996 (CENTRO DE
GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2016).
Como os Mestrados Acadêmicos, os Mestrados Profissionais participam da
avaliação mandatória do órgão regulador do Ministério da Educação, a Capes, que
segue um conjunto de critérios. De 1976 a 1997, a Capes utilizava uma escala de
cinco conceitos para avaliar os doutorados e mestrados, que ia de A a E, onde A era
o conceito mais alto. A partir de 1997, a escala foi substituída por outra, numérica,
variando de 1 a 7. Os conceitos 6 e 7 eram atribuídos a cursos que demonstravam
possuir padrão internacional (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010).
O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação do Brasil, conforme o Plano
Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 ((MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010),
assume diversas características, dentre elas, a avaliação por pares de origem
diferente quanto à área de conhecimento e de reconhecida credibilidade acadêmica;
a consideração do mérito do programa avaliado dentro dos campos disciplinares; e
ainda a associação do reconhecimento com a definição de políticas públicas de
financiamento da pós-graduação, essa última mais voltada a programas de
universidades.
Os critérios de avaliação dos programas contidos no Plano Nacional de PósGraduação 2011-2020 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010, p. 37) dizem respeito à:
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 diversificação do sistema de avaliação de forma a possibilitar a
análise de diferentes modelos de pós-graduação;
 introdução de processos de avaliação qualitativa dos produtos dos
programas de doutorado e mestrado, incluindo [...] produtos até
hoje subavaliados, como os livros, nas áreas de Humanidades; [...]
e, em especial, no caso dos mestrados profissionais, o destino dos
egressos. (grifo do autor)

A recomendação da Capes quanto ao encaminhamento profissional dos
egressos após a conclusão do mestrado pretende ser uma forma de ajuizar a
qualidade dos próprios programas. O Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio desenvolve um projeto que tem essa função – avaliar o
programa na ótica dos egressos e buscar delinear mudanças na colocação
profissional desses novos avaliadores. Cavalcante (2013) apresentou, como
dissertação, a avaliação do Mestrado Profissional por meio de coleta de opiniões dos
egressos das quatro primeiras turmas – 2007, 2008, 2009 e 2010. Indicou que o
estudo poderia “servir de ponto de partida para o estudo seguinte, de egressos de
novas turmas” (CAVALCANTE, 2013, p. 55).
Em 2016, o Mestrado Profissional em Avaliação já possui egressos de mais
quatro turmas que se titularam – 2011, 2012, 2013 e 2014. A opinião de mestrandos
que cursaram turmas mais recentes continua sendo foco do projeto de avaliação do
Mestrado Profissional e de atendimento à recomendação do órgão regulador da PósGraduação, a Capes. Torna-se assim pertinente conduzir um estudo abrangente
sobre o tema, em período mais atual, de modo a obter insumos para aperfeiçoamentos
e melhorias no Programa.

1.3 OBJETIVO, QUESTÕES E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
A situação apresentada na seção anterior levou diretamente à formulação do
objetivo do presente estudo avaliativo:
Avaliar o julgamento que os egressos das turmas de 2011, 2012, 2013 e 2014
do Mestrado Profissional em Avaliação, da Fundação Cesgranrio, fazem sobre a
qualidade desse Programa de Pós-Graduação.
Como julgar é estabelecer o valor de algo, a partir de critérios que definem o
âmbito e a direção do próprio julgamento, o estudo pretende retratar características
definidoras da qualidade do Mestrado Profissional em Avaliação, na perspectiva de
seus egressos. Assim, as questões avaliativas derivadas do objetivo do estudo partem
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do estudo de Cavalcante (2013) e permitiram levantar as opiniões valorativas sobre o
Mestrado Profissional dos egressos das turmas de 2011 a 2014:
1) Até que ponto o Mestrado atendeu às expectativas dos egressos quanto à
formação profissional em avaliação?
2) Até que ponto os egressos demonstram satisfação com a infraestrutura e
as condições oferecidas pelo Mestrado?
3) Qual o impacto do Mestrado Profissional em Avaliação percebido na vida
profissional dos egressos?
A importância do estudo reside no fato de dar continuidade ao primeiro estudo
avaliativo realizado sobre o Mestrado, mirando sua qualidade, agora na ótica dos
egressos das turmas seguintes, de 2011 a 2014. Seus resultados permitirão, assim,
colaborar com o aprimoramento contínuo do Curso, corrigindo, se necessário,
aspectos da estrutura que se relacionam às disciplinas ofertadas, práticas de
avaliação e projetos desenvolvidos no programa, e que respondem às expectativas
de formação dos mestrandos para o mundo do trabalho, quer no emprego atual, quer
em uma futura colocação.
Além disso, o estudo registra dados da história do Mestrado e pode servir como
referência a outros Mestrados Profissionais que partilhem da mesma necessidade,
qual seja, a de avaliar a qualidade do programa à luz da opinião de seus egressos,
que são seus principais usuários.
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2 O MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO – 2011 A 2014
Este capítulo é dedicado ao Mestrado Profissional em Avaliação, criado pela
Fundação Cesgranrio a partir da necessidade de capacitar profissionais para a área
da avaliação. São apresentados o objetivo do programa, a área de concentração e
suas linhas de pesquisa, incluindo projetos desenvolvidos no período focalizado, a
estrutura curricular do programa, o processo de seleção, a duração do Mestrado e
informações sobre a titulação.

2.1 OBJETIVO DO PROGRAMA
Em aderência à denominação profissional que o caracteriza, o Mestrado
Profissional em Avaliação, objeto deste estudo, pretende:

formar profissionais de avaliação atualizados quanto aos avanços
teóricos, metodológicos e práticos da área, no que diz respeito à
evolução do conceito de avaliação, à pluralidade de abordagens
avaliativas e à seleção, construção e aplicação de técnicas,
procedimentos e instrumentos quantitativos e qualitativos, pertinentes
a cada contexto ou situação. (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2011c).

Norteado por esse objetivo, o Programa de Mestrado deseja envolver os
discentes de cada turma na apropriação de conteúdos, tanto consagrados como
atualizados, no campo da avaliação, e também em vivências práticas, de modo a
desenvolver lhes competências profissionais.
A Proposta do Programa, apresentada sucessivamente no Coleta Capes
(FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2011d; 2012d) e na Plataforma Sucupira (FUNDAÇÃO
CESGRANRIO, 2013d; 2014d), esclarece que, para desenvolver as competências
profissionais, o Mestrado pretende que os discentes integrem:

conhecimento, habilidades e atitudes em termos de: (a) planejar e
conduzir o processo avaliativo; (b) analisar, interpretar, comunicar e
utilizar resultados; e (c) formular recomendações para a busca de
conhecimento, o exercício da prática e a implementação de políticas
nos vários âmbitos acadêmicos, profissionais, técnicos e sociais das
atividades humanas.

Assim, a expectativa do Programa é de que o futuro avaliador evidencie, em
seu perfil profissional, “a capacidade de indagar, o desenvolvimento contínuo da
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capacidade de avaliação, o respeito ao outro, a integridade, a honestidade e a
sensibilidade para o bem-estar geral” (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2011d).
Ao mesmo tempo, o Programa tem, conforme sua Proposta (FUNDAÇÃO
CESGRANRIO, 2014d), a intenção de fazer da avaliação “o referencial metodológico,
instrumental, de análise, de julgamento e até de divulgação de resultados, de acordo
com padrões internacionalmente aceitos e utilizados pela comunidade internacional
de avaliadores”, organizados por Yarbrough et al. (2011), na obra que trata dos
padrões de avaliação para programas.

2.2 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA
Para abarcar a amplitude do objetivo delineado e alcançar o desenvolvimento
das competências do profissional, o Programa designou a área de concentração como
Avaliação de Sistemas, Programas e Instituições. Trata-se de uma área abrangente,
capaz de contemplar várias áreas de conhecimento que se valem da avaliação, da
mesma maneira em que se torna capaz de responder ao interesse dos candidatos que
procuram o Programa e ainda de suas instituições de origem que, muitas vezes,
encomendam os estudos avaliativos dos candidatos aprovados (Informação verbal) 1.
Assim, pela origem institucional diversificada dos mestrandos de cada turma,
se confirma a natureza multidisciplinar2 do Programa. Do mesmo modo, a estrutura
do Programa revela essa natureza por intermédio da área de concentração e suas
Linhas de Pesquisa. A área de concentração se organiza em três Linhas de Pesquisa:
Abordagens e Metodologias da Avaliação, Avaliação de Sistemas e Programas,
Avaliação de Tecnologias de Informação e Comunicação. Essas linhas propiciam a
interação de temas provenientes de áreas de conhecimento diversas que são
abordados no campo da avaliação e nele recebem tratamento, análise e julgamento.
De acordo com a Proposta do Programa (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2011d),
a primeira linha de pesquisa tem por finalidade utilizar e criar metodologias
apropriadas “em avaliação de métodos e programas; avaliação de casos;
desenvolvimento de técnicas e processos de avaliação; construção, validação e

1

Informação fornecida por Ligia Gomes Elliot, Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional
em Avaliação, da Fundação Cesgranrio.
2 “Entende-se por Multidisciplinar o estudo que agrega áreas de conhecimento em torno de um ou
mais temas, no qual cada área ainda preserva sua metodologia e independência. ” (MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO, 2010, p. 135).
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adaptação de instrumentos de medida” [...] A segunda linha se dedica a “estudos que
visam a avaliar a qualidade e os efeitos do uso de novas tecnologias, em especial o
computador e a internet, no processo educacional presencial e a distância.” Já a
terceira linha “inclui estudos voltados para a avaliação de sistemas públicos e privados
no campo da educação, saúde, programas sociais e institucionais; utiliza a Teoria da
Resposta ao Item” para a análise dos dados de avaliações em larga escala.
Quadro 1 – Projetos de pesquisa, por linha de pesquisa, ano de início e término
Linha de Pesquisa

Abordagens e
Metodologias da
Avaliação

Avaliação de Sistemas e
Programas

Avaliação de Tecnologias
de Informação e
Comunicação

Projeto
Avaliação na Área de Saúde
Culturas de Avaliação
Estudos sobre Abordagens e
Metodologias em Avaliação
Estudos sobre Instrumentos de
Avaliação
O Estado da Arte da Avaliação
Avaliação da Formação Profissional
Impacto de Programas Sociais
Estudos Avaliativos de Organizações
Escolares
O Egresso do Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação: inserção no
mercado de trabalho
Avaliação do Projeto Apostando no
Futuro
Boas Práticas no Ensino da
Matemática
Desempenho Escolar: Avaliação de
Programa*
Estudos sobre Avaliação do
Desempenho Escola
Fatores Associados ao Desempenho
Escolar
Efetividade Docente e Desempenho
Discente
Avaliação de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem
Estudos em Avaliação das Tecnologias
de Informação e Comunicação
Avaliação em EaD: tendências
contemporâneas
O uso de novas Tecnologias de
Educação

Início Conclusão
2011
2013
2011
2009
2010
2013
2011
2010

2013
2012

2014
2009
2007

2012

2010

2012

2009

2012

2012
2006

2012

2010

2012

2007
2007
2009
2007

2012

* O projeto foi renomeado em 2012 como Estudos sobre Avaliação do Desempenho Escolar.
Fonte: FUNDAÇÃO CESGRANRIO (2011d; 2012d; 2013d; 2014d).
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Os projetos desenvolvidos em cada uma das linhas de pesquisa possuem
objetivos coerentes com a almejada formação profissional em avaliação e se
relacionam com as disciplinas oferecidas (Quadro 1).
Os projetos de pesquisa são fruto da área de expertise dos docentes, aliada a
temas contemporâneos dentro de cada linha de pesquisa, que demandam
metodologia, abordagens ou procedimentos da área da Avaliação. Esses projetos, por
sua vez, geram Práticas de Avaliação, sempre atendendo a necessidades dos
mestrandos de cada turma. Isso explica a manutenção de alguns projetos, a
conclusão de oito, e a desativação de outros dois, esses por saída dos docentes
responsáveis.

2.3 ESTRUTURA DO PROGRAMA
Para atender à necessidade de formar um profissional, a estrutura curricular do
Programa oferece disciplinas que são relacionadas ao objetivo do Programa e às
linhas de pesquisa. São disciplinas obrigatórias, eletivas, práticas e seminários.
As disciplinas obrigatórias representam o core do Programa, vão proporcionar,
aos mestrandos, “o embasamento para planejar, desenvolver e relatar avaliações ou
estudos avaliativos” (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2014d). Além de abordar os
conteúdos essenciais da área, focalizam as competências necessárias ao
desempenho profissional do avaliador. As quatro disciplinas obrigatórias têm seu
conteúdo resumido a seguir.
1) Metodologia da Avaliação – Trata do referencial conceitual, abordagens de
diferentes tradições e origens disciplinares, designs e estratégias avaliativas,
metodologia do planejamento de projetos de avaliação. Contribui para a elaboração
do projeto de dissertação, de cunho avaliativo, sobre objeto pertencente à área do
conhecimento de interesse do discente (Educação, Saúde, Social, Cultural,
Institucional etc).
2) Instrumental de Avaliação – Focaliza o processo de elaboração e validação
de variados tipos de instrumentos/estratégias de coleta de dados adequados a objetos
oriundos de diferentes áreas do conhecimento: questionários de contexto, de
conhecimento, de opinião; entrevistas; listas de verificação; escalas de atitudes, de
satisfação, de opinião; testes e provas de conhecimento; grupos focais, entre outros.
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3) Análise e Interpretação de Dados – Estuda a base estatística, descritiva
e inferencial, necessária ao futuro avaliador para se tornar um competente
intérprete/consumidor de dados de pesquisa e de avaliação.
4) Meta-Avaliação - Estudo de referencial internacional utilizado para julgar a
qualidade de avaliações, projetos em construção, em desenvolvimento ou concluídos,
materiais, programas e outros objetos de avaliação, no campo em que se inserem. Os
padrões de avaliação de utilidade, exequibilidade, adequação, precisão e
responsabilização, elaborados e revisados pelo Joint Committee on Evaluation
Standards (YARBROUGH et al, 2011), são estudados, discutidos e aplicados.
Por força da natureza multidisciplinar do Programa de Mestrado em Avaliação,
as disciplinas obrigatórias, ao oferecerem a base teórica e conceitual para a realização
de avaliações, apresentam uma relação consistente com as linhas de pesquisa.
Enquanto as disciplinas obrigatórias têm sido mantidas no Programa, embora
sejam atualizadas por força do próprio avanço das respectivas áreas de
conhecimento, as disciplinas eletivas variam na medida em que cada turma de
mestrandos demonstra interesse ou necessita de determinado conteúdo ou
abordagem para desenvolver estudos e a dissertação.
No período de 2011 a 2014, as disciplinas eletivas que foram ofertadas podem
ser conhecidas por meio do Quadro 2.
Quadro 2 – Distribuição das disciplinas eletivas por ano de oferta
Disciplina
Avaliação em Serviços de Saúde
Tópicos Especiais: Experiências Multidisciplinares em Avaliação
Políticas Públicas em Avaliação
Avaliação em Saúde II
Avaliação Institucional
Avaliação Qualitativa
Avaliação de Programas de Comunicação
Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação
Avaliação em Saúde I
Avaliação Organizacional
Estratégias de Monitoramento e Avaliação em Saúde
Avaliação Desempenho Profissional
Avaliação de Sistemas Escolares
Avaliação de Aprendizagem em Processos de Educação a
Distância
Nota: *A disciplina foi oferecida a alunos especiais da área da saúde.
Fonte: FUNDAÇÃO CESGRANRIO (2011d; 2012d; 2013d; 2014d).

Ano de oferta
2010*
2011 a 2014
2011
2011 e 2012
2011, 2012 e 2014
2011 a 2013
2012 a 2014
2012 e 2013
2012 e 2013
2013 e 2014
2014
2014
2014
2014
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Pode-se notar que a disciplina eletiva Experiências Multidisciplinares em
Avaliação foi ofertada nos quatro anos, enquanto outras, como Avaliação Institucional,
Avaliação Qualitativa e Avaliação de Programas de Comunicação o foram por três
anos. São disciplinas que têm interessado os mestrandos, pelas possibilidades de
estudos em diferentes campos do conhecimento. As demais fizeram parte do currículo
por dois ou um ano apenas. Observa-se, também, a presença de discentes da área
da Saúde, pela oferta de três disciplinas relacionadas a essa área, nos anos de 2011
a 2014.
De caráter obrigatório, os mestrandos devem também cursar uma Prática de
Avaliação, dentre as oferecidas, geralmente no terceiro quadrimestre de seu plano de
curso. A Prática de Avaliação tem por finalidade possibilitar “variada experiência na
área da avaliação e nas competências a serem dominadas pelo futuro avaliador.”
(FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2014d).
Quadro 3 – Distribuição das Práticas de Avaliação, por ano de oferta
Ano de oferta
Metodologias da Avaliação em Saúde
Formação Continuada em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Inventário Virtual de Instrumentos de Avaliação
Avaliação Qualitativa de Concepções sobre Educação
Metodologias da Avaliação em Saúde
Metodologias de Avaliação em Saúde
Formação Continuada em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
O Estado da Arte da Avaliação
Inventário Virtual de Instrumentos de Avaliação
Auditoria Organizacional
Serviços sob o olhar do usuário
O Estado da Arte da Avaliação
Serviços sob o olhar do usuário
Auditoria Organizacional
Avaliação em Saúde
Inventário Virtual de Instrumentos de Avaliação
Auditoria Organizacional
Indicadores de Saúde e Educação
O Estado da Arte da Avaliação
Instrumentos de Avaliação Qualitativa

2011

2012
2013

2014

2015

Fonte: FUNDAÇÃO CESGRANRIO (2011d; 2012d; 2013d; 2014d; 2015d).

O Quadro 3 reúne as Práticas de Avaliação oferecidas pelo Programa de
Mestrado de 2011 a 2015, pois Mestrandos da Turma 2014 cursaram as Práticas no
1º quadrimestre de 2015. De um modo geral, as Práticas de Avaliação traduzem a
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participação dos mestrandos em atividades de projetos conduzidos pelos docentes do
Programa. Na Prática, os discentes acompanham as várias etapas do processo
avaliativo, no âmbito da própria Fundação, ou em outras instituições, tendo a
experiência do que é avaliar e ser avaliador. Com os professores, têm oportunidade
de analisar e discutir as atividades, colocando em prática o “aprender fazendo”.

2.4 PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção de candidatos ao Mestrado Profissional em Avaliação é
regido por um edital específico, emitido pela Coordenação do Programa e divulgado
pela página do Mestrado (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2011b; 2012b; 2013b; 2014b).
Para os anos de 2011 a 2013, a inscrição on-line começava no mês de janeiro. A partir
de 2014, a abertura da inscrição passou a ser no mês de novembro do ano anterior
aos exames de seleção.
A demanda pelo Programa tem sido ascendente, nesses anos. É comum a
procura por meio da indicação dos próprios mestrandos para colegas de trabalho.
Além do acesso ao edital na página da instituição, tornou-se usual receber e-mails ou
telefonemas de possíveis candidatos com questões sobre o processo seletivo ou
sobre maiores detalhes do Programa.
No período de 2011 a 2014, o número de inscritos on-line, a cada ano, indica
uma relação de 2,8 até 9 candidatos por vaga, indicando o interesse despertado em
relação à área de concentração do Programa. Os dados da Tabela 1 foram fornecidos
pelo Setor de Tecnologia da Fundação Cesgranrio e são referentes à época de
inscrições de cada seleção e trazem a relação dos inscritos com o total de 25 vagas.
Tabela 1 – Inscritos o-line, pagantes e relação com o total de vagas – 2011-2014
Ano

Inscritos

2011
2012
2013
2014

70
79
125
227

Relação com o
Relação com o
Pagantes
total de vagas
total de vagas
2,8
68
2,7
3,1
80
3,2
5,0
67
2,6
9,0
50
2,0

Fonte: FUNDAÇÃO CESGRANRIO (2011c; 2012c; 2013c; 2014c).

No entanto, ao se levantar o quantitativo de pessoas que efetuaram o
pagamento da inscrição, essa relação cai, varia de 2,0 a 3,2, índices que podem ser
considerados bons. Prováveis explicações para essa diferença podem ser o impulso
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inicial de alguns para inscrever-se, sem ter necessidade ou intenção de realizar a pósgraduação, ou restrições de ordem pessoal, incluindo a financeira.
De acordo com o Edital, os candidatos regularmente inscritos se submetem a
um conjunto de provas: uma prova escrita, o exame do Currículo Lattes, uma
entrevista e, a partir de 2014, a análise de uma proposta de possível tema para
desenvolver a dissertação de Mestrado (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2011b; 2012b;
2013b; 2014b).
O Edital dispõe que a prova escrita consta de uma questão dissertativa,
argumentativa, sobre situação problemática atual, que enseje o candidato a tomar
posição e argumentar a respeito. Os critérios para julgamento são incluídos após a
apresentação da questão e se referem à capacidade de análise e síntese; capacidade
de argumentação, clareza e correção de linguagem. A correção das dissertações é
realizada por um Doutor em Língua Portuguesa, que possui larga experiência na
correção de questões dissertativas em exames de acesso a universidades federais e
exames nacionais, como o Enem, por exemplo.
A análise do Currículo Lattes, apenas para os candidatos selecionados na
prova dissertativa, tem, também, os critérios de julgamento divulgados no Edital.
Esses critérios incluem: a) formação acadêmica; b) experiência profissional; c)
experiência em pesquisa; d) experiência em avaliação; e) publicações; f) trabalhos
apresentados em congressos e similares; e g) outras experiências relevantes.
Na entrevista, os candidatos selecionados na prova escrita são apreciados
quanto: a) as razões e a motivação do candidato para o Mestrado; b) a disponibilidade
do candidato para realizar o Curso; e c) a congruência entre seus objetivos pessoais
e os objetivos do Curso (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2011b; 2012b; 2013b; 2014b).
Já a apresentação de proposta de tema para futura dissertação, exigida a partir
do Edital de 2014, deve incluir: a) o tema escolhido; b) o que o (a) candidato (a)
pretende desenvolver; c) a justificativa da escolha (FUNDAÇÃO CESGRANRIO,
2014b).

2.5 DURAÇÃO DO PROGRAMA E TITULAÇÃO
De acordo com o Regulamento do Mestrado Profissional em Avaliação
(FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2011e; 2013e), a duração do Mestrado era prevista em
20 meses, embora com possibilidade de prorrogação de um quadrimestre. Em 2014,
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a duração do programa passa a ser de 24 meses, em uma visão mais realística das
necessidades de tempo dos ingressantes no Programa para conclusão e defesa da
dissertação (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2014e). Esse período é organizado em
quadrimestres, os três primeiros dedicados preponderantemente à oferta de
disciplinas e os três seguintes, ao desenvolvimento da dissertação exigida para a
conclusão do Programa.
Ao ser aprovado, o quase mestrando assina, com a Fundação Cesgranrio, um
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

sob a égide da Constituição Federal do Brasil e artigos 81, 82, 934,
1029, 1079, 1084 e 1092 do Código Civil Brasileiro (Livro III, Títulos IV
e V), no que for aplicável, Lei nº 8078/90, no que for aplicável, Lei nº
9870/99 e demais normas que regem a matéria. (FUNDAÇÂO
CESGRANRIO, 2011a).

Esse Contrato tem por objeto o Programa de Mestrado e, para sua consecução,
a Fundação Cesgranrio (2012a):

se obriga a ministrar ensino através de aulas e demais atividades
acadêmicas, devendo o plano de estudos, programas, carga horária,
currículo e calendário estar em conformidade com o que dispõe a
legislação vigente, de acordo com o Regulamento do Curso referido,
para o período de [maio de 2011 a dezembro de 2012].

Como em 2011 e 2012, o “[...] contrato tem duração até o final do curso,
podendo ser rescindido [...]” (FUNDAÇÂO CESGRANRIO, 2013a). Como o Mestrado
tem duração de 24 meses, ao final desse prazo, o discente precisa ter finalizado o
Programa, pois o contrato expira. Aqueles que não concluírem o curso, podem prestar
novos exames de seleção. Se aprovados, têm os créditos aproveitados e dão
continuidade a seus estudos.
Desde 2007, foi alcançada a conclusão de 169 dissertações até dezembro de
2016. Do total de mestrandos matriculados nesse período, houve uma perda de cerca
de 10%, o que é considerado baixo (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2016).
A produtividade do Programa, relativa à defesa das dissertações dos discentes
que ingressaram nos anos de 2011 a 2014, foco desse estudo, encontra-se registrada
na Tabela 2.
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Tabela 2 - Matricula, defesa e desistência no Programa – 2011-2014
Ano de Ingresso Matrícula Inicial Dissertações defendidas Desistências
2011
25
23
2
2012
25
22
3
2013
25
24
1
2014
24
20
4
Total
99
89
10
Fonte: FUNDAÇÃO CESGRANRIO (2011d; 2012d; 2013d; 2014d).

De um modo geral, a pós-graduação tem desistências ocasionadas por
problemas familiares, de saúde, de família e trabalho de seus discentes. No entanto,
o índice de aproveitamento do Programa, representado pelo percentual de
dissertações dos mestrandos das turmas de 2011 a 2014, defendidas até dezembro
de 2016, em relação à matrícula inicial, é alto, alcança 89,9%, refletindo uma
tendência positiva e consistente, observada a medida em que o Programa avança e
se consolida.

2.6 A MULTIDISCIPLINARIDADE DO PROGRAMA
Um dado integrador dos esforços desse Programa multidisciplinar e do alto
índice de titulação são os focos, situações ou problemas abordados nas dissertações
elaboradas pelos discentes que ingressaram em cada ano do período 2011 a 2014. A
Tabela 3, a seguir, sinaliza a conexão existente entre as diferentes linhas de pesquisa,
projetos de pesquisa/avaliação desenvolvidos e as dissertações, por turma de origem,
defendidas em anos posteriores.
A análise dos dados da tabela, como um todo, indica que os projetos relativos
à linha de pesquisa Abordagens e Metodologias de Avaliação focalizaram os estudos
sobre o foco dessa linha (28) e sobre instrumentos de avaliação (21), concentrando o
maior número de dissertações dos mestrandos das turmas focalizadas no estudo. O
projeto Avaliação na Área de Saúde se vincula a sete dissertações oriundas das
turmas de 2011 e 2012. Outros discentes, embora dessa área, abordaram temas
pertinentes a outros projetos.
Em 2013, o projeto O Estado da Arte em Avaliação se relacionou a assuntos
de cinco dissertações e em 2014, a três dissertações. É um projeto realizado por uma
equipe de docentes pesquisadores, mestrandos inscritos na disciplina Prática de
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Avaliação, de mesmo nome, e ainda egressos, o que configura a multidisciplinaridade
de interesses, conteúdos e metodologias na área da avaliação.

Tabela 3 – Relação entre linha de pesquisa, projeto e número de dissertações de
mestrandos das turmas de 2011 a 2014
Linha de
Pesquisa

Projeto

Avaliação na Área de Saúde
Estudos dobre Abordagens e
Metodologias em Avaliação
Estudos sobre Instrumentos de
Abordagens e
Avaliação
Metodologias
Culturas de Avaliação
de Avaliação
O Estado da Arte em
Avaliação
Impacto de Projetos Sociais
Avaliação Organizacional
Avaliação de Ambientes
Virtuais de Aprendizagem
Avaliação das
Estudos em Avaliação das
Tecnologias de
Tecnologias de Informação e
Informação e
Comunicação
Comunicação
Avaliação em EaD: tendências
contemporâneas
Estudos sobre Avaliação do
Desempenho Escolar
Avaliação de
Sistemas e
O Egresso do Curso de
Programas
Mestrado Profissional em
Avaliação
Total de dissertações

Turmas de origem
Total
2011 2012 2013 2014
5
2
7
7

7

4

10

28

3

6

10

2

21

3

-

2

1

6

-

-

5

3

8

-

1

1

1
1

1

1

-

-

2

1

3

-

-

4

-

1

1

1

3

2

1

2

2

7

1

-

-

-

1

23

22

24

20

89

Fonte: FUNDAÇÃO CESGRANRIO (2011d; 2012d; 2013d; 2014d).

Por meio da distribuição das dissertações pelos projetos listados na Tabela 3,
considerando as turmas de origem, observa-se que as 23 dissertações de mestrandos
de ingresso em 2011 estão relacionadas a oito projetos de pesquisa do Programa, as
22 dissertações originadas da Turma de 2012 se incluem em oito projetos, enquanto
os 24 estudos desenvolvidos pelos mestrandos da Turma de 2013 limitaram a relação
a seis projetos e os 20 da Turma de 2014, a sete projetos.
Para ilustrar a multidisciplinaridade das dissertações, cabe apresentar alguns
dos temas abordados, inseridos em diferentes áreas do conhecimento (FUNDAÇÃO
CESGRANRIO, 2016). A avaliação de serviços de saúde, prontuários de pacientes,
aquisição de equipamentos biomédicos, Programa Nacional de Qualificação da
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Hemorrede se relacionam ao primeiro projeto na Área de Saúde, integrando essa área
e diferentes desdobramentos à de avaliação.
No projeto seguinte, a avaliação incidiu sobre objetos como o Programa de
Alimentação do Trabalhador, bases de dados da Biblioteca das Ciências e da Saúde,
metodologia do rastreador referendada internacionalmente por organismo da saúde,
Código de Ética do Colégio Pedro II, instrumento de avaliação da Capes para
Mestrados Profissionais, jogos eletrônicos, videoconferência, desempenho dos
participantes do ENEM 2013, mérito e impacto de empreendimento social, qualidade
de vida no trabalho de professores, matriz de avaliação para regulamentação de
Metrologia Legal. Os temas, por si só, demonstram a natureza multidisciplinar das
dissertações.
O projeto Estudos sobre Instrumentos de Avaliação reuniu, entre outras,
dissertações sobre construção de instrumento de avaliação de desempenho de
educadores em saúde, instrumentos do INEP/MEC de avaliação dos cursos de
graduação em Direito, validação da lista de verificação para avaliar ambiente e
cuidado seguro em hospitais, ferramentas gerenciais em empreendimentos
gastronômicos, e na gestão hospitalar. A metodologia de elaboração e validação de
instrumentos de avaliação permeou as várias áreas abordadas.
Relacionadas ao projeto Culturas de Avaliação estão a avaliação de um curso
de extensão para professores, do Projeto Universidade das Quebradas, do conselho
de classe, do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação. A metodologia
qualitativa, proveniente do campo da antropologia e da sociologia, foi aplicada a
projetos de interesses diversos.
A construção de instrumento para avaliar produto audiovisual na disciplina de
História se inseriu no projeto Avaliação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem,
assim como a avaliação de um software, enquanto o projeto Avaliação em EaD se
relacionou a dissertações sobre avaliação do Laboratório de Informática Educativa,
aprendizagem de conceitos lógico-matemáticos com utilização de jogo digital, e site
corporativo educacional. Nessas dissertações, a conjugação avaliação, educação a
distância, informática e tecnologia da informação se fez presente.
Em Estudos sobre Avaliação do Desempenho Escolar, em algumas das
dissertações foram abordadas a avaliação de um programa de reforço de matemática,
de curso de graduação em Ciências Contábeis, do desempenho em leitura, escrita e
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matemática de alunos do 2º e 3º anos, da redação do ENEM. Avaliação e educação
se integraram na metodologia e desenvolvimento desses estudos.
Verifica-se, dessa forma, que a produção das dissertações do Mestrado
Profissional em Avaliação traduz a multidisciplinaridade proposta pelo Programa.
Lembra-se, nesse sentido, o filósofo Popper, como citado no Programa Nacional de
Pós-Graduação (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010, p. 137), ao afirmar que:

[...] os problemas podem atravessar os limites de qualquer objeto de
estudo ou disciplina. [...] Estou totalmente disposto a admitir que
nossos problemas ‘pertencem’, não obstante, de algum modo, a uma
ou outra das disciplinas tradicionais, ainda que sua solução requeira a
intervenção das mais diversas disciplinas.

No próximo capítulo serão descritos os procedimentos adotados na
metodologia do estudo e que possibilitaram seu desenvolvimento.
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3 METODOLOGIA
O presente estudo sobre a opinião dos egressos das Turmas 2011 a 2014, a
respeito do Mestrado Profissional em Avaliação, dá continuidade ao estudo de
Cavalcante (2013). Assim, os procedimentos metodológicos que orientaram o
desenvolvimento do atual estudo seguem, de perto, aqueles que foram utilizados no
primeiro, sobre as Turmas de 2007 a 2010.

3.1 ABORDAGEM
Ao focalizar o Curso de Mestrado por meio do olhar avaliativo de seus egressos
e considerando as questões formuladas como desdobramento do objetivo, o estudo
também se valeu dos pressupostos metodológicos da avaliação de mérito e impacto,
na concepção consagrada de Scriven. Para esse autor, “mérito é o valor intrínseco de
alguma coisa; o termo é usado alternadamente com o de qualidade” (DAVIDSON,
2005, p. 2). Assim, avaliar o mérito de um programa, por exemplo, é julgar suas
características intrínsecas de modo a determinar sua qualidade. Acrescenta-se que o
mérito de um objeto avaliado não depende de contexto ou custos.
Sobre impacto, a definição de Scriven (1991, p. 190) ressalta 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.” O autor relaciona
a avaliação de impacto a resultados pretendidos e não pretendidos e pergunta quanto
os impactos são bons ou valiosos para os consumidores imediatos, quando define
avaliação de resultado de longo prazo (outcome) em sua Lista de Verificação de
Avaliação (SCRIVEN, 2013).
Davidson (2005, p. 241) define impacto como “mudança ou (algumas vezes)
falta de mudança causada pelo objeto avaliado”, seja esse objeto um programa ou
projeto, uma política, um produto ou serviço, e até uma organização. Para essa autora,
o impacto se relaciona a resultados alcançados a longo prazo.
Desse modo, o presente estudo assumiu os pressupostos metodológicos de
Scriven para julgar o mérito do Programa de Mestrado ou suas qualidades intrínsecas,
a partir das opiniões de seus consumidores (os egressos) e também o possível
impacto na forma de resultados de maior prazo, já percebidos pelos que ingressaram
no período de 2011 a 2014 e já se titularam.
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Além disso, como o estudo de Cavalcante (2013), o estudo atual assumiu o que
a Capes (2011) recomenda em relação ao acompanhamento de egressos da pósgraduação. Trata-se de um indicador que “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 O INSTRUMENTO
O estudo adotou o mesmo instrumento utilizado por Cavalcante (2013), de
modo a permitir a continuidade do estudo sobre o Mestrado, em um novo período de
tempo, com egressos de novas turmas. Assim, as categorias e indicadores
correspondentes a cada questão avaliativa e que serviram de base para a construção
do instrumento, da mesma forma que os padrões de julgamento das respostas
obtidas, foram mantidos (Quadros 4, 5 e 6).
Quadro 4 – Categoria, indicadores e padrões relativos à 1ª questão avaliativa
Categoria




Expectativas
sobre a
formação
profissional

Indicadores
Relevância dos conteúdos das disciplinas
para a formação profissional
Atualidade dos conteúdos das disciplinas
para a formação profissional
Utilidade dos conteúdos das disciplinas
para a formação profissional
Utilização de textos de autores consagrados
na área da avaliação

Padrões
Atribuição de valor de 1
a 5, onde 1 é o menor
valor e 5 maior valor,
para cada disciplina
cursada.

 Orientação para a formação profissional
 Oportunidade de praticar avaliação ou
atividades correlatas
 Oportunidade de trabalhar em equipe Atribuição de níveis:
 suficiente
multiprofissional
 pouco suficiente
 Orientação para realização de atividades
 insuficiente
 Atendimento
para
orientação
da
dissertação
 Oportunidade de participação em eventos
acadêmicos científicos
 Oportunidade de publicação em periódicos
da área

Fonte: CAVALCANTE (2013).
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A primeira questão avaliativa buscava saber se o Mestrado tinha atendido às
expectativas dos egressos quanto à formação profissional, e foi desdobrada em
indicadores.
A segunda questão avaliativa recaiu sobre a satisfação dos egressos em
relação às condições de infraestrutura e segurança oferecidas pelo Programa e gerou
alguns indicadores.
Quadro 5 – Categoria, indicadores e padrões relativos à 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

Padrões

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

Fonte CAVALCANTE (2013).

A terceira questão avaliativa se voltou ao possível impacto do Programa de
Mestrado na vida profissional dos respondentes e focalizou três indicadores
pertinentes aos egressos, reconhecidos como consumidores do Programa.
Quadro 6 - Categoria, indicadores e padrões relativos à 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: CAVALCANTE (2013).

O questionário é um dos instrumentos largamente utilizados em pesquisa e
avaliações. No estudo avaliativo, tem por finalidade levantar opiniões e julgamentos
sobre o objeto focalizado (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Como
instrumento de coleta de dados, conjuga uma série de vantagens. Admite uma
composição com questões de formato diferente. Propicia uma aplicação rápida e
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prática, podendo alcançar um grande número de respondentes. Os resultados
quantitativos podem ser tabulados com facilidade, no caso de perguntas fechadas,
que oferecem opções de resposta para serem assinaladas. Essas questões permitem,
assim, que os resultados sejam analisados de forma objetiva. No caso de perguntas
de respostas abertas, a exigência é que as respostas sejam analisadas, categorizadas
e interpretadas, enriquecendo os resultados obtidos com o questionário (ELLIOT;
HILDENBRAND; BERENGER, 2012).
A elaboração do questionário utilizado por Cavalcante (2013) seguiu as
orientações de Colton e Covert (2007). Assim, a formulação dos itens foi norteada por
“critérios de clareza e objetividade, simplicidade, relevância, precisão, amplitude,
variedade e credibilidade” (CAVALCANTE, 2013, p. 27). As perguntas foram
adaptadas de um instrumento elaborado em 2009 por docentes do Mestrado
Profissional em Avaliação, de modo a trazer respostas às questões avaliativas do
estudo. Na época, a validação do instrumento ficou a cargo de três professoras
especialistas em Avaliação.
O questionário adotado no estudo anterior foi revisto e foram feitos apenas três
ajustes. A primeira questão, que identificava a turma dos respondentes, foi retirada e
as demais, renumeradas. A questão 19, atual 18, que se refere à avaliação das
disciplinas, foi customizada para cada mestrando/turma, no que diz respeito às
disciplinas eletivas cursadas. Esse ajuste, além de facilitar o preenchimento por parte
de cada respondente, permitiu que se reunisse os questionários devolvidos, por turma.
Organizado

em

três

seções,

correspondentes

às

três

questões

avaliativas/categorias da avaliação do estudo, a versão final do instrumento tem 24
questões, de formato diferenciado: cinco abertas, quatro fechadas, 11 mistas e quatro
do tipo escala Likert, sendo três delas seguidas de uma questão aberta. Essas
questões traduzem o que é necessário obter para compor a resposta ao objetivo do
estudo. O Apêndice A apresenta o instrumento conforme foi aplicado.
.
3.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
Interessou, ao estudo, a opinião dos egressos das quatro turmas que se
seguiram ao estudo de Cavalcante (2013): turmas de ingresso no Mestrado em 2011,
2012, 2013 e 2014. Esses foram os participantes do estudo, que totalizaram 89
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egressos. Na qualidade de respondentes, esperava-se que fornecessem respostas
aos itens do instrumento.
Assim, o primeiro procedimento da coleta dos dados foi localizar os egressos a
partir de contatos pessoais. As listas dos mestrandos titulados das turmas de 2011 a
2014 foi obtida na Secretaria do Mestrado, onde trabalha o autor deste estudo.
Por intermédio dos endereços eletrônicos, o autor enviou o questionário aos 89
egressos, no segundo semestre de 2015 e primeiro de 2016, para alcançar os
mestrandos das turmas de 2011 a 2014. Foi estabelecido um prazo de 20 dias para o
retorno do instrumento, em cada envio. Na ocasião, foi claramente informado que as
informações fornecidas tinham o único propósito de atender o objetivo do estudo e
que os participantes teriam seu anonimato mantido.
A devolução dos questionários respondidos alcançou 86 instrumentos, o que
representa um retorno bastante alto, de 0,96, em uma escala de 0 a 1. A literatura que
trata de taxas de retorno, em estudos realizados com egressos, mostra índices bem
mais baixos, de 25% a 60% (ou de 0,25 a 0,60, na mesma escala de 0 a 1), como
mencionou Cavalcante (2013).
Como o número de respostas, por item do questionário que admitia resposta
fechada, dificilmente ultrapassou o total de 86, foi calculado o valor correspondente
ao número de respostas, em uma escala de 0 a 1, com a utilização de duas casas
decimais. No caso das respostas à questão 18, sobre a contribuição do Mestrado para
a atuação profissional dos egressos, o valor foi transformado em percentual.
Os dados coletados que se referem às questões fechadas, mistas e escalas
foram tabulados e organizados em tabelas, de modo a oferecer, por turma, a posição
dos egressos nas diferentes variáveis abordadas pelo instrumento. Na análise,
considerou-se que os resultados iguais ou acima de 0,70 eram altos (favoráveis) e os
contidos entre 0,69 a 0,40 eram médios, enquanto os abaixo de 0,40, baixos
(desfavoráveis).
Já as questões que admitiam respostas abertas, exigiram um tratamento
qualitativo, de análise e categorização das respostas, identificando aderência de
opiniões dos egressos. Essas questões deram origem, assim, à apresentação das
falas mais expressivas dos participantes, que foram incorporadas ao texto.
As respostas dadas à última questão, de número 24, foram tratadas por meio
da análise de texto. Inicialmente, as frases ou fragmentos de frase que compunham
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as respostas à opinião solicitada aos egressos foram separadas por foco e, assim,
formaram duas categorias principais: a) Curso; e b) docentes e disciplinas ministradas.
Os fragmentos de frases e frases de cada categoria foram listados
separadamente, sendo as palavras de cada um, unidas por um til, sem espaços,
conforme instrução do software de busca de palavras, expressões e frases, disponível
no site Tagul (2017). A seguir, foram copiados para o espaço disponibilizado pelo
software e, por intermédio desse, foram criadas duas figuras (nuvens) que apresentam
graficamente a opinião dos egressos. As críticas e sugestões feitas foram
comentadas.
O Capítulo 4 apresenta os resultados do estudo avaliativo, dando voz aos
egressos das Turmas de 2011 a 2014, do Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio.
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4 RESULTADOS
Os resultados do presente estudo compõem este capítulo. Inicialmente são
apresentados dados de caracterização dos egressos das turmas participantes, de
2011 a 2014, incluindo a) participação no estudo, b) dados demográficos - distribuição
por sexo, faixa etária, nível de escolaridade ao ingressar no Mestrado, local de
residência, e c) dados profissionais - área de atividade profissional, tipo de empresa
em que trabalha, forma de ingresso no atual emprego, atividade profissional exercida
antes e depois da realização do Mestrado. A seguir, são comentadas as respostas
dos participantes aos diversos itens do questionário aplicado, buscando organizar os
dados que respondem as três questões do estudo.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS EGRESSOS
Um dado importante sobre os participantes do estudo é a relação entre os
concluintes de cada turma focalizada e o número efetivo de respondentes. Quanto
mais alta for essa relação, pode-se presumir que houve igual interesse em se fazer
presente em um momento destinado a analisar o Mestrado e trazer possíveis
contribuições para seu aperfeiçoamento (Tabela 4).
Tabela 4 – Concluintes e participantes do estudo, por turma de ingresso
Turma
Total
2011 2012 2013 2014
Concluintes
23
22
24
20
89
Participantes
22
22
22
20
86
Egressos

Fonte: O autor (2016).

Observa-se que foi registrado um retorno por parte de 86 respondentes, o que,
comparado ao total de concluintes das turmas participantes do estudo, indica que
apenas três egressos deixaram de responder ao instrumento que lhes foi
encaminhado. Em uma escala de 0 a 1, essa perda corresponde a 0,03 do total, menor
do que o indicado no estudo anterior (0,17), com egressos das turmas de 2007 a 2010
(Cavalcante, 2013). Assim, fica assinalado um índice mais alto de resposta e de
provável interesse no estudo.
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 Dados demográficos
A caracterização dos egressos das quatro turmas participantes do estudo,
segundo sexo, idade, escolaridade e local de residência encontra-se representada nas
Tabelas 5 a 8.
Tabela 5- Distribuição dos egressos por sexo e turma
Sexo
Feminino
Masculino
Total

Turma
Total
2011 2012 2013 2014
14
19
18
16
67
8
3
4
4
19
22
22
22
20
86

Fonte: O autor (2016).

Observa-se uma predominância de respondentes do sexo feminino, em cada
turma, que varia de 0,64 (Turma 2011) a 0,86 (Turma 2012) em relação ao total de
integrantes da respectiva turma. Considerando o total geral de respondentes, o índice
de participação feminina foi de 0,78, na escala de 0 a 1.
A tendência observada acompanha o que acontece nos mestrados do país, de
acordo com dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (2012). As mulheres
portadoras da titulação de Mestre atingiam 53,5% para 46,5% dos homens com
mesmo título.

Tabela 6 - Distribuição dos egressos por faixa etária e turma
Faixa etária
25 a 29 anos
30 a 35 anos
36 a 40 anos
41 a 47 anos
48 a 54 anos
55 a 59 anos
60 anos ou mais
Total

Turma
Total
2011 2012 2013 2014
1
1
2
1
8
11
1
7
1
9
3
7
5
1
16
8
6
5
4
23
3
3
3
2
11
8
3
1
3
15
22
22
22
20
86

Fonte: O autor (2016).

A Tabela 6 informa a faixa de idade dos egressos das quatro turmas
focalizadas no estudo, tomando como referência o período de aplicação do
instrumento, de novembro de 2015 a agosto de 2016, pois três mestrandos da Turma
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de 2014 trancaram um quadrimestre de aulas por motivo justificável e obtiveram
prorrogação prevista e amparada pelo Regulamento do Programa, até agosto de
2016. A distribuição dos egressos do Mestrado mostra que, no total, o número de
participantes do estudo apresenta incidência mais alta em faixas superiores de idade,
de 41 a 54 anos, e de 60 anos ou mais. Essas faixas etárias reuniram 54, dos 86
respondentes. A verificação das profissões exercidas possivelmente pode explicar a
idade mais avançada, aliada ao fato de que, por se tratar de um Mestrado Profissional,
os ingressantes já participam do mundo do trabalho e buscam, por isso,
aperfeiçoamento e/ou reconhecimento por intermédio da titulação pós-graduada.

Tabela 7 - Nível de formação antes da realização do Mestrado, por turma
Nível de formação
Graduação
Especialização
Mestrado Acadêmico
Total

2011
2
18
2
22

Turma
Total
2012 2013 2014
1
2
5
20
22
17
77
1
1
4
22
22
20
86

Fonte: O autor (2016).

Ao se observar os dados da Tabela 7, o destaque é para a ocorrência de
participantes que já possuíam algum curso de Especialização antes de ingressar no
Mestrado Profissional. Essa formação corresponde a um índice de 0,90 do total de
respondentes. Adicionando-se os que já portavam um título de Mestrado Acadêmico,
o índice sobe a 0,94.
O fato de a quase totalidade do grupo, partilhando de idades mais altas, buscar
um Mestrado Profissional, parece indicar que a formação pós-graduada mais prática,
voltada para o mundo do trabalho, é atraente, se não, necessária; e que a área em
foco, a Avaliação, vem complementar formações em diversas outras áreas de
conhecimento, o que explica o quadro encontrado. São profissionais que
provavelmente procuram aperfeiçoamento, novas possibilidades de trabalhar e
respostas às suas preocupações no âmbito da avaliação. Acrescenta-se, ainda, o
aumento salarial proveniente de um título de Mestrado Profissional: segundo o Centro
de Gestão e Estudos Estratégicos (2012), há uma diferença média de mais de 35%
favorável a essa modalidade de mestrado, comparada ao acadêmico.
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Os locais de residência dos egressos das turmas 2011 a 2014 se concentram
no município do Rio de Janeiro, atingindo alguns dos outros municípios do Estado e
também outro Estado (Tabela 8).
Tabela 8 – Localidade de residência dos mestrandos, por turma
Localidade

Turma

2011 2012 2013 2014
Zona Norte
7
10
9
10
Zona Sul
6
6
6
4
Zona Oeste
4
2
3
5
Zona Centro
4
3
1
Outros municípios do Estado RJ 5
1
Outra UF
22
22
22
20
Total

Total
36
22
14
13
1
86

Fonte: O autor (2016).

Dos mestrandos das Turmas de 2011 a 2014, a maior parte (0,83) reside em
bairros das Zonas Norte, Sul e Oeste do município do Rio de Janeiro, indicando que
o fato de o Programa de Mestrado ser oferecido na Zona Sul não se torna um
empecilho para os que desejam cursá-lo. Há, ainda, uma pequena parcela (0,15) que
mora em outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, como Niterói, São Gonçalo,
Mesquita, Miguel Pereira, Maricá, Petrópolis, Saquarema, todos possibilitando
deslocamento à cidade do Rio de Janeiro. O mestrando oriundo de outra Unidade da
Federação, mora em Cuiabá, Mato Grosso.

 Dados profissionais
O perfil profissional dos egressos foi levantado por meio das perguntas 5 a 10
do questionário aplicado e os resultados encontram-se nas Tabelas 9 a 12.
Tabela 9 - Atividade profissional exercida antes e depois do Mestrado
Exercício
Antes
Depois
de atividade
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
profissional
Sim
22
22
22
20
21
22
22
20
Não
1
Total
22
22
22
20
22
22
22
20
Fonte: O autor (2016).
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Todos os participantes possuíam uma atividade profissional antes de
ingressarem no Mestrado e continuaram trabalhando, após concluí-lo, na mesma
atividade, com exceção de um egresso da turma de 2011, que se aposentou. Esses
são dados que confirmam a necessidade de adquirir novos conhecimentos e prática
em uma área de formação profissional que irá contribuir na melhoria das atividades
daqueles que trabalham.
As profissões declaradas pelos participantes do estudo formam um leque
multidiversificado. Ao iniciar e concluir o Mestrado, as profissões encontradas eram
as de professores de diferentes níveis de ensino, assessores técnicos, gestores da
área da saúde, médicos, enfermeiras, fisioterapeuta, coordenadores pedagógicos,
analistas, administradores, técnicos administrativos, assistente social, psicólogos,
funcionários públicos, educador ambiental, bibliotecária, avaliadores, pedagogas.
A área de atuação profissional desses mestrandos se distribuiu de forma
variada (Tabela 10).
Tabela 10 – Área de atividade profissional, por turma
Área profissional
Administração
Educação
Saúde
Outra:
- Ciência da Informação
- Comunicação Social
- Direito
- Pesquisa e Avaliação
Total

Turma

Total
2011 2012 2013 2014
5
5
2
6 18 (0,20)
7
11
16
10 44 (0,51)
9
5
4
1 19 (0,22)
1
22

1
22

22

1
1
1
20

2 (0,02)
1 (0,01)
1 (0,01)
1 (0,01)
86

Fonte: O autor (2016).

Observa-se uma concentração maior de egressos na área da Educação,
embora declarado em diferentes cargos e funções. A seguir, os egressos informam
que estão trabalhando nas áreas da saúde e administração. Para esses três grupos,
o estudo da Avaliação certamente complementa conhecimentos e supre necessidades
de julgar e melhorar desempenhos. Apenas cinco egressos discriminaram outra área
profissional de atuação principal como Ciência da Informação, Comunicação Social,
Direito e, ainda, Pesquisa e Avaliação, onde a formação do avaliador representará
grande contribuição.
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Alguns dos egressos que participaram do estudo declararam que trabalham
também em uma segunda área. Na Turma de 2011, há os que trabalham em
Administração e Educação (2), Educação e Administração (2), Saúde e Administração
(2) e um nas três áreas, Administração, Educação e Saúde. Na Turma de 2012, um
trabalha em Educação e Meio Ambiente, e outro, em Educação e Psicologia. Na de
2013, a área de Educação se conjuga a Turismo e a Saúde, e a da Administração, à
área da Saúde. Finalmente, na Turma de 2014, é a vez da área de Administração
estar acompanhada pela de Educação e Social (2).
Tabela 11– Tipo de organização em que o egresso trabalha, por turma
Tipo de Organização
Autônoma
Empresa própria
Empresa privada
Empresa pública
Organização não governamental
Outro tipo. Qual?
Total

2011
1
2
9
10
22

Turma
Total
2012 2013 2014
1
1
- 3 (0,03)
2
- 4 (0,05)
5
6
5 25 (0,29)
10
14
13 47 (0,55)
3
1
1 5 (0,06)
1
1 2 (0,02)
22
22
20
86

Fonte: O autor (2016).

Os participantes das quatro turmas do estudo trabalham em diferentes tipos de
organizações. A empresa pública prevalece sobre as demais (0,55), enquanto a
empresa privada reúne 0,29 do total dos participantes (em escala de 0 a 1).
O exame das respostas dos egressos permitiu listar, como instituições da
esfera pública relacionadas ou localizadas no Município do Rio de Janeiro e em outros
municípios do Estado: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de
Janeiro, Prefeitura de Itaguaí, Secretarias de Educação do Município e do Estado do
Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Saúde, Santa Casa da Misericórdia/Instituto
Pitanguy, Hemorio, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ainda Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Colégio Pedro II, Colégio de Aplicação da UFRJ.
No nível federal e público, estão a UFRJ, UNIRIO, Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ), Instituto Nacional do Câncer (INCA) e Unidade de Cuidados, Hospital
Federal de Bonsucesso, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO), Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), além do INEP, do Ministério da Educação e o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), fora do Rio de
Janeiro.

42

Dentre as instituições de ensino superior particulares citadas encontram-se
Universidade Augusto Mota, Universidade Veiga de Almeida, Faculdades Integradas
Hélio Alonso, Faculdades São José, Faculdade Celso Lisboa, Centro Universitário de
Barra Mansa, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Outras instituições de
ensino citadas foram a Cultura Inglesa e a Escola Oga Mitá.
Os egressos também trabalham em Fundações: Cesgranrio, Getúlio Vargas,
Oswaldo Cruz/Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Osório, Roberto
Marinho, de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC).
Foram ainda mencionados a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos,
CBA, Sistema FIRJAN - Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Serviço Social
do Comércio (SESC), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI).
Na área particular foram citados o Complexo Hospitalar de Niterói e a Empresa
International Business Machines, conhecida como IBM. Houve, ainda, quem indicasse
empresas

próprias

Empresarial,

como

Matesco

Ciclos

Soluções

Consultoria
Empresariais,

Ambiental,
além

de

Gesto

Consultoria

organização

não

governamental.
A multidisciplinaridade de empresas e organizações onde os egressos
trabalham ilustra a larga possibilidade de atendimento e aplicação da avaliação, não
apenas aos temas das dissertações, mas às atividades e projetos que esses
avaliadores venham a desenvolver.
Tabela 12 – Forma de ingresso no atual emprego, por turma
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
Mestrado
Outra forma. Qual?
Total
Fonte: O autor (2016).
*Um egresso assinalou duas opções.

2011*
1
2
6
9
3
2
22

Turma
Total
2012 2013 2014
1
2
2
1
2
7
7
11
9
33
2
2
4
6
2
21
5
2
1
11
3
22

2
22

1
3
20

3
8
87
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Indica, assim, a capacidade do Mestrado em atender clientela de tão variadas
necessidades em relação à avaliação.
Como ocorreu com os respondentes das turmas 2007 a 2010, os egressos das
turmas 2011 a 2014 foram admitidos em seus empregos de várias maneiras. A maior
incidência é por parte de quem participou de concurso público federal, 33
respondentes (0,38 do total). A seleção por intermédio de apresentação de currículo
foi a forma seguinte de ingresso, que somou 21 egressos (0,24 do total). A realização
do Curso de Mestrado resultou no ingresso de três mestrandos em uma empresa ou
instituição. Já aqueles que mencionaram a opção “Outra forma” se referiram a terem
empresa própria (4), a ser autônomo (1), a desenvolver projeto entre a empresa e a
Prefeitura do Rio de Janeiro, com apoio financeiro do Banco Mundial de
Desenvolvimento (1) e por convite da Direção (2).

4.2 O MESTRADO PROFISSIONAL E O MESTRADO EM AVALIAÇÃO
A primeira questão avaliativa - Em que medida o Mestrado atendeu às
expectativas do egresso com relação à formação profissional em avaliação? – obteve
respostas dos egressos nas questões 11 a 15 e 18 a 20.

 Escolha de Mestrado Profissional
A questão que levantava a razão da escolha de um mestrado profissional, como
no estudo anterior, trouxe a inclusão do Mestrado Profissional em Avaliação e também
da Fundação Cesgranrio.

Tabela 13– Razão de opção por um Mestrado Profissional, por turma
Razão
Aprimoramento profissional
Interesse no tema/área
Duração do curso/horário
Pela instituição
Indicação de outros
Mercado de trabalho
Total
Fonte: O autor (2016).

2011
16
3
1
2
22

Turma
2012
2013
14
13
3
5
2
1
1
1
1
2
21
22

Total
2014
9
5
4
1
1
20

52 (0,61)
16 (0,19)
7 (0,09)
4 (0,05)
1 (0,01)
5 (0,06)
85
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O total de 85 indicações pode ser assim resumido: 52 egressos (0,61 do total)
mencionaram o aprimoramento profissional como a razão principal de procura por um
mestrado profissional; 16 assinalaram que um mestrado profissional tem “objetividade
em apresentar conteúdos voltados para aplicação prática dos conhecimentos”; cinco
apontaram o fato de essa modalidade tem “como objetivo formar profissionais
altamente qualificados para o mercado de trabalho”; outro pequeno grupo trouxe a
instituição responsável pelo Programa como a razão da escolha.
Alguns dos participantes do estudo já trabalhavam com avaliação em suas
atividades profissionais e essa foi a forte razão da escolha do Programa. Houve quem
se referisse duração do curso/ horário e ainda à indicação de outras pessoas. Um
egresso se inscreveu por indicação da chefia e outro não apresentou um motivo de
escolha do mestrado profissional.
Exemplos das razões apresentadas pelos respondentes destacam a
modalidade profissional de mestrado, às vezes associada à aplicação de
conhecimentos, ao aprimoramento profissional e ao mercado de trabalho, além do
interesse pelo tema/área de avaliação e da instituição que oferece o Programa.
 Mestrado Profissional e aplicação de conhecimento
“A metodologia de ensino e aprendizagem do curso de Mestrado Profissional
permite dimensionar seu estudo associado ao ambiente de trabalho (utilidade).”
“Meu interesse foi cursar um mestrado que fosse mais objetivo e prático, que
não fosse um curso teórico/acadêmico e propiciasse uma aplicabilidade na minha
atividade profissional.”
“Optei pelo Mestrado Profissional pela possibilidade de conciliar com a minha
carga horária de trabalho e por ter uma abordagem mais voltada para a aplicação do
conhecimento adquirido no trabalho que desenvolvo atualmente.”

Minha opção pelo Mestrado profissional se deu pelo fato de que, nesta
modalidade, a formação dos alunos acontece por meio de estudos e
técnicas aplicáveis à realidade de cada profissional, capacitando-o
para o exercício prático e imediato de processos e procedimentos.

 Aprimoramento profissional e mercado de trabalho
“Optei com a intenção de aprimorar meus conhecimentos no sentido de aplicálos.”
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“A opção pelo curso se deu em busca de aperfeiçoamento e aprimoramento de
novas práticas a fim de agregar novos conhecimentos e potencializar ações
produtivas."
“O mestrado profissional me atraiu por possibilitar o conhecimento teórico ter
uma aplicação prática, útil para meu desenvolvimento profissional.”

Devido à ênfase da formação: [...] o mestrado profissional tem como
objetivo formar profissionais altamente qualificados para o mercado de
trabalho. Como sou professor de Ensino Básico optei por escolher tal
modalidade de aperfeiçoamento profissional por uma lógica de
mercado.
Porque além da especialização e da possibilidade de adquirir novos
conhecimentos, o Mestrado Profissional poderia possibilitar, de uma
maneira mais avançada do que um curso de Especialização, o
acompanhamento da evolução tecnológica do mercado e no
aperfeiçoamento de soluções complexas, além do desenvolvimento de
network e da troca de experiências na área [...]

 Interesse no tema/área
“Atuo na gestão da qualidade e segurança do paciente desde de 1994,
realizando avaliação de processos e de instituição, motivo pelo qual me interessei pelo
Mestrado Profissional em Avaliação.”
“Meu interesse foi mais especificamente na área de Avaliação do que no fato
do Mestrado ser profissional [...]”.
“[...] No caso específico do Mestrado da Fundação Cesgranrio, como o curso é
na área da principal atividade da empresa – Avaliação – tornou-se mais atraente pela
possibilidade de crescimento profissional.”
“A opção foi determinada pela oportunidade de satisfazer uma demanda
importante por embasamento científico e inovador para minha prática durante cerca
de 15 anos de atuação com o tema avaliação [...]”.

Busquei uma pós-graduação stricto sensu porque tinha como objetivos
ampliar meus conhecimentos na área de Avaliação de forma a
melhorar meu desempenho e os processos de trabalho na minha
instituição, bem como ter direito ao aumento salarial concedido aos
servidores pós-graduados. Após pesquisas, percebi que um mestrado
profissional atenderia plenamente a estes objetivos.
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 Pela instituição, aliado a outros motivos
“Pelo prestigio e experiência em avaliação da Cesgranrio.”
“Maior diálogo com a prática e tema: avaliação unida à tradição da Cesgranrio
e horário facilitador.”
“Na verdade, minha escolha não se deu, exatamente, por se tratar de um
mestrado profissional, mas pelo fato da Fundação oferecer uma pós-graduação que
tratasse do tema da avaliação.”

 Escolha do Mestrado Profissional em Avaliação
As razões apresentadas pelos egressos sobre a escolha do Mestrado em
Avaliação que cursaram estão resumidas na Tabela 14.
Tabela 14 – Síntese das razões de escolha do Mestrado Profissional em Avaliação
Razões
Tradição da Fundação Cesgranrio
na área de Avaliação
Características inovadoras do
Mestrado Profissional
Carga horária
Horários oferecidos
Relação candidato/vaga
Localização

Mais
Relevante

Relevante

Menos
relevante

Total

62

19

1

82 (0,95)

56

17

9

82 (0,95)

29
34
6
11

35
33
15
35

16
16
56
35

80 (0,93)
83 (0,97)
77 (0,90)
81 (0,94)

Legenda: MR – Mais Relevante; R – Relevante; mR – Menos Relevante.
Fonte: O autor (2016).

Ao apresentarem as razões específicas de escolha do Mestrado em Avaliação,
nem todos os respondentes assinalaram uma resposta. Contudo, a maioria deles (de
0,95 a 0,90 do total de 86) se posicionou ao julgar cada uma das diversas razões
apresentadas no instrumento.
A tradição da Fundação Cesgranrio na área de avaliação e as características
inovadoras do Mestrado foram as razões consideradas como as de maior peso na
escolha, as mais relevantes. Já a carga horária exigida pelo Mestrado e os horários
de aula foram julgados em segundo lugar, como apenas relevantes, enquanto a
relação candidato/vaga não pareceu importar para a maior parte dos respondentes. A
localização do Mestrado dividiu as razões dos respondentes, em relevante e menos
relevante. No entanto, pelos bairros e municípios de moradia declarados pelos
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egressos (Tabela 8), a localização geográfica do Programa permitiu a frequência ao
Programa, sem problemas de deslocamento.
Outras razões foram mencionadas, referindo-se a “corpo docente, muito
qualificado na área”, “tema do mestrado: Avaliação”, “por ser avaliação uma área que
tenho profundo interesse”.
A atuação dos egressos na área da avaliação foi destacada:
“Por atuar como avaliadora, vi no Mestrado uma oportunidade de aprofundar
os meus conhecimentos nas técnicas de avaliação.”
“Por ser um Mestrado que oferece não só a teoria, mas a prática necessária
para a minha atuação profissional.”
“Para atender necessidade de pessoal qualificado em avaliação da PróReitoria de Graduação da UFRJ.”

 Elaboração da dissertação
O processo de elaboração da dissertação do Mestrado é um componente
importante na avaliação do Programa.
Tabela 15 – Nível de satisfação em elaborar o estudo avaliativo, por turma
Nível
Totalmente satisfeito
Parcialmente satisfeito
Insatisfeito
Total

2011
15
7
22

Turma
2012
2013
17
14
5
7
1
22
22

2014
16
4
20

Total
62 (0,72)
23 (0,27)
1 (0,01)
86

Fonte: O autor (2016).

A elaboração da dissertação como requisito de conclusão do Mestrado trouxe
um índice de 0,72 dos respondentes como plenamente satisfeitos e de 0,27 de
parcialmente satisfeitos. Apenas um egresso se declarou insatisfeito, sem justificar a
avaliação.
 Escolha do tema
A escolha do tema da dissertação foi realizada a partir de diferentes motivos
dos quais se destacam os quatro primeiros apresentados, conforme dados da
Tabela 16.
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Tabela 16 – Origem do tema do estudo avaliativo, por turma
Origem do tema da dissertação
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
Total

2011

Turma
2012 2013

2014

Total

9

7

4

4

24 (0,28)

4

3

3

6

16 (0,19)

3

2

8

4

17 (0,20)

5

6

4

4

19 (0,22)

1

2

2

1

6 (0,07)

22

2
22

1
22

1
20

4 (0,05)
86

Fonte: O autor (2016)

A relação com a instituição em que o egresso trabalha (0,28) é a demanda mais
destacada, fortalecida pelo fato de o egresso ter necessidade de melhorar sua
atuação profissional (0,20), e por participar de algum projeto, se este for na instituição
de trabalho (0,19). Com um número mais baixo de indicações aparecem, como
motivos, ser por causa de críticas à área profissional, ou por ter sido uma demanda
do chefe ou da própria instituição. Fica evidente que o vínculo institucional direciona
o tema da dissertação a ser desenvolvida, e essa é uma das características do
Mestrado Profissional em Avaliação.
Em contrapartida, 19 egressos (0,22) declararam ter determinado o tema,
indicando sua autonomia neste aspecto. O fato de não ter havido sugestão de tema
por parte dos orientadores reforça a intenção do Programa em não restringir a
liberdade de escolha dos mestrandos, nem tampouco tornar compulsório originar
dissertações dos projetos desenvolvidos no Mestrado. Ainda assim, esses projetos,
vinculados às linhas de pesquisa abrangentes, possuem relações estreitas com as
dissertações, por meio de metodologias do campo avaliativo.

 Contribuição do desenvolvimento da dissertação
A seguir, foi perguntado aos egressos sobre a possível contribuição do
processo de realização do estudo para a atuação profissional de cada um. Dos 73
egressos que responderam, 69 (0,95) foram unânimes em declarar “sim”, “sim muito”,
“com certeza”, demonstrando sua plena satisfação com a elaboração da dissertação.
Uma pequena mostra desses depoimentos ilustra essa opinião favorável nas
áreas da saúde, educação, regulamentação técnica, empresarial, respectivamente.
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“Sim, pois pode ajudar a elaborar programas de conscientização dos
profissionais de saúde e de esclarecimento ao público.”
Como havia sido Diretor Adjunto de Ensino, entre os anos de 2010 e
2013, setor responsável pelo gerenciamento das normas de avaliação,
certamente, o estudo avaliativo acrescentou-me como profissional e
na minha atuação como professor na instituição em que trabalho. O
instrumento de avaliação utilizado no estudo pode servir, inclusive,
como referência e ser aplicado em outras instituições de ensino para
avaliar as suas normas de avaliação.
Contribuiu bastante, pois me deu embasamento teórico e prático para
planejar e executar as avaliações que realizo na minha instituição.
Desde o início do Mestrado já desenvolvi dois projetos de avaliação
extremamente bem sucedidos: o primeiro, realizado entre 2014 e
2015, [...] deu subsídios para melhoria do processo de
regulamentação técnica; o segundo [...] teve como fruto uma
metodologia de avaliação da regulamentação técnica em vigor, com a
produção de um manual, um checklist e um modelo de relatório. Esta
metodologia atualmente faz parte do plano de trabalho de outros dois
servidores, e por meio dela já foram realizadas diversas avaliações.
Totalmente. A empresa está voltada para a revisão de custos e
processos e o conceito de meta-avaliação está alinhado com essa
necessidade. Além disso, sou a única profissional que tenho
conhecimento sobre o tema meta-avaliação, sendo um diferencial.

Dos egressos que não informaram contribuição trazida pelo desenvolvimento
da dissertação, três disseram apenas “não” e um afirmou que “[...] continuo atuando
na mesma função que desempenhava antes. O Mestrado e o estudo realizado
proporcionaram apenas uma satisfação pessoal.”
 Avaliação das disciplinas
As disciplinas que cada turma de egressos cursou no Mestrado foram avaliadas
quanto a sua relevância, atualidade e utilidade dos conteúdos. Essa avaliação dos
conteúdos das disciplinas oferecidas traz importantes subsídios para o aprimoramento
do Programa.
A Tabela 17 reúne os resultados da avaliação dos egressos das quatro turmas,
para as disciplinas obrigatórias.
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Tabela 17 – Relevância, atualidade e utilidade dos conteúdos das disciplinas obrigatórias
Disciplinas
Análise e Interpretação de Dados
Instrumental de Avaliação
Metodologia da Avaliação
Meta-Avaliação
Prática de Avaliação (várias)
Seminário de Orientação de
Projetos de Avaliação

Relevância
5 4 3 2
55 15 10 2
66 13 6 1
69 13 3 1
50 24 8 3
57 13 9 3

1
4
1
1

Atualidade
5 4 3 2
39 23 14 4
49 24 10 2
59 21 4 1
43 27 11 2
49 19 10 3

1
3
1
1

5
50
61
64
44
51

Utilidade
4 3 2
14 14 4
15 7 2
15 5 1
26 12 1
15 13 2

1
3
1
1

52 13 11 - - 44 18 13 - - 42 19 14 - -

Legenda: 1 – Menor valor; 5 – Maior valor.
Fonte: O autor (2016).

Em relação às disciplinas obrigatórias, a concentração do julgamento
atribuído recaiu nos valores mais altos, 5 e 4. Comparado ao total de respondentes
(86), a soma dos dois valores mais altos, por disciplina, varia de 0,76 a 0,95
(relevância), 0,72 a 0,93 (atualidade), 0,71 a 0,92 (utilidade). Esse resultado alto, é
favorável ao Mestrado, sinalizando um direcionamento adequado do conjunto de
disciplinas obrigatórias responsáveis pela formação do profissional. No entanto, a
indicação de valores 1 e 2, acompanhada de justificativas de poucos respondentes,
merecem atenção.
As justificativas aos valores 1 e 2 atribuídos à disciplina Análise e Interpretação
de Dados, por 0,07 e 0,08 dos 86 egressos, dizem respeito ao docente, que foi
afastado do Programa. A disciplina exige a análise de dados estatísticos e sua
interpretação, mostrando-se difícil para aqueles que não dominam os conceitos
básicos ou têm uma certa aversão a cálculos matemáticos, e pouco útil para os que
já possuem tal conhecimento.
A disciplina Meta-Avaliação foi bem avaliada em seus conteúdos por mais de
0,80 dos egressos. Os valores baixos (0,01 a 0,03 egressos) se referiram à utilização
da metodologia de ensino de team teaching (equipe de docentes). Nessa metodologia,
as atribuições de cada componente do time são diferentes e causaram estranheza
aos mestrandos, ou indicaram um descompasso nos procedimentos didáticos. Alguns
dos respondentes declararam que preferiam ter um único professor responsável pela
disciplina. Essa parece uma prática mais tradicional de ensino no nível superior.
A Prática de Avaliação se desdobrou em várias Práticas oferecidas a cada ano,
com diversificação de temas (Quadro 3). Recebeu justificativas de 0,01 a 0,03
docentes. Um deles destacou que a disciplina, embora “interessante para tirar dúvidas
sobre o que seria avaliação propriamente dita, [...] não contribuiu para o desempenho
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profissional.” O fato de a disciplina ser oferecida no primeiro quadrimestre letivo pode
explicar a distância entre as práticas avaliativas apresentadas para esse respondente
que declarou não as ter associado ao exercício profissional.
As disciplinas Instrumental de Avaliação e Metodologia da Avaliação receberam
poucas avaliações baixas, isoladas, por parte de 0,01 e 0,02 dos respondentes.
O Seminário de Orientação de Projetos de Avaliação não recebeu indicações
de menor valor. Realizado em pequenos grupos ou individualmente, conforme a
necessidade dos mestrandos, foi desenvolvido pelos orientadores com todos os seus
orientandos. Os mestrandos que têm seus projetos aprovados iniciam a orientação,
estando, portanto, matriculados no referido Seminário, o que lhes é informado.
Em relação às disciplinas eletivas, os resultados do julgamento da relevância,
atualidade e utilidade de seus conteúdos é apresentado por turma (Tabela 18).
As disciplinas eletivas do Mestrado são oferecidas, a cada quadrimestre,
conforme a área de estudo dos discentes. Mestrandos de mais de uma turma podem
cursar uma disciplina em um mesmo quadrimestre. Assim, as disciplinas oferecidas
se repetem em cada ano letivo, enquanto o número de mestrandos que cursam cada
disciplina varia de acordo com o interesse deles nos temas abordados.
Observa-se, na Tabela 18, que os valores mais altos (5 e 4) preponderam na
avaliação da quase totalidade das disciplinas.
Tabela 18 – Relevância, atualidade e utilidade dos conteúdos das disciplinas eletivas
Disciplinas
Turma 2011
Avaliação das Tecnologias de
Informação e Comunicação
Avaliação Institucional
Av. de Desempenho Profissional
Avaliação de Sistemas Escolares
Avaliação Qualitativa
Avaliação em Saúde I
Avaliação em Saúde II
Av. de Programas de Comunicação
Avaliação de Serviços em Saúde
Políticas Públicas em Avaliação
Tópicos Especiais: Experiências
Multidisciplinares em Avaliação

5

Relevância
4 3 2 1

5

Atualidade
4 3 2 1

5

Utilidade
4 3 2 1

1

1

- 1 -

1

1

-

1 -

1

1

- 1 -

4
1
2
6
3
4
3
3
3

2
1
2
2
2
2

2
4
5
3
1

1
1

-

3
1
2
6
1
2
3
1
2

3
1
3
3
3
2

2 - - - - - - - 5 - 6 - - 1 4 - 2 1 -

3
1
2
6
2
2
2
2
2

4
1
3
2
3
1

1
4
7
3
3

1
1

-

7

2 2 -

-

7

2

2

7

1 3 -

-

-

-

(Continua)
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(Continuação)
Turma 2012
Avaliação das Tecnologias de
Informação e Comunicação
Avaliação Institucional
Avaliação de Sistemas Escolares
Avaliação Qualitativa
Avaliação em Saúde I
Avaliação em Saúde II
Av. de Programas de Comunicação
Avaliação de Serviços em Saúde
Tópicos Especiais: Experiências
Multidisciplinares em Avaliação
Turma 2013
Avaliação das Tecnologias de
Informação e Comunicação
Avaliação Institucional
Av. de Desempenho Profissional
Avaliação Qualitativa
Avaliação em Saúde I
Avaliação da Aprendizagem em
Processos de EAD
Av. de Programas de Comunicação
Avaliação Organizacional
Estratégias de Monitoramento e
Avaliação em Saúde
Tópicos Especiais: Experiências
Multidisciplinares em Avaliação
Turma 2014
Avaliação das Tecnologias de
Informação e Comunicação
Av. de Desempenho Profissional
Avaliação de Sistemas Escolares
Avaliação Organizacional
Avaliação da Aprendizagem em
Processos de EaD
Avaliação em Saúde I
Avaliação em Saúde II
Av. de Programas de Comunicação
Avaliação Qualitativa
Estratégias de Monitoramento e
Avaliação em Saúde
Políticas Públicas em Avaliação
Tópicos Especiais: Experiências
Multidisciplinares em Avaliação

5

4 3 2 1

5

4

3 2 1

5

4 3 2 1

6

1 2 -

-

2

1

2 4 -

4

1 2 2 -

8
3
2
2
6
1

4
1
2
-

1
2
1
2
1

-

-

9
1
1
1
7
1

1
1
1
1
1
1
-

3
1
2
1
2
1

-

-

6
2
1
1
6
1

4
1
1
1
1
1
-

2
2
1
3
1

1
-

-

9

3

-

-

-

8

4

-

-

-

9

3

-

-

-

5

4 3 2 1

5

4

3 2 1

5

4 3 2 1

3

3 2 - 5

-

4

5 2 2

2

2 3 3 3

8
1
1
3

- 1 1
2 - 3 1 - 3 -

-

5
2
2
3

2
1
3
-

2 1 - - - - 3 - -

4
1
2
3

2 2 2
2 - 2 - 1
- 3 -

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1
9

- 1 2 1 -

-

1
10

-

1
1

-

-

1
6

- 1 2 3 -

-

3

1

-

-

-

3

1

-

-

-

4

-

-

-

-

11

1

-

-

-

8

2

1

-

-

10 1

-

-

-

5

4 3 2 1

5

4

3 2 1

5

4 3 2 1

-

-

-

-

-

- 1

-

-

6
4
5

2 - 1 - - 1 -

-

6
5
4

2
1

1

-

-

5
4
4

3 - 1 - - 2 -

-

7

-

-

-

-

7

-

-

-

-

5

2

-

-

-

6
10

1 1 - 1 1

-

-

5
7

1
1
1
3

2

-

-

5
8

1 1 1 2 2

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

6

4

-

-

-

8

2

-

-

-

6

3 1 -

-

-

-

- 1

-

-

- 1

Legenda: 1 – Menor valor; 5 – Maior valor.
Fonte: O autor (2016).

Destacaram-se na avaliação feita por discentes das quatro turmas: Tópicos
Especiais: Experiências Multidisciplinares em Avaliação, que concentrou os valores
máximos da avaliação, e Avaliação Qualitativa, que apesar de ter um número menor
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de mestrandos, obteve julgamento semelhante. Nesse conjunto de disciplinas,
Avaliação de Sistemas Escolares reuniu valores superiores no julgamento de
discentes de duas turmas, fato que aconteceu também para as disciplinas Avaliação
da Aprendizagem em Processos de EaD, Estratégias de Monitoramento e Avaliação
em Saúde, Avaliação de Desempenho Profissional.
As poucas justificativas para a atribuição de 1 e 2 se concentraram em algumas
disciplinas. Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação foi considerada
“extremamente teórica” por um egresso e dois que se declararam “da área” e
“especialista na área de Informática Educativa” afirmaram que a disciplina “pouco
acrescentou”. Qual seria, em termos de conteúdo, o ideal para esses três discentes?
Avaliação de Programas de Comunicação recebeu a seguinte justificativa para
o conceito 2: “Não identifiquei nesta disciplina, de forma clara, aplicações
profissionais.” Como a disciplina deu origem a dissertações, esta opinião parece ser
um caso isolado.
No geral, a dispersão e o número das baixas avaliações indica uma insatisfação
pontual.
Tabela 19 – Contribuição dada pelas disciplinas do 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
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

Suficiente

Pouco
suficiente

62 (0,72)

19 (0,22)

4 (0,05)

85

65 (0,76)

20 (0,23)

1 (0,01)

86

54 (0,63)

32 (0,37)

-

86

69 (0,80)

16 (0,19)

1 (0,01)

86

64 (0,74)

21 (0,24)

-

85

75 (0,87)

8 (0,09)

3 (0,04)

86

48 (0,56)

35 (0,40)

3 (0,04)

86

38 (0,44)

40 (0,47)

8 (0,09)

86

Insuficiente Total

Legenda: S – Suficiente; PS – Pouco Suficiente; I – Insuficiente.
Fonte: O autor (2016).

A contribuição de que as disciplinas cursadas no Programa de Mestrado
Profissional em Avaliação adicionaram ao desempenho profissional dos egressos
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reuniu um julgamento suficiente, que variou de 0,87 a 0,72, em escala de 0 a 1, para
cinco das oito opções apresentadas (Tabela 19). Esse julgamento incluiu o
atendimento que foi dado durante a orientação do processo de desenvolvimento da
dissertação, certamente uma das atividades mais marcantes do Programa, para o
egresso; a oportunidade de trabalhar em equipe multiprofissional, propiciada pela
convivência com o corpo docente e nas atividades de Prática de Avaliação;

a

orientação do Mestrado voltada para a formação profissional e para a realização de
atividades acadêmicas, além da utilização de textos de autores reconhecidos na área
da avaliação, o que agrega conhecimento aos estudos dos egressos. Essas
contribuições representam uma imagem positiva do Programa.
A oportunidade de praticar avaliação ou atividades correlatas recebeu um
julgamento suficiente por parte de mais da metade dos respondentes, mas abaixo de
0,70. Foi julgada pouco suficiente por 0,37 dos egressos, que não fizeram
comentário a respeito.
A oportunidade de participar em eventos acadêmicos e científicos foi
considerada suficiente por 0,56 dos egressos e pouco suficiente por 0,40. A
ocorrência de eventos que pudessem receber, de todos, trabalhos específicos em
avaliação, embora tenha se ampliado no período de permanência dos mestrandos no
Programa, acontecia em cidades diversas e até no exterior. A participação dependia
de financiamento ou de gastos provavelmente não planejados pelos mestrandos. A
realização da III Reunião de Avaliação em 2014 e da IV Reunião de Avaliação, em
2015, foram oportunidades criadas pelo Programa que abriram espaço para
apresentação de trabalhos dos discentes.
A oportunidade de publicação de artigos pelos mestrandos também foi
considerada pouco suficiente por 0,47 dos respondentes. Esse resultado é um
retrato do que ocorre com a pós-graduação stricto sensu, de um modo geral. A
publicação de artigos produzidos no âmbito dos mestrados e doutorados é uma
demanda da Capes, que pontua essa produção na avaliação dos próprios Programas.
Como a afluência de artigos enviados para publicação é muito intensa, sua avaliação
por pareceristas se torna demorada, assim como a publicação dos artigos aprovados.
Há casos de demora de mais de dois anos. Essa situação é vivenciada por docentes
e discentes dos Programas de Pós-graduação do país.
A revista eletrônica Meta: Avaliação, criada pelo Mestrado em 2009, tem
divulgado produção dos mestrandos, porém limitada a poucos artigos em três
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números anuais. A realização da IV Reunião de Avaliação, pelo Mestrado, em 2014,
levou a divulgar artigos dos mestrandos em uma edição especial da revista. Porém a
necessidade permanece, uma vez que a disponibilidade de espaço e as regras para
composição da revista não permitem a publicação de um número maior de artigos
internos.
Alguns dos respondentes atribuíram insuficiente a seis das oito possíveis
contribuições apresentadas na Tabela 18, mas nem sempre acrescentaram
justificativa. Em relação aos textos utilizados pelas disciplinas, as justificativas de
quatro egressos giraram em torno de: falta de textos específicos na área da saúde, o
livro básico ser de 2004, o egresso desconhecer a bibliografia e as dissertações do
Mestrado deviam ser mais divulgadas.
O livro mencionado é de autoria de renomados autores atuais e se refere à
avaliação de um modo geral, podendo ser utilizado em diferentes áreas. Por que os
discentes não consultaram o acervo da Biblioteca do Mestrado, e os periódicos
disponíveis, impressos e em meio eletrônico? Será que esses egressos não
dispunham de tempo para utilizar a Biblioteca e ampliar suas leituras?
Uma consulta feita à Bibliotecária que atende ao Programa3, trouxe os
seguintes dados: em 2013, foram emprestados 32 livros a 25 mestrandos das Turmas
de 2012 e 2013; em 2014, o empréstimo de 45 livros foi feito a 27 discentes das
Turmas de 2013 e 2014 e, em 2015, 27 livros a 23 mestrandos dessas duas turmas.
O número de periódicos solicitados foi mínimo.
Quanto

à

divulgação

das

dissertações

já

concluídas,

elas

estão

disponibilizadas no site do Programa e há dois exemplares de cada, na Biblioteca, que
podem ser emprestados.
As indicações de insuficiente para a orientação da dissertação foram
provenientes de relacionamento interpessoal e orientação metodológica. De acordo
com a opinião dos egressos, “Não houve uma boa integração orientando/orientador.”
e “O trabalho de avaliação pendia constantemente para pesquisa, fugindo da
proposta.”
No questionário, os egressos das turmas de 2011 a 2014 puderam indicar
outras disciplinas que consideravam necessárias ou importantes para o programa de
formação do avaliador. Dos 86 respondentes, 34 (0,40 do total), sendo que 10, 8, 7 e

3

Informação fornecida por Alessandra Hermógenes Rodrigues, Bibliotecária da Faculdade Cesgranrio.
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9, respectivamente das quatro turmas participantes do estudo, sugeriram disciplinas
adicionais. Algumas dessas já foram oferecidas, conforme a necessidade e escolha
dos mestrandos (Quadro 7).
Quadro 7 – Período de oferta de disciplinas sugeridas
Disciplina
Período de oferta
Avaliação de Políticas Públicas
2011-1, 2015-2
Avaliação de Sistemas Escolares
2014-3, 2015-3
Avaliação Institucional
2011-3, 2012-3, 2013-3, 2015-3
Avaliação de Desempenho Profissional
2014-2
Avaliação Organizacional
2014-3, 2015-2
Indicadores de Saúde e Educação
2015-1
Fonte: O autor (2016).

Observando-se os períodos de oferta das disciplinas e os anos de entrada dos
egressos (2011 a 2014), fica a questão sobre qual o motivo de não terem cursado a
disciplina sugerida.
Foram registradas, ainda, outras sugestões de disciplinas, que poderão ser
oferecidas de acordo com o interesse ou necessidade dos discentes de novas turmas
e aderência ao Programa (Quadro 8).
Quadro 8 – Novas disciplinas sugeridas pelos egressos
Turma
2011

2012

2014

Disciplina
Prática de Avaliação Quantitativa (como um paralelo a da
Avaliação Qualitativa)
Ferramentas Digitais em Avaliação
Uso de Ferramentas para Preparação e Envio de Dados on-line
Estratégias para Certificações ISO
Epistemologia da Avaliação
Avaliação Qualitativa e Quantitativa (obrigatória)
Práticas de Métodos Avaliativos
Avaliação de Impacto
Coleta e Tratamento dos Dados
Avaliação de Treinamento

Fonte: O autor (2016).

Várias dessas solicitações se referem à intensificação de procedimentos ou à
abordagem de tópicos dentro de disciplinas existentes, além de introdução de
tecnologias auxiliares ao processo de avaliação. Poderão servir de insumo para a
melhoria ou atualização de disciplinas existentes, ou a criação de novas.
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Outras disciplinas sugeridas são mais pertinentes a outras áreas, fugindo à
finalidade e aos conteúdos priorizados pelo Mestrado, como por exemplo: Abordagem
sobre Relações Humanas e Comportamentais, Planejamento Estratégico e Melhoria
de Processos, Gestão em Saúde (Turma 2011); Formação Profissional do Avaliador
(que corresponde a todo o Programa de Mestrado pois é a sua meta principal),
Postura do Avaliador na mediação de conflitos dos grupos de interesse (que é
abordada em disciplina do Programa), Acompanhamento de Projetos (Turma 2012);
Influências Macro Ambientais nas Organizações (Turma 2013); Conceitos da
Psicometria, Epidemiologia (Turma 2014).
Os egressos apresentaram também sugestões adicionais para o Programa
Quadro 9).

Quadro 9 - Outras sugestões dadas pelos egressos
Turma
2011

2013

2014

Outras sugestões
“horário alternativo para que mais eletivas pudessem ser feitas para
enriquecer mais o conteúdo do Mestrado.”
“diversificar os temas englobando outras áreas”
“Experiências Multidisciplinares em Avaliação teria que ser obrigatória.”
“A disciplina Pratica de Avaliação poderia ter convênios com instituições
como PQRIO (que avaliam instituições de saúde e educação e aceitam
observadores em sua prática avaliativa).”
“Explorar um pouco a parte de construção das referências bibliográficas
[...], orientar sobre pesquisa bibliográfica (como usar os portais de pesquisa
etc)”.
“A disciplina Análise e Interpretação e Dados mais robusta”

Fonte: O autor (2016).

Por sua pertinência, são sugestões a serem encaminhadas à Coordenação do
Programa, para possíveis ajustes e correções.

4.3 SATISFAÇÃO COM INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES DO CURSO
A segunda questão avaliativa do estudo versava sobre o nível de satisfação
com a infraestrutura e as condições do Mestrado em Avaliação. Foi respondida em
uma escala apresentada pela questão 22 do instrumento aplicado aos egressos.
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Tabela 20 – Satisfação com a infraestrutura e condições do Mestrado
Item
1. Instalações físicas do
prédio
2. Acervo da Biblioteca
3. Disponibilidade de
computadores
4. Atendimento da
Secretaria
5. Atendimento da
Biblioteca
6. Condições de segurança

Nível de satisfação
3
4

1

2

5

-

-

8 (0,09)

32 (0,38)

45 (0,52)

-

8 (0,09)

15 0,18)

31 (0,36)

31 (0,36)

3 (0,04)

6 (0,07)

22(0,26)

14 (0,16)

40 (0,47)

-

-

-

12 (0,14)

73 (0,86)

-

1 (0,01)

3 (0,04)

13 (0,15)

68 (0,80)

-

-

-

16 (0,19)

69 (0,81)

Legenda: 1 – Menor valor; 5 – Maior valor.
Fonte: O autor (2016).

O nível de satisfação dos egressos das turmas de 2011 a 2014 em relação ao
atendimento que os funcionários da Secretaria e da Biblioteca dão aos mestrandos e
ainda com referência às condições de segurança mantidas do prédio foi alto. Esses
itens foram julgados no nível 5, mais alto da escala oferecida, por respectivamente
0,86, 0,80 e 0,81 dos respondentes. Ao se somar os egressos que marcaram o nível
4, esses índices sobem para 1, 0,95 e 1, sendo que 1 representa a totalidade (85) dos
respondentes a essa questão, pois um deixou de assinalar o julgamento. Esse
resultado é bastante favorável ao Programa.
As instalações físicas do prédio onde o Mestrado funciona receberam o nível 5
de satisfação de 0,52 egressos e nível 4 de 0,37 deles. Já o acervo da biblioteca
dividiu os respondentes: 0,36 assinalaram nível 5 de satisfação para outros 0,36 que
marcaram nível 4. Ainda assim, esses indicadores reuniram mais de 0,70 dos
egressos nos níveis mais altos de satisfação. A disponibilidade dos computadores foi
o item que reuniu 0,26 dos respondentes no nível médio de satisfação (3). Esse último
item merece atenção por parte da Coordenação no sentido de suprir a demanda
indicada pelos respondentes.

4.4 IMPACTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A terceira questão avaliativa tentou levantar os possíveis impactos
proporcionados pela conclusão do Programa de Mestrado. As questões 16, 17, 21 e
23 do instrumento trouxeram alguns dados sobre essa preocupação.
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 Ascensão profissional
Na Tabela 21 encontram-se as formas de ascensão profissional que os
egressos usufruíram com a titulação recebida.
Tabela 21 – Ascensão profissional em decorrência da realização do Mestrado
Formas de ascensão
Promoção de cargo
Reclassificação de cargo
Mudança de nível salarial
Gratificação ou aumento extra de
salário
Outra forma. Qual?
Não houve.

Turma
2013
2014
2
1
1
6
6

2011
5

2012
2
1
3

Total
5 (0,05)
2 (0,02)
20 (0,22)

4

6

4

5

19 (0,21)

3
10

3
11

5
4

3
5

14 (0,16)
30 (0,33)

Fonte: O autor (2016).
*Os respondentes podiam assinalar mais de uma opção.

Do total de egressos que participaram do estudo, 60 informaram ter alcançado
melhoria financeira por mudança de nível salarial, recebimento de gratificação, ou
aumento extra de salário, promoção ou reclassificação de cargo, além de outra forma,
como por exemplo:
A melhoria foi “Curricular, pois a minha classificação acadêmica sofreu uma
alteração importante, endossando minha base de conhecimento tácito”, o que foi
repetido por outro colega (Turma 2011).
Na turma de 2013, a egressa foi “contratada uma semana depois que defendeu
a dissertação por causa do Mestrado”, outra informou que o Mestrado abriu “espaço
para ministrar aula no CBA” e uma terceira foi aprovada “no processo seletivo para
contrato para Prefeitura de Itaguaí”. Outra, ainda, informou que a hora/aula em cursos
de pós-graduação onde lecionava aumentou.
Na de 2014, uma egressa também foi “contratada por uma empresa de
concursos como diretora acadêmica” e outra foi convidada para trabalhar no ensino
superior, na Faculdade Cesgranrio.
Na turma de 2013, 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”, enquanto na de 2014 o reconhecimento entre os
pares talvez tenha valido como forma de ascensão.
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A despeito desses depoimentos, 30 egressos (0,33 do total de respostas)
declararam, na época de coleta dos dados do estudo, não ter conseguido promoção
ou melhoria profissional em decorrência da realização do Mestrado.
Outro resultado relacionado à conclusão do Mestrado foi buscado nos convites
posteriores que os egressos receberam (Tabela 22).
Tabela 22 – Convites recebidos em função da realização do Mestrado, por turma
Convites
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
Total

Turma*
Total
2011 2012 2013 2014
3
4
1
4
12
4
7
6
5
22
1
4
4
9
2

2

1

3

8

4
5
8
26

7
3
8
32

10
4
4
30

7
2
6
31

28
14
26
119

Fonte: O autor (2016).
*Os respondentes assinalaram mais de uma opção.

Do total de egressos das turmas de 2011 a 2014, a publicação de artigos (0,24),
participação em projetos na área de avaliação (0,18), palestras (0,10) e atividades
(0,12) relacionadas à avaliação ou ao Mestrado foram os convites mais recebidos.
Quatro egressos da Turma 2011 informaram como outras atividades: “participar
de Bancas Avaliadoras”, dar “cursos como docente em outras instituições”, “estruturar
cadernos pedagógicos” e “elaborar um parecer técnico como apoio a defesa jurídica
de uma grande operadora de saúde”.
Na Turma 2012, três egressos foram convidados para, respectivamente,
“apresentar o estudo avaliativo (dissertação)”, “acompanhar a avaliação do MEC no
Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação” e “participar de grupos de pesquisa”.
“Ministrar aulas em curso de especialização em outra área”, “participar de
outros cursos”, “trabalhar como Professor Universitário” e “apresentar a dissertação”
foram atividades que quatro egressos da Turma 2013 realizaram em função do
término do Mestrado, enquanto que “integrar grupo de pesquisa” e “trabalhar na
Faculdade Cesgranrio” figuraram como convites recebidos por dois egressos da
Turma 2014.
Do total de 119 respostas, 26 (0,22) se referem ao fato de não ter recebido
ainda algum convite (Tabela 22).
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Sobre a continuidade dos estudos pós-graduados, dos 86 egressos, somente
7 (0,08 do total) informaram estar cursando ou ter feito curso adicional. Na Turma de
2011, um egresso informou que “a partir de 2015 estarei cursando um curso de
doutorado na UNIRIO” e outro, que estava matriculado no Doutorado em Educação.
Na Turma de 2012, apenas um egresso se encontrava “em preparação para o
Doutorado em Avaliação”, sem especificar o Programa de Pós-graduação. Na de
2013, um respondente cursou “lato sensu em Docência no Ensino Superior” e outra
declarou ser “aluna especial no Doutorado da UNIRIO”. Na Turma de 2014, um
egresso fez “o Curso Internacional de Especialização em Qualidade e Segurança do
Paciente” e outro, o “Mestrado em Psicologia da UFRJ”.
Esses resultados, ainda limitados, mostram que a continuidade dos estudos no
nível de pós-graduação não é facilmente conseguida, provavelmente pela carga de
trabalho exigida para profissionais que já usufruíram de afastamentos ou horários
especiais em seus locais de trabalho, para cursar o Mestrado.
 Contribuições do Mestrado para a atuação profissional
Tabela 23 – Contribuições relevantes do Mestrado para a atuação profissional, por turma
Contribuições
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Compreensão da avaliação como processo
Compreensão da importância da avaliação
Conhecimento de avaliação (conteúdos,
conceitos, abordagens
Embasamento teórico e prático
Definição dos critérios para julgamento
Construção de instrumentos de avaliação
Uso de instrumentos
Uso da avaliação em outras áreas
Aplicar/fazer avaliação
Aperfeiçoamento da prática profissional
Interação multidisciplinar equipe
Curso multidisciplinar
Escolha das disciplinas
Ensino de padrão excelente
Contribuição e disponibilidade dos professores
Qualidade do corpo docente
Orientação/elaboração da dissertação
Novas oportunidades de trabalho, desafios
Total geral

Fonte: O autor (2016).
Os respondentes deram mais de uma resposta.

Turma
Total
2011 2012 2013 2014
1
1
2
2
1
4
7
6

5

7

6

24

4
1
1
6
1
4
1
-

1
-

1
1
2
4
3
2
1
4
2
2
30

1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
26

7
2
1
1
3
13
2
11
3
6
2
5
6
6
8
109

25

3
3
2
1
1
3
1
2
4
28
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A Tabela 23 reúne as contribuições consideradas relevantes, provenientes do
Mestrado em Avaliação, organizadas em amplas categorias.
Os itens 1 a 6 se referem ao conhecimento estudado em avaliação, seus
conteúdos, conceitos, abordagens e outros conteúdos específicos; de 7 a 10, a tônica
é a aplicação do que foi estudado; a característica multidisciplinar do Programa e da
própria turma se reflete nas respostas categorizadas nos itens 11 e 12; a qualidade
do ensino e a competência dos docentes foi mencionada nos itens 13 a 17; e o impacto
nas futuras oportunidades de trabalho está registrado no item 18.
As respostas, assim categorizadas, mostram que, no total, a primeira categoria
concentrou 39,4% do total das 109 respostas; a segunda categoria totalizou 17,4%,
enquanto a terceira reuniu 13%; a quarta categoria, 22,9%; e a quinta, 7,3% das
respostas (Tabela 23). Os depoimentos dos egressos ilustram, de forma oportuna,
cada categoria de contribuições mais relevantes proporcionadas pelo Mestrado em
Avaliação.
 Conhecimento em avaliação
O conhecimento adquirido e apreendido sobre avaliação permitiu reconhecer a
complexidade do processo avaliativo, seus conteúdos e abordagens, a amplitude e
abrangência da avaliação, além de focos mais específicos como a avaliação
institucional, de ensino superior, de sistemas escolares, de produtos e projetos,
instrumentos de avaliação, entre outros. A palavra dos egressos assim ilustra a
contribuição de maior relevância do Mestrado:
“A compreensão de avaliação como um processo complexo, dinâmico, que
demanda abordagens diferentes, de acordo com as circunstâncias [...]” (Turma 2011).
“A oportunidade de conhecer novos conteúdos e conceitos relacionados com
processos de avaliação em geral [...]” (Turma 2011).
“Aquisição de conhecimento e base teórica a respeito de avaliação [...]” (Turma
2012),
“Conhecimento acadêmico agregado à prática profissional” (Turma 2011).
“Embasamento da importância da avaliação e da seriedade como deve ser
conduzida” (Turma 2012).
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“Compreender a amplitude do estudo avaliativo nas diversas áreas do
conhecimento e sua relevância no desenvolvimento e aprimoramento de programas e
no contexto social” (Turma 2014).
A contribuição mais significativa foi o conhecimento que adquiri no
campo da Avaliação. Desta forma, pude compreender com mais
clareza como se desenvolvem as avaliações institucionais da CAPES
e INEP nas instituições de ensino superior, minha área de atuação
profissional. [...] (Turma 2013).

 Aplicação
O fato de a avaliação possibilitar uma aplicação no mundo real de cada
profissional foi percebido como mais relevante pelos egressos, que se expressaram
desse modo:
“Aplicar, com fundamentação teórica, os conceitos da avaliação em situações
profissionais. [...]” (Turma 2011).
[Conteúdos e conceitos] “que podem ser aplicados no ambiente de saúde, uma
vez que é minha principal área de atuação profissional” (Turma 2011).
“Aprender como se faz uma avaliação. Poder julgar um trabalho de avaliação
realizado por outras pessoas.” (Turma 2013).
“A aplicabilidade do conhecimento adquirido na minha prática profissional.”
(Turma 2013).
“A possibilidade de utilizar técnicas e metodologias de avaliação nos projetos e
programas nos quais eu trabalho.” (Turma 2014).
O aperfeiçoamento da prática profissional e os conhecimentos
adquiridos propiciaram o emprego de técnicas e ferramentas para
geração e tratamento de informações. Tornou-se mais seguro inovar
no processo gerencial e identificar produtos / serviços capazes de
sustentar um empreendimento. (Turma 2011).

 Multidisciplinaridade
A característica multidisciplinar do Mestrado, sua composição e estrutura, e
ainda a possibilidade de interagir com profissionais de formação e experiências
diversas, foram reconhecidas como as mais relevantes contribuições do Programa
para egressos que afirmaram:
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o curso preenche a expectativa de mostrar o que é e como trabalhar
com Avaliação. Possibilita uma troca multidisciplinar, onde
profissionais de várias áreas mostram a importância de ser uma
equipe, de conhecer o espaço de cada um, e que podemos tratar
assuntos diferentes, mas com uma visão de avaliador. (Turma 2011).

[...] “a relação e convivência multidisciplinar da formação acadêmica e
profissional dos alunos agregada à característica do curso (Valor).” (Turma 2012).
“O

compartilhamento

de

experiências

com

uma

turma

com

perfil

multidisciplinar. Acredito que isso possibilitou o desenvolvimento de uma visão sobre
Avaliação mais aprofundada.” (Turma 2012).
“O fato de o curso ser multidisciplinar e profissional e da Instituição ser de
referência na Área.” (Turma 2012).
“A multidisciplinaridade do curso também é de grande importância, visto que
agregamos conhecimentos de diferentes áreas.” (Turma 2014).
 Docentes, disciplinas e ensino
O ensino ministrado no Programa de Mestrado Profissional pelo corpo docente
e as disciplinas desenvolvidas mereceram destaque para 22,9% das respostas. Os
depoimentos justificam a relevância dada a esses componentes do Mestrado.
[O

que]

“contribuiu

demasiadamente

para

a

minha

formação

e/ou

embasamento acadêmico e profissional foi certamente a contribuição do corpo
docente da instituição Fundação Cesgranrio [...]” (Turma 2012).
“O encontro com o corpo docente tão qualificado e absolutamente disponível.”
(Turma 2013).

A possibilidade de compartilhar da vasta experiência de profissionais
de tão alto padrão e tão grande capacidade técnica na área de
Avaliação. E que além de excelentes profissionais Avaliadores,
dispunham de seu tempo para ensinar com maestria esta arte. (Turma
2012).
A alta qualificação do corpo docente, combinada com a transmissão
de conhecimentos teóricos e práticos por parte dos professores e,
ainda, o processo de orientação para a elaboração da dissertação, que
muito me ensinou a hoje atuar como professor orientador. (Turma
2013).

65

O mais relevante certamente foi as escolhas das disciplinas e dos
professores, especialistas em suas áreas. Também não posso
esquecer a forma dinâmica com que as disciplinas foram ministradas,
trazendo o contexto atual da avaliação para dentro da sala de aula,
discutindo em grupos e porque não dizer, avaliando e buscando novos
olhares. (Turma 2012).
A qualidade intelectual de boa parte do corpo docente, conciliado com
a experiência internacional de outros, o que aumentou
significativamente a experiência em avaliação e os conhecimentos
adquiridos, contribuindo diretamente para melhoria de minha atuação
profissional. (Turma 2014).

“Todas as disciplinas estudadas contribuíram de alguma forma para a minha
atuação profissional. Destaco Instrumental de Avaliação e Meta-Avaliação como de
maior contribuição para a minha capacitação profissional.” (Turma 2013).
“Os conhecimentos passados em relação à Metodologia da Avaliação e às
experiências de egressos do curso [Experiências Multidisciplinares], pois consegui
aplicá-los imediatamente nos processos de trabalho.” (Turma 2014).
“O processo de orientação na elaboração da tese.” (Turma 2012).
“O aprendizado durante elaboração da dissertação e a aplicação dos conteúdos
desenvolvidos nas aulas.” (Turma 2012).
De acordo com um egresso da Turma 2011, no desenvolvimento da
dissertação, o Programa possibilitou:

participar do estudo avaliativo desde o início de sua construção,
elaborando o quadro de critérios e instrumento.
Participar da
avaliação propriamente dita e perceber as dificuldades existentes
durante o processo avaliativo propondo estratégias para alcançar os
objetivos da avaliação.

No âmbito do Programa, também não foi esquecido o tratamento atencioso e
cordial dado pelos funcionários (pessoal da Secretaria do Mestrado, da Biblioteca, da
portaria, serviços e segurança) aos discentes e sempre muito apreciado.

 Novas oportunidades
A abertura para situações futuras no mundo profissional ficou registrada como
um possível primeiro impacto do Mestrado. Para alguns dos egressos, foram vários
os significados:
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auxiliou-me em aumentar meus horizontes quanto às condutas na
elaboração dos critérios de avaliação para os alunos do curso de pósgraduação, para a seleção de novos alunos e para implementar
programas de adequação da empresa e da instituição a qual estou
vinculado. (Turma 2011).

“Novas perspectivas de atuação, um olhar mais crítico e observador, com toda
certeza foi bastante relevante.” (Turma 2012).
“A possibilidade de enfrentar novos desafios com segurança e um melhor
embasamento do que realmente significa a palavra AVALIAÇÃO.” (Turma 2012).
“A qualificação para lecionar no ensino superior.” (Turma 2014).
As palavras de um egresso da Turma 2013 marcam esse momento da vida
profissional:
“Foi o melhor investimento que fiz na minha vida. Melhorei minha atuação como
profissional e ainda portas foram abertas por causa do peso do meu diploma.”

 Opiniões e sugestões sobre o Mestrado
Finalizando o instrumento aplicado aos egressos do Programa de Mestrado
Profissional em Avaliação, a última questão solicitava que acrescentassem,
espontaneamente, opiniões ou sugestões ao Programa. As opiniões dadas foram
analisadas e categorizadas, tendo-se obtido dois conjuntos principais de palavras e
expressões que se referiam ao Curso de Mestrado e aos docentes e disciplinas.
As Figuras 1 e 2 exibem esses conjuntos sob a forma de nuvem, conforme a
aplicação da ferramenta Tagul, descrita no capítulo da Metodologia do estudo.
Para os egressos, o Mestrado (Curso) foi ótimo, muito bom, excelente,
maravilhoso, bem organizado, relevante, cuidado, entre outras opiniões positivas
(Figura 1).

O Curso foi de extrema importância para o meu crescimento pessoal
e profissional. Ao longo do curso muitos questionamentos e reflexões
e, ao final dele, muita satisfação e o compromisso de realizar ações
que possam contribuir para a mudança de cenários a partir de
observações, diagnósticos, recomendações tendo por base elementos
reais e não fictícios.
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Figura 1 – Opiniões dos egressos sobre o Mestrado

Fonte: O autor (2016).

Sobre os professores e disciplinas ministradas, os egressos expressaram seu
contentamento com profissionais competentes que “demonstram amplo domínio do
assunto” (Figura 2).

Figura 2 – Opiniões dos egressos sobre Docentes e disciplinas

Fonte: O autor (2016).

“Gostaria de agradecer aos professores da instituição Fundação Cesgranrio
pelo aprendizado.” , disse um deles. E outro deixou o seguinte depoimento:
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O fato de haver convivido de forma democrática com profissionais
importantes no panorama da avaliação em nosso país, sem qualquer
“estrelismo” foi fundamental neste caminho. Os professores, de forma
aberta e acolhedora nos ensinaram em todos os momentos!

Embora as opiniões tão favoráveis e a quantidade de respondentes que
participaram afirmem a credibilidade do estudo, também foram feitas críticas que,
após analisadas, foram reunidas em pontos principais, pela importância de fornecer
outros olhares dos egressos.
Houve indicação que, nas disciplinas, faltam exemplos em todas as áreas e os
conteúdos deveriam ser direcionados para a realidade de empresas.
Sobre a escolha do orientador, um egresso da Turma 2013 foi de opinião que
“necessita ser mais criteriosa”. Segundo a Coordenação4,
a prática do Programa é conciliar a preferência do discente por um
orientador, a aderência do tema ou objeto escolhido à experiência
desse possível orientador, além da especificidade da metodologia
avaliativa. Após a elaboração e aprovação da primeira versão do
projeto de dissertação, no segundo quadrimestre de aulas, os
discentes são convidados a indicar dois possíveis orientadores. Seus
projetos de dissertação são examinados por esses professores e, em
reunião, decide-se o orientador, o que é comunicado ao mestrando.
Os poucos casos de desacordo são examinados e, sempre que
possível e necessário, o orientador é mudado. Essa é uma prática
criteriosa, que pretende atender às necessidades de cada mestrando.

Para a crítica feita à falta de avaliação, a Coordenação informou que a
avaliação ao término da disciplina deve ser feita pelo docente. Será aplicada ao final
de cada quadrimestre, por retratar melhor o desempenho do Programa, de modo
formativo, e não como nesse estudo somativo. Como as disciplinas são oferecidas
uma vez ao ano, em um quadrimestre, haverá tempo para aperfeiçoamentos.
Houve também crítica em relação ao funcionamento de computadores e
equipamentos eletrônicos e ao acesso à internet, sinalizando a necessidade de
permanência, no Programa, de um responsável pela manutenção do equipamento e
sua atualização.
Sobre o fato de o Mestrado ser “pouco divulgado”, os dados de procura pelo
Programa (Tabela 1) indicam que o acesso ao site tem sido eficiente nesse sentido.

4

Informação dada pela Coordenação do Programa.
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No segundo semestre de 2016, informações principais sobre o Mestrado contidas no
site foram traduzidas para o inglês e espanhol, podendo auxiliar na divulgação do
Programa para interessados de outras nacionalidades.
As sugestões que os egressos acrescentaram foram analisadas e organizadas
em categorias. A que reuniu o maior número foi em relação às disciplinas do Mestrado.
Os egressos sugeriram:
 aumentar a carga horária da disciplina Metodologia da Avaliação ou dividi-la
em duas disciplinas, uma introdutória e outra dedicada às abordagens
avaliativas;
 aumentar a carga horária da Prática de Avaliação;
 compor uma nova disciplina denominada Coleta e Tratamento de Dados,
mantendo a Análise e interpretação de Dados;
 tornar a Prática de Avaliação Qualitativa ou disciplina de mesmo nome
obrigatória;
 criar a Prática de Avaliação Quantitativa;
 ministrar Análise e Intepretação de Dados integralmente no laboratório de
informática;
 oferecer mais disciplinas relacionadas à Educação;
 apresentar dissertações anteriores que utilizaram os padrões de avaliação
na Meta-Avaliação e revisar a metodologia utilizada;
 organizar turmas menores;
 flexibilizar a grade de horário;
 maior tempo disponível para o discente se dedicar somente ao
desenvolvimento da dissertação;
 ampliar a apresentação de avaliações realizadas por ex alunos;
 promover a avaliação das disciplinas ao final do quadrimestre.

A seguir, as sugestões identificadas dizem respeito a atividades práticas.
 realizar mais atividades de cunho prático, utilizando ambientes simulados ou
reais que permitam aplicação dos conteúdos ministrados;
 realizar avaliações simuladas, como complementação ao conteúdo teórico;
 agregar atividades práticas às disciplinas, por exemplo, participação em
projetos em andamento;
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 organizar grupos de estudo sobre temas específicos, desde o início do curso,
cuja produção poderia ser resenhas, resumos, artigos, apresentados em
“semanas da avaliação”;
 promover mais atividades avaliativas para formação do profissional;
 oferecer estágio na Fundação Cesgranrio.
Diante dessas sugestões, ficam algumas perguntas: Será que a visão dos
egressos não é conservadora a respeito da oferta de maior número de disciplinas?
Será que esses mestrandos disporiam de tempo para cursar novas disciplinas? Por
que não organizaram o próprio tempo para ler e pesquisar mais?
Em relação a eventos na área da avaliação foi sugerida a realização de mais
eventos e a interação e/ou intercâmbio com outros cursos em Avaliação, professores
e alunos de outros estados.
Uma nova sugestão inclui a possibilidade de “ex-alunos participarem como
monitores voluntários nas disciplinas de seus orientadores, possibilitando assim a
continuar com a produção de artigos, participação de seminários”, que vem sendo
adotada, desde 2011 por diversos docentes.
As sugestões sobre a Biblioteca e recursos de informática se referem a ampliar
o acervo e melhorar as condições de usabilidade dos computadores do laboratório de
informática, além de aumentar-lhes a quantidade.
Houve a sugestão de apresentação de projeto como parte do processo de
seleção. Pelo Edital de Seleção de 2014, o Programa introduziu a entrega de uma
proposta escrita de tema em avaliação que pode vir a ser desenvolvida como
dissertação do candidato, se aprovado. Como a avaliação não costuma ser matéria
abordada em cursos de graduação e os candidatos não teriam domínio do assunto, o
Programa não solicita um projeto, como é usualmente pedido a candidatos ao
Doutorado (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2014b).
A oferta de Doutorado em Avaliação foi lembrada por alguns egressos, um
projeto que requer maior prazo de proposição, aprovação formal e execução.

4.5 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES AVALIATIVAS
Após a apresentação dos resultados obtidos com o presente estudo, pode-se
responder às questões que foram formuladas no Capítulo 1, originadas do objetivo de
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avaliar o Programa de Mestrado Profissional em Avaliação à luz da opinião dos
egressos que fizeram parte das Turmas de 2011 a 2014.
A primeira questão avaliativa focalizava o atendimento do Mestrado às
expectativas dos egressos em relação à formação profissional em avaliação.
Conforme os dados apresentados nas Tabelas 17 e 18 pode-se concluir que a
relevância, atualidade e utilidade dos conteúdos tratados pelas disciplinas obrigatórias
e eletivas, e necessários à formação profissional, foram consideradas nos níveis mais
altos, pela maioria dos egressos, atendendo suas expectativas.
Considerando os resultados obtidos sobre a contribuição dada pelas disciplinas
para o desempenho profissional dos egressos (Tabelas 15 e 19), pode-se dizer que,
na opinião da maioria dos egressos, na maior parte das respostas, as expectativas
foram atendidas.
A segunda questão avaliativa tratava do nível de satisfação dos egressos com
a infraestrutura e as condições que o Programa oferecia. De acordo com os dados
contidos na Tabela 20, pode-se afirmar que é alto o nível de satisfação dos egressos
com referência à infraestrutura (instalações físicas do prédio, acervo da biblioteca),
condições de atendimento na secretaria e biblioteca, além das condições de
segurança. Esses indicadores alcançaram de 0,72 a 1,0 na soma dos níveis
superiores de satisfação. Apenas o indicador laboratório de informática atingiu um
nível médio de satisfação. Porém as críticas e sugestões dos egressos já foram
atendidas no sentido de estabelecer um bom nível de funcionamento.
A terceira questão avaliativa buscou saber o possível impacto do Programa
percebido pelos egressos, em sua vida profissional. Os resultados são mostrados
pelas Tabelas 21, 22 e 23 e permitem afirmar que os egressos, em sua maioria,
reconhecem que o Mestrado Profissional em Avaliação proporcionou ascensão
profissional, ampliou as oportunidades no trabalho e trouxe contribuições para a
atuação profissional, o que significa que o Programa trouxe impacto para a vida
profissional. Apenas o indicador continuidade dos estudos não registrou impacto
relevante. No entanto, depende de diversas condições externas e relativas a cada
egresso, sem qualquer interferência do Programa.
As opiniões expressas nas Figuras 1 e 2 corroboram o resultado obtido pelo
estudo avaliativo e respondem as questões avaliativas formuladas, revelando o mérito
e o impacto do Programa.
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4.6 SUGESTÕES
Com base nos resultados obtidos pelo presente estudo e também nas
conclusões, pode-se sugerir à Coordenação do Programa:


levantar, junto aos mestrandos, a possibilidade de ampliação de horários

de aulas com vistas à oferta de mais disciplinas eletivas;


incentivar docentes e discentes a enviarem trabalhos a eventos promovidos

em áreas que desenvolvem estudos avaliativos, aumentando assim a participação dos
mestrandos e sua interação com colegas de outros Programas;


incentivar docentes e discentes a escreverem mais artigos como resultado

dos estudos realizados nas disciplinas, na Prática de Avaliação, nos projetos de
pesquisa e nas dissertações;


atualizar, junto aos professores, a bibliografia mais recente relacionada aos

conteúdos das disciplinas pelas quais são responsáveis, dando continuidade à
atualização necessária;


efetuar a compra semestral das recentes indicações bibliográficas dos

docentes, ampliando o acervo da biblioteca;


incentivar a utilização da biblioteca e dos bancos de dados pelos

mestrandos;


ampliar a oportunidade de participação dos egressos como monitores em

disciplinas e práticas de avaliação;


solicitar a atualização de informações no Curriculum Lattes dos

mestrandos, de modo a dar destaque à produção intelectual originada no Mestrado;


difundir o estudo junto a outros Programas de Pós-graduação, para que

sejam apreciados os resultados encontrados.
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APÊNDICE A – Questionário aos egressos
Prezado Mestre em Avaliação
Este questionário tem duplo objetivo: (a) conhecer a situação profissional atual dos
egressos da Xª turma do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação
Cesgranrio (Turma de 201X) e (b) identificar o nível de satisfação desta turma em
relação ao Curso realizado.
Sua colaboração de Avaliador é de fundamental importância para o aprimoramento
do Curso do Mestrado.
Contando com uma pronta resposta, antecipadamente agradeço.
Valmir Marques de Paiva

MARQUE COM UM X A SUA RESPOSTA EM CADA ITEM E/OU ESCREVA O SOLICITADO
NO ESPAÇO APÓS A PERGUNTA.
DADOS PESSOAIS
1) Sexo:
A) Feminino.
B) Masculino.
2) 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.
3) Qual o seu nível de escolaridade antes da realização do Curso?
A) Graduação.
B) Especialização.
C) Mestrado Acadêmico.
D) Doutorado.
4) 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
5) Você já exercia alguma atividade profissional antes da realização do Mestrado?
A) Sim. Qual?.............................................................................................................................
B) Não.
6) Você está exercendo atividade profissional atualmente?
A) Sim. Qual?.............................................................................................................................
B) Não.
7) Qual a área da sua atividade profissional?
A) Administração.
B) Educação.
C) Meio Ambiente.
D) Saúde.
E) Social.
F) Turismo.
G) Outra. Qual? .........................................................................................................................
8) 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? ..................................................................................................................
9) Em que empresa/organização você trabalha? ....................................................................
10) 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 Mestrado.
H) Outra forma. Qual? ...............................................................................................................
O CURSO
11) Por que você optou por um Mestrado Profissional?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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12) Assinale uma ou mais razões de sua escolha do 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): ...............................................................................................
13)
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: .............................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
14) O tema do seu estudo avaliativo
A) faz parte de avaliação da instituição em que 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.
15) O processo de realização do estudo contribuiu para a sua atuação profissional?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
16) Houve ascensão profissional em decorrência da realização do 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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17) Em função da realização do Mestrado, 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.
18) 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
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Relevância
dos
conteúdos

Atualidade Utilidade
dos
dos
conteúdos conteúdos

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 da Aprendizagem em Processos de EAD
Avaliação de Desempenho Profissional
Avaliação de Sistemas Escolares
Avaliação de Programas de Comunicação
Avaliação em Saúde I
Avaliação em Saúde II
Avaliação de Serviços em Saúde
Avaliação Qualitativa
Avaliação Organizacional
Estratégias de Monitoramento e Avaliação em Saúde
Políticas Públicas em Avaliação
Tópicos Especiais: Experiências Multidisciplinares em Avaliação

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

Suficiente

Pouco
Suficiente

Insuficiente

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
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

Por favor, justifique a atribuição de insuficiente:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
20) Além das disciplinas curriculares, você consideraria outra(s) disciplina(s) importantes para
sua formação profissional?
A) Sim. Qual(is)?........................................................................................................................
B) Não.
21) Após concluir o 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.
22) 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.

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

2

3

4

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

