
Relatório do produto 

A Disciplina Avaliação em Educação proposta pelo Programa de Pós-graduação da 

Ufba, sob a orientação do Professor Doutor Robinson Tenório, constitui-se a partir do 

estudo de: conceitos de avaliação, campos, classificação, escala, pesquisa, avaliação 

e gestão, avaliação educacional, tendências nacionais e internacionais, avaliação 

institucional, da Educação Superior, avaliação de programas e projetos, aspectos 

técnicos e metodológicos de monitoramento e diagnóstico, Indicadores, Instrumentos, 

análise.  

O eixo norteador das pesquisas em avaliação aponta para a negociação como modelo 

que orienta a tomada de decisão e melhoria do processo avaliado. Os temas 

pertinentes foram abordados a partir da bibliografia indicada pelo professor, que 

sugeriu a construção de um produto de coleta e tratamento de informações para a 

proposição de uma avaliação comunicativa. 

Entre as propostas sugeridas por Tenório foram listadas: Seminários, estudos de 

Editais, vídeos, dicionários de avaliação, websites, dentre outros. Depois das escolhas 

realizadas pelos grupos de trabalho, surgiu então, a possibilidade da produção do 

GUIA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS  EM  

FÓRUNS E CHATS  

O produto objetiva ser uma referência para professores e tutores em Educação on-line 

a fim de nortear ações avaliativas realizadas nos ambientes interativos de 

aprendizagem. Ele constitui-se na possibilidade de ser um produto de uso aplicável 

que atenda, com objetividade, necessidades do professor/tutor ao avaliar a qualidade 

de participação dos sujeitos/alunos em ambientes virtuais. 
O guia justifica-se pelo uso cada vez mais crescente de recursos tecnológicos 

nos ambientes de aprendizagem virtuais, a exemplo da Internet, 

desencadeando novas formas de ler, de escrever, pensar, agir e 

consequentemente AVALIAR.  

Para a produção do Guia, foi necessário organizar um cronograma de trabalho 

distribuindo em quatro semanas atividades de pesquisa, leituras, escritos, 

discussões e execução do produto. Tempo previsto e previamente negociado. 

As orientações foram feitas via e-mail e na modalidade presencial, com o 

professor Tenório.  



O Guia foi apresentado para os integrantes da disciplina em slides e disponibilizado no 

Site/produto resultante do trabalho de uma outra equipe, do grupo maior. O mesmo foi 

avaliado pelo Professor Coordenador Dr. Tenório e turma da Disciplina Avaliação e 

posteriormente reescrito, segundo contribuições dadas. Espera-se que o GUIA DE 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS  EM  FÓRUNS 

E CHATS  possa contribuir para agregar conhecimento, objetividade, questões e 

diagnósticos significativos para o usuário do mesmo.  

Finalmente vale ressaltar que enquanto produto de avaliação, este material deve ser 

um dado para reflexão e conseqüente julgamento. Material de negociação e melhoria 

do próprio objeto. 

 

 

 

 


