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Ementa: 

Serão discutidos os fundamentos teóricos e práticos da análise curricular e será 

enfatizada a importância do alinhamento dos programas de avaliação dos estudantes 

com os objetivos curriculares propostos para os diferentes ambientes de aprendizagem. 

Os conhecimentos e habilidades desenvolvidas nesse módulo são essenciais ao docente 

que se confronta com a tarefa diária de promover o aprendizado e o crescimento 

profissional dos futuros profissionais de saúde.  

 

CONTEÚDO DO MÓDULO (DISCIPLINA) • Avaliação de Instituições de Ensino 

Superior. • Avaliação de programas educacionais na saúde. • Avaliação de Estudantes: 

Instrumentos, Validade, Confiabilidade, Aplicabilidade, Viabilidade e Impacto na 

Aprendizagem.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESEMPENHO  

Domínio cognitivo: • Compreender a importância e relevância das estratégias de 

avaliação como parte do processo de análise e desenho de currículos e para controle e 

garantia de qualidade de instituições de ensino superior (IES). • Conhecer os critérios 

de qualidade usados em processos de avaliação de IES • Saber aplicar os principais 

instrumentos de avaliação de qualidade de IES • Reconhecer o papel da avaliação do 

estudante como parte do processo de avaliação da qualidade de programas 

instrucionais. • Compreender as características, aplicabilidade, vantagens e 

desvantagens dos diferentes instrumentos de avaliação de estudantes. • Saber aplicar os 



 

diferentes instrumentos de avaliação de estudantes em contextos educacionais 

específicos levando em consideração suas características.  

Domínios psicomotor e afetivo: • Dar e receber feedback construtivo em discussões 

em grupos. • Demonstrar respeito e cordialidade durante as atividades colaborativas em 

grupo. • Aplicar diferentes instrumentos de avaliação de Instituições de Ensino 

Superior em um cenário educacional específico. • Aplicar diferentes instrumentos de 

avaliação de estudantes em cenário educacionais. • Usar de forma eficaz o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (Tutoria on- ‐line) da FPS como uma estratégia de 

aprendizagem pessoal e colaborativa. • Demonstrar habilidades de comunicação, 

apresentação oral e dinâmica de grupo. • Realizar todas as suas atividades de modo 

ético e profissional.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM: Para o desenvolvimento das 

atividades será adotada a Metodologia Ativa de ensino-aprendizagem.  

 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM A carga horária de atividades será distribuída 

entre as seguintes estratégias de aprendizagem: Palestras, Discussões de vídeos, Mesa 

de debate, Atividades em grupo, Oficinas e Apresentações.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS Os participantes receberão este manual contendo todas as 

informações necessárias sobre o curso, incluindo objetivos, cronograma, descrição das 

atividades, avaliação, informações sobre palestrantes e tutores e bibliografia sugerida. 

Os textos, artigos, problemas e outros materiais a serem utilizados durante as 

atividades serão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem da FPS 

(Tutoria on- ‐line) para compartilhamento de informações e referências bibliográficas 

entre estudantes, docentes e coordenação do módulo (disciplina), bem como para o 

envio das tarefas.  

 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO (DISCIPLINA) Todos os estudantes serão avaliados 

formativamente durante todas as atividades do curso (grupos tutoriais, oficinas, 

apresentações de tarefas, trabalhos em grupo, etc.) e receberão feedback referente à 

participação e desempenho. A avaliação somativa dos estudantes consiste na tarefa que 

será descrita detalhadamente no tópico a seguir. Os estudantes também avaliarão todas 



 

as atividades do módulo e os docentes ao final de cada encontro, a fim de contribuir 

com possíveis melhorias do programa.  

 

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - Para ser considerado aprovado no módulo 

(disciplina) o estudante deverá atingir a nota mínima de 7.0 (satisfatório) na tarefa 

numa escala de 0 a 10; - As tarefas que não atingirem o mínimo esperado deverão ser 

refeitas em prazos a serem acordados com o coordenador do módulo; - A nota final do 

módulo (disciplina) será o resultado da média ponderada da tarefa e avaliação pelo 

tutor. 
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