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EMENTA:
O aluno será estimulado a discutir questões da mudança e o processo de tomada de
decisão no contexto da educação em interface com a avaliação, em suas diferentes
abordagens, e as relações de poder. Para tanto, as discussões serão subsidiadas por
conteúdos formativos relacionados à avaliação educacional, para proposições de ações
inovadoras com potencial transformador nos diferentes espaços educativos. Para tanto, as
atividades da disciplina serão voltadas para o planejamento, a organização, o desenho, a
execução e o controle de projetos avaliativos na realidade de trabalho do pós-graduando.
As atividades da disciplina preveem a análise de situações cotidianas vivenciadas em
espaços educativos resultantes de políticas no âmbito interno e externo da instituição
educativa (práticas associadas a projetos e avaliação de desempenho dos alunos, dos
docentes, da escola, entre outros).
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