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Ementa A discussão de métodos de avaliação deve começar por uma análise dos 

processos de ensino-aprendizagem e seus referenciais teórico-

metodológicos. A disciplina se propõe a discutir e produzir conhecimento 

nesses temas, relacionando-os aos domínios cognitivos, afetivos e 

psicomotores. Objetiva também analisar a validade e confiabilidade dos 

diversos instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem e das 

competências no trabalho, considerando o feedback como ferramenta 

fundamental na melhora do aprendizado e na motivação, quer seja no 

ensino à distância ou nos vários cenários de atendimento à saúde. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Capacitar estudantes de pós-graduação para o estudo do 

processo de ensino e aprendizagem e avaliação do 

estudante. 

 Capacitar o estudante para a realização de feedback na 

avaliação; 

 Capacitar o estudante para a elaboração de questões no 

formato teste; 

 Conhecer, refletir e debater sobre os diversos instrumentos 

de avaliação do estudante no ensino presencial e à 

distância. 

 

Estratégias de 
Ensino 

1. Exposição dialogada. 

2. Rodas de conversa.  

3. Seminários integrativos. 

4. Dramatização. 

5. Elaboração de programas de capacitação. 

6. Análise crítica e discussão de artigos 

7. Círculos de aprendizagem 



Plano de Ensino 1 – Conceitos básicos: Como as pessoas aprendem? 
2- Papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem 
3- Avaliação Formativa X Somativa 
4- Avaliação nos domínios afetivo e psicomotor. Aprendizagem e 
comportamento 
5- Processo de feedback como ferramenta fundamental na melhora do 
aprendizado e na motivação. Como fazer um “feedback” do desempenho 

do estudante 
6- Pirâmide de Miller na avaliação das competências na educação de 
profissões da saúde e no trabalho. 
7- Como elaborar questões e itens em provas no formato teste 

8- Qualidade e propriedades das diversas ferramentas para a avaliação 

do aprendizado : Confiabilidade X Validade 
9- Avaliação no ensino à distância 
10- Círculos de aprendizagem 

Critérios de 
Avaliação 

 Seminário em grupo 

 Análise crítica dos textos 

 Avaliação da Atividade de Capacitação 

 Participação e contribuição ativa nas atividades 

desenvolvidas, considerando-se: 

 Resposta aos questionamentos,  

 Diálogo com os colegas sobre o tema,  

 Exposição de seus conhecimentos prévios,  

 Interesse em aprofundar o tema,  

 Realização das tarefas.  
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