OBJETIVO DA WEBCONFERÊNCIA:
Apresentar o processo de avaliação (critérios e instrumentos) dos
cursistas nos módulos do Programa Gestão em Foco.

TEMAS QUE SERÃO APRESENTADOS:
•
•
•
•
•
•

Mudanças na concepção de avaliação na EaD;
Rubrica: utilizada como instrumento de avaliação;
Critérios definidos para as atividades;
Pesos definidos para cada critério e o cálculo de pontos;
Conceitos que serão registrados no ambiente virtual e-escola;
Recurso do Google (que irá gerar a Rubrica).

AVALIAÇÃO NA EAD: FOCO NA APRENDIZAGEM
Na Educação a Distância, a prática avaliativa ainda é, muitas vezes, tradicional e
subjetiva. De forma geral, avalia-se para obter nota, aprovar, mensurar e certificar.
Diante disso, faz-se necessário buscar alternativas que superem este quadro.
A avaliação formativa (ou avaliação para a aprendizagem) surge como alternativa para
a mudança dessa cultura avaliativa tradicional.
Na avaliação formativa o foco está nos processos de ensino e de aprendizagem e na
capacidade de gerar, com rapidez, informações úteis sobre as etapas vencidas e
dificuldades encontradas pelos estudantes.
Neste processo, estabelecemos um feedback contínuo sobre a aprendizagem e as
possíveis dificuldades encontradas pelos cursistas.
Um instrumento de avaliação que traduz e coloca em prática a avaliação formativa é a
Rubrica.

RUBRICA: COMPREENDENDO O CONCEITO
Etimologia e pronúncia: A palavra rubrica tem
origem do latim rubrīca,ae, que significa “tinta
vermelha”. Nos manuscritos antigos, rubrica
designava a letra ou a linha inicial de um capítulo
escrita em vermelho (Houaiss, 2009).
A forma correta de escrita da palavra é rubrica. A
palavra “rúbrica” (com acento), embora seja muito
utilizada, está errada. A palavra correta é rubrica,
uma palavra paroxítona, com a sílaba bri como sílaba
tônica.
Pesquisas no Brasil e contexto educacional: de acordo
com o professor Jarbas Novelino Barato (2005), as
rubricas foram utilizadas inicialmente nos Estados
Unidos, na década de 70, com o objetivo de facilitar o
processo de avaliação de redações.

RUBRICA: PORQUE UTILIZÁ-LAS NA EaD?
Relação com a EaD: as Rubricas são muito
utilizadas na modalidade Educação a
Distância, pois possibilitam avaliar o
desempenho dos cursistas por meio de
critérios específicos, de forma clara e
objetiva.
Esses
critérios
são
apresentados
antecipadamente aos cursistas para que
eles conheçam exatamente os aspectos
que estão sendo avaliados em suas
atividades.

RUBRICA: COMO SÃO ORGANIZADAS?
São apresentadas, na maioria das vezes, em formato de
tabela.

Contêm
critérios
de
avaliação

Possuem estratégias de pontuação...

Possuem
definições
de
qualidade
para esses
critérios
em níveis
particulares
de
realização.

CONHECENDO OS CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Fórum:

Tarefa:

• interação;
• domínio do conteúdo;
• clareza na exposição de
ideias;
• cronograma/prazo de
entrega.

• clareza na exposição de
ideias;
• domínio do conteúdo;
• cronograma/prazo de
entrega;
• forma de envio.

COMPREENDENDO OS CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

RUBRICA: COMO E ONDE REGISTRAR OS
PONTOS OU NOTAS?
A Rubrica, além de ser utilizada para
descrever os critérios de avaliação,
também pode ser uma ferramenta
para o registro de pontos ou notas, a
partir dos critérios atingidos pelos
cursistas.
Um exemplo de ferramenta que
possibilita criar uma Rubrica on-line é
o Rubistar.
Infelizmente, essas ferramentas não
estão traduzidas para o português.

FERRAMENTAS GOOGLE E A PARCERIA COM A SEED
A Coavaliação com Rubricas (ou
CoRubrics) é um recurso que
permite criar Rubricas a partir de
uma conta de e-mail Google.
Esta ferramenta foi traduzida pelo
professor Eziquiel Menta (Seed-PR),
especificamente para ser utilizada
nas avaliações on-line.

FERRAMENTAS GOOGLE E A PARCERIA COM A SEED

Professortutor

Conta
Google

Formulário
de avaliação
Rubrica

RUBRICA ON-LINE
Através de sua conta Google da Seed-PR, o
professor-tutor poderá avaliar seus cursistas
de forma individual, por meio de formulário
próprio.
Uma vez gerado este formulário, basta
selecionar os critérios atingidos pelo cursista
e sua nota será automaticamente enviada
por e-mail.
Ao mesmo tempo, o professor-tutor terá
acesso a uma planilha com todas as notas
geradas que poderão ser alteradas (caso
necessário).

RUBRICA ON-LINE: FÓRMULA E PESO PARA CADA CRITÉRIO
Para cada critério estabelecido há uma
pontuação máxima e mínima que o cursista
poderá atingir. A pontuação máxima é de 4
(quatro) pontos; a pontuação mínima é de 0
(zero) ponto.
O professor-tutor fará a avaliação de todos os
critérios e, em seguida, o formulário irá somar e
gerar de forma automática a pontuação obtida
pelo cursista em cada atividade.
A obtenção da nota global da atividade será
realizada através da média ponderada,
considerando o peso estabelecido para cada
critério.

RUBRICA ON-LINE: NOTA GLOBAL E CONCEITOS NO AMBIENTE
VIRTUAL E-ESCOLA
A nota global, referente à média ponderada, pode variar de 10 (dez) a 0 (zero) pontos.
Esta nota representa um conceito que será registrado pelo professor-tutor no
ambiente virtual e-escola.

Para ser considerado Concluinte do curso, o cursista deve obter os conceitos Atingiu totalmente
ou Atingiu parcialmente em todas as atividades. Se ao final do curso o participante tiver obtido o
conceito Não realizou ou Não atingiu em qualquer atividade, será considerado Não Concluinte do
curso e, portanto, não terá direito à certificação.

ETAPAS DA AVALIAÇÃO

1ª - Rubrica online (aplicação do
formulário)

2ª - Gera-se
uma nota global
(baseada nos
critérios
atingidos/média
ponderada)

3ª - Essa nota
representa um
conceito que
será registrado
no ambiente
virtual e-escola
pelo professortutor

ETAPA FINAL DA AVALIAÇÃO: REGISTRO NO
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• Uma conta Gmail da Seed foi encaminhada para cada professor-tutor (via email expresso).
• Os tutoriais com o passo-a-passo para criação da Rubrica estarão disponíveis
no espaço do professor-tutor > fóruns permanentes > fórum de notícia.
• Solicitamos que acessem suas contas de e-mail (Gmail) e criem a Rubrica,
seguindo as orientações dos tutoriais.
• Façam testes e registrem suas dúvidas no espaço do professor-tutor > fóruns
permanentes > problemas técnicos e dúvidas sobre as atividades da tutoria.
• Nossa próxima Webconferência sobre o tema avaliação será no dia
09/05/2016, às 14h.

