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Apresentação 

 

“O ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade (...). Como consequência, [a avaliação] 

nos subsidia a tomar decisões com o objetivo de obter resultados bem-sucedidos em nossa ação”. 

(LUCKESI, 2018, p. 27, 117). 

 

Com a universalização da educação básica e a crescente demanda de ensino superior, a avaliação do processo 

de ensino e de aprendizagem tem se constituído em uma temática da maior relevância e complexidade para a efetivação 

das políticas públicas de educação formal no Brasil.  

Convivemos ainda hoje com uma cultura de educação tradicional, com utilização de metodologias de ensino e 

instrumentos avaliativos pensados para uma escola do início do século XX, quando se iniciou efetivamente o processo 

de  industrialização no Brasil. Essa escola tradicional, de viés tecnicista, foi formatada dentro de um modelo de 

educação fabril, voltado para a formação de mão de obra para o mercado de trabalho, com predominância de métodos 

transmissivos e instrumentos de mera verificação do conteúdo transmitido. Nesse sistema, a certificação do 

conhecimento "aprendido" se dava por meio de processos desiguais de classificações que desconsideravam os lugares 

sociais de onde os sujeitos partiam, reproduzindo exclusões sociais, raciais, de gênero, de pessoas com deficiências, 

etc.  Assim, é importante pensarmos que, historicamente, a escola brasileira sempre reproduziu e reforçou 

desigualdades, e que  as formas de ensinar e avaliar que  utilizamos hoje são signatárias desse modelo de educação, 

cuja engrenagem foi construída para excluir as filhas e os filhos da classe trabalhadora.  

Na  Jornada Pedagógica 2020, bem como ao longo deste ano letivo, propomos que o processo de avaliação do 

ensino e da aprendizagem seja abordado como um problema de investigação da nossa prática pedagógica: o que 

avaliamos? Quem avaliamos? Por que avaliamos? Para que avaliamos? Para quem avaliamos? Como avaliamos? Com 

quem avaliamos? Quais significados e sentidos ganham nosso planejamento e todo o processo de ensino e de 

aprendizagem a partir das avaliações que fazemos? Essas reflexões nos impelem a pensar que não podemos ter um 

projeto de educação formal para nosso Instituto, curso, componente curricular ou para qualquer trabalho exercido 

em uma instituição de ensino, desvinculado de um projeto de humanidade e de sociedade. Nesse sentido, as propostas 

curriculares, os planos de ensino e de trabalho de cada servidor/a, bem como a nossa práxis cotidiana precisam 

refletir os nossos mais caros princípios constitucionais: a democratização do conhecimento acumulado pela 

humanidade e o respeito às diferenças e à inclusão e à justiça social. 

 



Objetivo Geral 

 

Contribuir para a (auto)formação contínua dos/as servidores/as que atuam no IFBA Campus Jacobina. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Refletir sobre as concepções de avaliação presentes no cenário educacional contemporâneo, relacionando-

as a concepções de sujeito, sociedade, conhecimento e educação, bem como às metodologias de ensino e às 

práticas avaliativas instituídas no processo de ensino e aprendizagem do campus; 

 

- Possibilitar momentos de (auto)avaliação do trabalho pedagógico realizado no campus em 2019, com vistas 

ao planejamento de projetos e ações que promovam aprendizagens significativas e contribuam para a 

formação humana;  

 

- Planejar projetos e ações alinhados com a promoção de uma educação com qualidade socialmente 

referenciada para cursos integrados, subsequentes e para a licenciatura em computação em 2020. 

 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO 

 

Terça-feira (03/03/2020) - Tarde 

Horário Atividade 

13h30 às 17h  Reunião de Planejamento – Licenciatura em Computação 

Terça-feira (03/03/2020) - Noite 

 

18h às 22h 

 Credenciamento 

 Exposição de pesquisas e projetos de extensão 

 A gente não quer só comida...: Apresentação artística do grupo Sambaobá 

 Mesa de Abertura oficial 

- Prof. Dr. Philipe Murilo (Pró-reitor de Ensino do IFBA) 

- Prof. Me. Ricardo Alcântara (Diretor Geral do IFBA Campus Jacobina) 

- Prof. Me. Andson Rocha (Diretor de Ensino do IFBA Campus Jacobina) 

 Conferência de abertura: Avaliação para formação humana no contexto da 

educação profissional 

- Profa. Dra. Silvana Ferreira (UNEB) 

Quarta-feira (04/03/2020) - Manhã 

 

7h15 às 12h 

 Café da manhã 

 A gente não quer só comida...: atividade de cuidados com a voz 

- Fonoaudiólogo Esp. Lucas Dias Bezerra 

 Minicursos, oficinas e rodas de conversa: 

- Avaliação da aprendizagem na sua interface com o racismo institucional 

(Profa. Dranda. Maicelma Maia Souza – UFRB Campus Amargosa) 

- Metodologias ativas de construção de conhecimento e avaliação da 

aprendizagem (Profa. Ma. Déborah Andrade – AGES Campus Jacobina) 



Quarta-feira (04/03/2020) - Tarde 

 

13h30 às 17h 

 Minicursos, oficinas e rodas de conversa: 

- Avaliação do processo de ensino e aprendizagem e a saúde mental de 

estudantes e professoras/es (Psicóloga Janaína Rocha Barreto, IFBA – 

Campus Irecê) 

- Planejamento do ensino e sistematização do processo avaliativo nos 

componentes curriculares (Pedagoga Mestranda Keity Barbosa Carneiro, 

IFBA – Campus Feira de Santana) 

Quinta-feira (05/03/2020) - Manhã 

 

7h15 às 12h 

 Café da manhã 

 “Deu certo comigo”: experiências metodológicas e avaliativas que geraram 

aprendizagens significativas 

- Avaliação e adaptação curricular no contexto da educação Inclusiva (Profa. 

Ma. Carina Farias) 

- Memórias de aulas como instrumento avaliativo (Profa. Ma. Carla Corte) 

 Indicadores acadêmicos do IFBA Campus Jacobina 

- DEPEN 

- Coordenações de Cursos 

- Setor Pedagógico 

Quinta-feira (05/03/2020) - Tarde 

 

13h30 às 17h 

 Planejamento: avaliação dos planos de ensino 2019 e elaboração dos planos 

de ensino 2020 – integrado e subsequente 

 Socialização dos trabalhos e encerramento 
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