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Resumo: O artigo apresenta o estudo de caso realizado com os mestrandos que
cursaram a disciplina Técnicas de Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos de
Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – Campus
Mucuri, sobre os conhecimentos prévios dos aprendizes no momento do início da
referida disciplina. O objetivo do trabalho é avaliar os conhecimentos prévios dos
alunos e a partir dos resultados dar suporte ao docente sobre onde serão
concentrados os esforços, sejam naqueles temas e assuntos desconhecidos, pouco
vivenciados, ou mesmo naqueles considerados de maior interesse. Para o
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levantamento dos conhecimentos prévios foi aplicado um questionário estruturado
que serviu como instrumento padronizado de coleta de dados para a condução dos
resultados de natureza quantitativa. Os resultados levaram ao conhecimento do
perfil dos mestrandos, tais como área de atuação, área de formação, experiências
profissionais e principalmente o nível de conhecimento nos assuntos abordados na
disciplina e a proficiência em outros idiomas. O estudo se mostrou bastante útil para
o objetivo proposto.
Palavras-chave: Conhecimentos prévios; Perfil dos mestrandos; Bagagem de
conhecimentos; Esquemas de conhecimento; Ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Os docentes, ao ministrarem um determinado curso ou, principalmente, uma
certa disciplina, sempre se deparam com uma questão de grande relevância: por
onde começar o seu conteúdo? A resposta, mais que óbvia, é iniciar pelo começo,
pela introdução do assunto. Porém, onde é o início? E é exatamente nesta última
questão que surge um grande problema: o lançamento inicial do assunto a ser
estudado para alguns não é necessariamente o começo para outros.
Segundo Miras (1999), no início de um processo educativo, os alunos não
estão com as mentes vazias, como um quadro branco em que podemos escrever o
que quiser. Os aprendizes já chegam à sala de aula com conhecimentos prévios
advindos de experiências pessoais, profissionais e educacionais. Corroborando com
essas afirmações e, tratando-se de um ensino de mestrado, tais experiências – mais
precisamente sobre a elaboração de trabalho de conclusão de curso – já foram
adquiridas (pelo menos uma ínfima parte) ou aprofundadas em cursos de ensino
superior, especializações Lato sensu, ou até mesmo no mercado de trabalho (leitura
de artigos, manuais de procedimentos, elaboração e redação de projetos etc.). Esta
é a bagagem de conhecimento que os alunos trazem ao iniciar o experimento como
mestrando, ou seja, uns iniciam a jornada com maior grau de conhecimento sobre
determinado assunto, outros com menor nível; nunca como um quadro branco,
conforme supracitado por Miras.
Partindo dessa questão e, devido à grande relevância do tema, o professor da
disciplina “Técnicas de Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos de Pesquisa”,
do programa de Pós-graduação Stricto sensu em Tecnologia, Ambiente e Sociedade
da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campus
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Mucuri/Teófilo Otoni, propôs trabalhar um novo assunto, que descrevesse e/ou
encontrasse indicativos a respeito de conhecimentos prévios de pós-graduandos da
disciplina citada.
No dicionário Houaiss, a palavra “conhecimento” é definida como: 1. Cognição,
percepção. 2. Fato, estado ou condição de compreender; entendimento. 3. Domínio;
competência, experiência. 4. Coisa ou pessoa conhecida. 5. Erudição, sabedoria,
cultura.
Carvalho (2012) explica que desde Platão e Aristóteles até os filósofos atuais, o
conceito de conhecimento tem gerado um grande número de trabalhos intelectuais e
inúmeras discussões a respeito do real significado.
Probst, Raub e Romhardt (2002) definem que:
“Conhecimento é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os
indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto
a prática, as regras do dia a dia e as instruções sobre como agir. O
conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, ao contrário deles,
está sempre ligado a pessoas. Ele é construído por indivíduos e representa
suas crenças sobre relacionamentos causais’’ (PROBST; RAUB;
ROMHARDT, 2002, p.29).

Miras (1999) define conhecimentos prévios como esquemas de conhecimento,
ou seja, a representação da realidade que cada pessoa possui. Esses esquemas de
conhecimento dependem das experiências de cada pessoa, pois são visões parciais
e particulares da realidade vividas por cada um.
Absubel (1980) relaciona em sua obra um importante princípio: “Se eu tivesse
que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isto: o fator
isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece.
Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos” (AUSUBEL,
NOVAK, HANESIAN, 1980).
Determinando o professor, o alcance da disciplina em termos de objetivos, ele
pode determinar quais os conhecimentos prévios pertinentes e necessários para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem (MIRAS, 1999).
E é exatamente esta a proposta do trabalho, ou seja, analisar os
conhecimentos prévios dos mestrandos para poder responder às perguntas
realizadas no início do texto. No semestre em análise, o docente, de posse da
“radiografia” de sua plateia, pode concentrar seus esforços em temas e assuntos
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desconhecidos, pouco vivenciados, ou até mesmo considerados como de maior
interesse pela mesma.

MATERIAIS E MÉTODOS
Utilizou-se, para o levantamento dos conhecimentos prévios dos aprendizes,
um questionário estruturado, sendo este aplicado em sala de aula. Para Gil (2002), o
objetivo de uma pesquisa descritiva é descrever as características de determinadas
populações e pode-se, para tal, fazer o uso de questionários e realizar observações
sistemáticas.
As palavras do autor supracitado servem para nortear o estudo em questão,
em que a elaboração de um formulário servirá como instrumento padronizado de
coleta de dados para a condução de resultados de natureza quantitativa.
O questionário, disponível no apêndice A, foi aplicado aos mestrandos no início
da disciplina, e levou aos resultados que se seguem.
RESULTADOS
1.

Análise por gênero

A disciplina de “Técnicas de Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos”
(TAS-507) teve o seguinte público no primeiro semestre de 2016:
Gráfico 1 – Comparativo dos discentes
que trabalham em sua área de formação

Fonte: Elaborado pelos autores
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2.

Linhas de pesquisa (somente para os aprovados no mestrado 2016-1 e que
cursam a disciplina em análise)

O Gráfico 2, abaixo, exibe os perfis de linhas de pesquisa dos alunos que se
encontram regularmente matriculados e que cursam a disciplina TAS-507 no
primeiro semestre de 2016.
Gráfico 2 – Avaliação das linhas de pesquisa dos mestrandos aprovados no
Programa de Mestrado 2016-1

Fonte: Elaborado pelos autores

Em uma análise mais criteriosa dos dados obtidos, encontraram-se as
seguintes estatísticas:


Dos 11 discentes que optaram pela linha de pesquisa de “Recursos Naturais e
Sustentabilidade”,

7

afirmaram

ter

feito

pelo

menos

uma

disciplina

anteriormente e 4 não;


Para os 8 aprovados na linha “Tecnologia e Inovação”, 5 cursaram pelo menos
uma matéria e 3 nunca haviam tido contato com nenhuma doutrina;



Os 4 alunos que optaram pela linha de pesquisa “Gestão e Sociedade”,
somente um aluno cursou disciplinas em semestres anteriores; os demais
ainda não tinham nenhum contato com o mestrado na instituição.
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Para os alunos aprovados no mestrado e que cursaram a disciplina TAS-507
no período de 2016-1, pode-se observar que praticamente 60% deles (13 alunos) já
cursou alguma disciplina antes de ingressar no mestrado.
Como a soma das três áreas é de 23 mestrandos regularmente matriculados e
como foram 40 entrevistados, os 17 restantes não responderam a respeito da linha
de pesquisa pretendida devido ao modelo do formulário de preenchimento elaborado
pelos autores. A questão de número 5 do Apêndice 1 impedia que os alunos que
não passaram no concurso para mestrado respondessem às suas pretensões de
linha de pesquisa.
Maiores detalhes da análise acima serão fornecidos no capítulo 5, “Situação
dos alunos que cursaram a disciplina “Técnicas de Elaboração, Gestão e Avaliação
de Projetos” em 2016-1”.
3.

Estratificação por tipo de graduação

A disciplina de “Técnicas de Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos” –
TAS-507 teve, no primeiro semestre de 2016, 40 alunos matriculados. Verificando-se
os cursos de graduação de cada discente e categorizando-os nas grandes áreas
propostas pelo CNPQ e CAPES, encontrou-se o seguinte resultado:
Gráfico 3 – Categorização das graduações dos
mestrandos conforme áreas do CNPQ/ CAPES

Fonte: Elaborado pelos autores
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Constatou-se que, dos 40 mestrandos inscritos na disciplina, 22 alunos (mais
da metade) são provenientes das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e de
Engenharias.
4.

Comparativo entre os alunos que já possuem alguma especialização Lato Sensu

A análise dos dados obtidos evidenciou quatro casos em relação aos alunos
que cursaram a disciplina em estudo no primeiro semestre de 2016: havia aqueles
que estavam regularmente matriculados, os que cursavam a disciplina de forma
isolada, os que já fizeram alguma especialização Lato sensu e os que possuem
somente graduação. Esses quatro casos são exibidos na tabela 1:

Tabela 1: Comparativo entre os que apresentam (ou não)
cursos de especialização
Situação no TAS

Possui especialização?

Subtotal

Sim

Não

Regularmente matriculado

18

5

23

Cursando disciplina isolada

15

2

17

Subtotal

33

7

40

Fonte: Elaborada pelos autores

Considerando-se que o total de respondentes para esta pergunta foi de em
número de 40, verifica-se que 82,5% dos matriculados na disciplina já possuem
algum tipo de especialização. Pode-se, desta forma, inferir que os alunos possam
apresentar algum conhecimento a respeito de técnicas de elaboração, gestão e
avaliação de projetos de pesquisa advindo da graduação e/ ou da pós-graduação.
Esta estatística será confrontada com os dados exibidos na Seção 8, onde os
mesmos pontuam seus conhecimentos prévios em relação às abordagens da
disciplina.
O fato de o mestrando obter um curso de especialização em seu histórico
profissional pode sim contribuir para a elaboração de seu trabalho de conclusão de
curso. Caberia, aqui, uma outra questão a ser avaliada: independentemente de o
aluno ter ou não adquirido determinado grau acadêmico, o fato de o mesmo ter
cursado alguma disciplina antes de ingressar como aluno regularmente matriculado
no Programa de Mestrado TAS pode agregar algum tipo de conhecimento em
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técnicas de elaboração, gestão e avaliação de projetos? Ou seja, o pretendente ao
título de Mestre que já cursou alguma disciplina – que não esta – pode ter adquirido
algum conhecimento em elaboração, gestão e avaliação de projetos?
A análise supracitada não foi feita no grupo em estudo. Porém, realizou-se um
levantamento de quem cursou alguma disciplina – ou disciplinas – antes de
ingressar como mestrando no primeiro semestre de 2016, sendo este exibido no
capítulo a seguir.
5.

Situação dos alunos que cursavam a disciplina “Técnicas de Elaboração, Gestão
e Avaliação de Projetos” em 2016-1

A Tabela 2 faz um comparativo entre os alunos regularmente matriculados e o fato
de eles terem ou não cursado alguma disciplina antes de ingressar no Programa.
Tabela 2 – Situação dos alunos que cursaram a disciplina “Técnicas de
Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos” no primeiro semestre de 2016
Cursou disciplinas antes de
ingressar?

Situação no TAS

Aluno regularmente
matriculado
Matriculado em disciplina
isolada
TOTAL

TOTAL

Sim

Não

13

10

23

8

9

17

21

19

40

Fonte: Elaborada pelos autores

Dos

alunos

devidamente

matriculados

no

Programa

de

Mestrado,

aproximadamente 57% (13 discentes) afirmaram que já cursaram alguma disciplina
antes de ingressar no curso e 43% dos aprovados (10 alunos) afirmaram que nunca
tiveram nenhum contato com algum tipo de disciplina ofertada.
Analisando a outra vertente, a dos alunos que não fizeram – ou não foram
aprovados – no concurso para Mestrado PPGTAS 2016/1 e que cursam disciplinas
isoladas, 47% (8 discentes) afirmaram que já tiveram algum contato com disciplinas
ofertadas em semestres anteriores, 53% (9 alunos) estão fazendo pela primeira vez.
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Ademais, dos 40 entrevistados que cursaram a disciplina “Técnicas de
Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos”, 21 afirmaram que já fizeram alguma
disciplina antes de ingressar no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, e 19
não. Ou seja, praticamente 53% do total dos alunos matriculados na disciplina de
projetos afirmaram ter cursado alguma disciplina antes de ingressar no programa
PPGTAS e 47% declararam não ter participado de nenhuma disciplina antes do
período de 2016-1.
Por fim, mais da metade daqueles matriculados na disciplina (58%, ou 23
aprendizes) admitiu ser aluno regularmente matriculado no Programa; os demais –
17 discentes – disseram que estavam fazendo disciplinas isoladas, mas que ainda
não ingressaram no mestrado como regularmente matriculados.
6.

Avaliação dos alunos que trabalham

A quarta pergunta descrita no Apêndice 1 refere-se ao ofício atualmente
realizado por cada aluno e se o mesmo atua em sua área de formação e/ ou
especialização.
Dos 41 entrevistados, um optou por não responder à questão e outros dois
afirmaram que não trabalham atualmente. Excluindo-se estas três amostras, o
Gráfico 4 exibe uma categoria de análise, isto é, se o discente atua em sua área de
formação e/ou especialização.
Gráfico 4 – Comparativo dos discentes
que trabalham em sua área de formação

Fonte: Elaborado pelos autores

O fato de que 75% dos entrevistados estejam atuando em sua área de
formação abre espaço para uma nova enquete: poder-se-ia afirmar que os
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estudantes estão se matriculando em um curso de especialização Stricto sensu com
o objetivo de se fazer um mestrado profissional e não necessariamente um mestrado
com objetivos puramente acadêmicos?
7.

Análise dos objetivos do mestrando perante a disciplina

Esta questão poderia ser formalizada na seguinte pergunta: “Você está
cursando a disciplina com quais objetivos?”. Cada respondente tinha direito a marcar
no máximo três opções, estando os dados iniciais exibidos na Tabela 3.
Tabela 3 – Descrição e quantificação dos
objetivos
Nº de marcações

Alunos (qtde)

%

3 objetivos

32

80,0%

2 objetivos

4

10,0%

1 objetivo

3

7,5%

Não marcou

1

2,5%

Total

40

100%

Fonte: Elaborada pelos autores

A Tabela 4, já formatada por ordem decrescente das quantidades anotadas,
exibe os dados encontrados.
Tabela 4 – Descrição e quantificação dos objetivos de ter se matriculado na
disciplina TAS-507
#

1

Objetivo
Cumprimento de carga horária para integralização do
mestrado

%

Qtde

%

22

20,6%

20,6%

Acum.

2

Auxiliar no desenvolvimento do projeto de pesquisa

18

16,8%

37,4%

3

Aprofundar o conhecimento sobre projetos

16

15,0%

52,3%

4

Auxiliar no desenvolvimento da dissertação

15

14,0%

66,4%

5

Aprender a redigir projetos de pesquisa

10

9,3%

75,7%

6

Usar profissionalmente

10

9,3%

85,0%

7

Atualizar o conhecimento sobre projetos de pesquisa

9

8,4%

93,5%

8

Conhecer as técnicas de escrita de projetos

7

6,5%

100,0%
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9

Exigência do orientador

0

0,0%

100,0%

10

Outros (especificar)

0

0,0%

100,0%

107

100,0%

-

Total
Fonte: Elaborada pelos autores

Um importante método para avaliar a diferenciação dos itens quanto a maior ou
menor importância em relação a determinado produto ou característica é a
classificação ABC de Pareto, que “... está baseada no seguinte princípio [...]: poucos
itens são responsáveis pela maioria dos eventos analisados” (TUBINO, p. 86).
MONKS (1987) apud ESMERALDO define esta classificação como um método
utilizado para diferenciar o estoque em relação a um determinado fator considerado
importante pelo gerente de Planejamento e Controle da Produção ou diretor de
suprimentos, como por exemplo, volume, número de movimentações em estoque,
problemas de transporte dos itens, por volume investido em estoques, por número
de reposições por período.
Para TUBINO (2000), itens identificados na classe A são produtos de grande
relevância e representam grande parcela dos recursos investidos; já aqueles
classificados no setor C são considerados de pouca representatividade (ou seja, o
valor investido em estoques é baixo em comparação com os itens A). Ainda,
produtos B são aqueles denominados intermediários, com importância e
quantidades medianas. A Tabela 5, abaixo, dá um exemplo de como as classes de
estoques podem ser avaliadas:

Tabela 5: classificação ABC
Classe

Itens
(volume)

Valor

A

10% a 20%

50% a 70%

B

20% a 30%

20% a 30%

C

50% a 70%

10% a 20%

Fonte: Elaborada pelos autores
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Para melhor entendimento da tabela acima, segue-se um exemplo prático: 15%
de todos os produtos existentes na fábrica XYZ são responsáveis por 60% de
importância – ou seja, são materiais extremamente estratégicos à sobrevivência da
empresa e de alto valor agregado; 25% dos itens podem ser classificados como
sendo de médio volume e representando média importância (30%), e os 60% dos
materiais restantes têm uma representatividade bem baixa, de 10% em valor.
Seguindo esta ótica, elaborou-se o gráfico de Pareto para a quantificação dos
objetivos de ter se matriculado na disciplina TAS-507. O Gráfico 5 abaixo exibe os
resultados encontrados.
Gráfico 5 – Classificação ABC de Pareto para os objetivos do
mestrado

Fonte: Elaborado pelos autores

A análise gráfica identifica que:


40% dos objetivos listados (itens de 1 a 4) correspondem a 67% em
importância – ou seja, muito importantes;



30% dos objetivos listados (itens de 5 a 7) correspondem 26% em importância;



Os 30% restantes (itens de 8 a 10) correspondem a 7% de representatividade
– isto é, pouquíssima importância.

Em suma, matricular-se na disciplina TAS-507 para cumprir carga horária,
aprender a desenvolver um projeto de pesquisa, aprofundar o conhecimento sobre o
assunto e buscar auxílio no desenvolvimento da dissertação foram os objetivos
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classificados com maior grau de importância eleitos pelos alunos. Como não houve
outras especificações, o fato de o professor orientador do discente obrigá-lo a cursar
esta disciplina demonstrou ter pouquíssima relevância no tratamento do assunto.
8.

Conhecimentos prévios em Técnicas de Elaboração, Gestão e Avaliação de
Projetos

De acordo com a Tabela 2, de um total de 40 alunos que cursavam a disciplina
TAS-507 no primeiro semestre de 2016, 21 discentes (aprovados ou não no
Programa) afirmaram ter cursado outra(s) disciplina(s). Como este número foi
superior a 50% de toda a turma, pode-se fazer a inferência estatística de que a(s)
disciplina(s) cursada(s) pelos mestrandos antes de ingressar no mestrado Stricto
sensu

poderia(m)

ter

contribuído

para

a

aquisição

de

conhecimento

e

amadurecimento do aprendizado em tópicos relacionados à matéria ofertada.
Desta forma, elaborou-se um gráfico de radar para cada um dos três pilares da
disciplina: elaboração, gestão e avaliação de trabalhos de conclusão de curso. Este
assunto refere-se à questão número nove do Apêndice A, em que foi solicitado ao
entrevistado que, para cada pilar, atribuísse uma nota que varia de zero
(desconhece totalmente) a dez (conhece plenamente). O resultados desse tópico
são evidenciados nos Gráficos 6, 7 e 8.
Gráfico 6: Gráfico radar para as notas obtidas no pilar
Elaboração de Projetos de Pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores
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Gráfico 7: Gráfico radar para as notas obtidas no pilar
Gestão de Projetos de Pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 8: Gráfico radar para as notas obtidas no pilar
Avaliação de Projetos de Pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores
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Os valores da média e desvio padrão populacional (µ, σ) para cada um dos
pilares em estudo estão evidenciados na tabela abaixo.
Tabela 6 – média e desvio padrão populacional
Pilar

Média (µ)

Desvio padrão (σ)

Nomeclatura (µ, σ)

Elaboração de projetos

5.4

2.1

(5.4 , 2.1)

Gestão de projetos

4.8

2.3

(4.8 , 2.3)

Avaliação de projetos

4.9

2.4

(4.9, 2.4)

Fonte: Elaborada pelos autores

Uma análise dos três pilares em um só gráfico poderia identificar alguma
discrepância entre os dados – isto é, a ocorrência do fato de que um determinado
discente poderia apresentar maior grau de conhecimento em um determinado pilar
do que em outro(s). Desta forma, os autores afirmaram que, para que ocorra tal
discrepância, deva acontecer uma diferença de pelo menos 3 pontos entre os
critérios analisados. O Gráfico 9 exibe esta análise.
Gráfico 9 – Análise da ocorrência de discrepâncias entre as
notas dadas em critérios de Elaboração, Gestão e Avaliação de
projetos

Fonte: Elaborado pelos autores
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Conforme as estipulações impostas pelos autores, encontrou-se nove
discrepâncias nas amostras; porém, a análise gráfica (neste modelo) tornou-se de
difícil entendimento. Para complementar, elaborou-se a Tabela 6 com o objetivo de
obter maior nível de detalhes.
Tabela 6 – Detalhamento das discrepâncias encontradas
Conhecimentos prévios em

Aluno nº

Elaboração

Gestão

Avaliação

6

8.5

4.5

4.5

8

6

3

6

9

4

1

2

20

7

4

7

24

5

3

2

25

8.5

7.5

4.5

29

3

0

0

31

6

4

7

33

7

4

8

Média amostral ( )

5.8

3.4

4.6

Desvio padrão amostral (s)

1.8

2.1

2.7

Fonte: Elaborada pelos autores

De posse da tabela acima, pode-se observar, com grande facilidade, que a
maior dificuldade informada pelos mestrandos de 2016-1 e que cursaram a disciplina
TAS-507 é referente à gestão de projetos. Este tipo de avaliação é de grande
importância ao professor da disciplina, uma vez que, ao aplicar o questionário logo
no início do semestre aos novos alunos, poderá visualizar o grau de dificuldade dos
mesmos e será capaz de dar maior atenção ao tópico mencionado.
Esta simples análise, sob a ótica da estatística, pode não oferecer subsídios
suficientes para afirmar que os “dados discrepantes” encontrados identificam
realmente sinais de que estejam tendo diferenças significativas de conhecimento
nos três pilares em análise.
Em relação a essa análise, “Em estatística, uma hipótese é uma afirmativa
sobre uma propriedade da população. Um teste de hipótese (ou teste de
significância) é um procedimento padrão para se testar uma afirmativa sobre uma
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propriedade da população” (TRIOLA, 2011, p. 306). Ou seja, pode-se afirmar que o
teste de hipótese tem como objetivo decidir se determinada afirmação sobre uma
propriedade populacional é verdadeira. Para se realizar este tipo de teste, os dados
em estudo devem seguir a distribuição Normal como premissa básica.
Com o auxílio do software de simulação computacional Input Analyzer,
verificou-se que a distribuição que melhor se adequa aos quarenta 40 dados
fornecidos é a Triangular, conforme exibido no gráfico 10.
Gráfico 10 – Distribuição dos dados amostrais

Fonte: Elaborado pelos autores

Outra informação de grande valia fornecida pelo software é em relação ao teste
dos valores-p (ou p-value, tanto para o teste Qui-quadrado como para o
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Kolmogorov-Smirnov). Em suma, valores menores que 0.10 indicam baixa
aderência.
Seguindo o sumário das distribuições que melhor se adequam aos dados,
observa-se que a distribuição Normal é a segunda melhor. Ajustando-se os dados a
esta distribuição, encontra-se um valor com média de 15.1 e desvio padrão de 6.36,
com um valor-p para o teste Qui-quadrado de 0.01 (bem inferior a 0.10), e outro
valor-p de 0.15 para o teste Kolmogorov-Smirnov.
Desta forma, para facilitar o processo e dar continuidade à análise, os autores
assumiram que os dados se aproximam da distribuição Normal. Outra importante
consideração feita pelos executores deste capítulo foi o fato de se analisar as três
notas como um todo, fazendo-se, assim, a somatória dos valores. Maiores detalhes
a respeitos dos mesmos podem ser vistos no Apêndice B.
Ainda, separaram-se as nove amostras consideradas discrepantes (diferença
de pelo menos 3 pontos entre as notas obtidas em cada pilar) e fez-se a
consideração de que as amostras foram retiradas ao acaso. O objetivo desta análise
era verificar se o nível de conhecimento observado neste grupo difere dos demais
colegas, com notas mais lineares.
Por se tratar de um pequeno número de amostras, os autores optaram por
realizar um teste de hipótese para a média com a utilização da tabela t-Student. Os
dados gerais estão representados na Tabela 7:
Tabela 7 – Levantamento de dados para a
realização de Teste de Hipótese para a Média
Medida

Amostra

População

Nº. de amostras

n=9

N = 31

Média
Desvio padrão

µ = 15.4

= 14.1

σ = 6.5

s = 6.0

Nível de significância (α)

5%

Erro máximo da estimativa

5%

Fonte: Elaborada pelos autores

Teste a ser realizado está descrito abaixo, e a tabela 8 fornece os dados
encontrados:
H0: µ = 0

ou seja, a média das notas é igual para todos os alunos
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H1: µ ≠ 0

ou seja, a média das notas é diferente

Tabela 8 – Análise dos dados (teste de hipótese)
t-Student calculado:

t-student bicaudal observado:

Análise gráfica:

0,025
-tcrítico tcalculado

0,025
+tcrítico

Fonte: elaborada pelos autores

O valor calculado para “t” posicionou-se dentro do intervalo gráfico. Logo,
segundo Triola (2011), verifica-se que não há evidência suficiente para garantir a
rejeição da afirmação de que a média das notas é igual para todos os alunos.
Em outras palavras, não há evidência suficiente para provar que as amostras
selecionadas apresentem grau de conhecimento inferior à média da sala.
O cálculo do intervalo de confiança para a média das notas é

O intervalo de confiança evidencia que, somando as notas obtidas nos três
pilares analisados (ou seja, 30 pontos), a média global dos alunos é de 15.4 pontos
e pode variar 4.6 pontos para mais ou para menos (entre 9.5 e 18.7), com uma
margem de erro de 5 pontos percentuais.
Um outro tipo de análise refere-se à observância da dispersão dos dados. O
gráfico que melhor explica esta análise é o Diagrama em Caixa, Box Plot ou Box and
Whisker mas, antes de apresentar os resultados, torna-se necessário a
apresentação de determinados conceitos, explicados por TRIOLA (2008) e por
MONTGOMERY (2012):
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Mínimo: valor mínimo encontrado na amostra;



Média: média aritmética simples de um conjunto com n elementos, sendo
representada pela fórmula

, ou seja, é a somatória das notas dividido

pelo número de observações;


Mediana: é o valor que divide o conjunto de dados ordenados (ex. ordem
crescente) em dois grupos de tamanhos iguais. Se o número de amostras for
positivo. Pode-se usar fórmulas, conforme abaixo:
, se o conjunto de valores for par

(1)

, se o conjunto de valores for ímpar

(2)



1º. Quartil: é o equivalente a 25% dos dados;



3º. Quartil: é o equivalente a 75% dos dados.

Desta forma, calcularam-se as medidas de dispersão (Tabela 7) e construíramse os diagramas em caixa (Gráfico 10) para as notas dadas pelos discentes aos três
pilares da disciplina.
Tabela 9 – Medidas de tendência central
Conhecimentos

Mínimo

1º. Quartil

Média

Mediana

3º. Quartil

Máximo

Elaboração

0,0

4,4

5,413

Gestão

0,0

4,0

4,788

5,5
5,0

7,0
6,0

9,0
10,0

Avaliação

0,0

3,0

4,913

5,0

7,0

10,0

prévios em

Fonte: Elaborada pelos autores

Gráfico 10 – Diagrama em caixa
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Fonte: Elaborado pelos autores

Constata-se que as dispersões dos dados para os três pilares parecem
apresentar pouca diferença. Porém, a realização de um estudo estatístico mais
aprofundado como, por exemplo, a Análise de Variância – ou ANOVA, poderia
identificar se há ou não evidências suficientes para provar se os dados médios de
cada um dos pilares diferem significativamente.
A importância desta avaliação encontra-se no fornecimento, para o docente, de
uma análise estatística robusta para confirmar se há diferenças significativas entre o
nível médio de conhecimento dos alunos em cada um dos pilares. Ou seja, será que
há muita discrepância no nível de conhecimento dos temas a serem abordados na
disciplina? Será que o docente pode passar materiais de forma mais superficial ou
ele deve se aprofundar em determinado tema? O docente pode, inclusive, aplicar
questionários no início e no fim da disciplina para verificar o nível grau de
aprendizado dos mestrandos.
Finalizando esta etapa, deixa-se como sugestão o aprofundamento e
elaboração de três testes de Análise de Variância com um Fator (um para cada
pilar), sendo o teste de hipóteses para esta ANOVA escrito da seguinte forma:
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9.

Proficiência em línguas estrangeiras

Para muitos, um dos grandes desafios pessoais é a leitura e compreensão de
textos e artigos escritos em outras línguas, que não a portuguesa. Este foi o último
dos tópicos do questionário passado em sala de aula.
Esta questão foi elaborada conforme as solicitações de conhecimento mais
comuns e atualmente exigidas em programas de proficiência como o Toefl, Cultura
Inglesa, dentre outros, contendo somente os níveis básico, intermediário e
avançado. As Tabelas 8 e 9 apontam os resultados de conhecimento das línguas
inglesa e espanhola, respectivamente.
Tabela 8 – Proficiência em língua inglesa
Conhecimento

Escrita

Leitura

Conversação

Básico

21

17

30

Intermediário

12

15

6

Avançado

1

1

0

Não respondeu

6

7

4

TOTAL

40

40

40

Fonte: Elaborada pelos autores

Para a língua espanhola, os resultados se encontram abaixo.
Tabela 9 – Proficiência em língua espanhola
Conhecimento

Escrita

Leitura

Conversação

Básico

28

26

28

Intermediário

1

4

1

Avançado
Não respondeu

1
10

2
8

1
10

TOTAL

40

40

40

Fonte: Elaborada pelos autores

Para um curso de Mestrado, o aluno necessita, principalmente, saber ler em
inglês uma vez que grande parte dos artigos internacionais são escritos nesta
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língua. Notou-se uma pequena deficiência neste quesito, fato este que pode vir a
prejudicar o discente em futuras disciplinas.
A própria confecção deste tipo de abordagem pode causar dúvidas em quem
está respondendo. Por exemplo, o que é bom para uma pessoa pode não ser tão
bom para outra, tudo depende do ponto de vista. Assim sendo, o pesquisador deve
tomar extrema cautela ao se montar questionários: questões vagas como
péssimo/ruim/indiferente/bom/muito bom podem causar desentendimentos ao
preencher. Como proposta de melhoria, sugere-se a alteração nos próximos
questionários: ao invés de dados qualitativos, mudar para dados quantitativos.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Dentro das abordagens e aprendizados vistos na disciplina de mestrado
“Técnicas de Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos” da UFVJM, este foi um
novo capítulo abordado e acrescentado à matéria, com o objetivo de analisar os
conhecimentos prévios dos mestrandos e fornecer ao docente a possibilidade de
concentrar seus esforços em temas e assuntos desconhecidos, pouco vivenciados,
ou até mesmo considerados como de maior interesse pela disciplina. Chegou-se a
diversos dados e conclusões, sendo as mesmas descritas abaixo.
No capítulo 2, pode-se concluir que sessenta por cento dos alunos aprovados
no mestrado 2016-1 já haviam cursado pelo menos uma disciplina. Esta pode ser
uma forte evidência que os mesmos possam ingressar na disciplina TAS-507 com
algum tipo de conhecimento a respeito das técnicas de elaboração, gestão e
avaliação de projetos de pesquisa. As conclusões numéricas desta parte foram
feitas com o auxílio dos dados obtidos no capítulo 5. Como proposta de melhoria
para futuros estudos, sugere-se a que análise das linhas de pesquisa observada no
capítulo 2 seja estendida àqueles que ainda não foram aprovados no mestrado; esse
diagnóstico pode ser encaminhado à equipe Coordenação e Direção do Mestrado
para que a mesma tenha conhecimento do número de pretendentes ao mestrado por
área de conhecimento. Para tal, futuras análises podem trabalhar melhor o item 5 do
questionário de avaliação disponível no Apêndice A.
Para os capítulos 3 e 8, futuros pesquisadores poderão elaborar testes
estatísticos que avaliem a hipótese de que os alunos que cursaram especialização
Lato sensu – e, principalmente, alguma disciplina do Programa TAS – apresentaram
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realmente maior grau de conhecimento nos tópicos abordados na disciplina TAS507. O capítulo 8, mais precisamente, mostrou que é possível realizar testes
estatísticos para comprovar se determinada parcela de alunos difere dos demais da
sala de aula, em relação ao grau de conhecimento da disciplina. Para futuros
estudos, sugere-se que este tema seja aprofundado, buscando, por exemplo,
comparar se há ou não correlação entre o grau de conhecimento dos alunos que já
cursaram disciplinas em semestres anteriores e não têm pós graduação, e os que
têm especialização e estão cursando disciplinas do mestrado pela primeira vez.
O capítulo 4 evidenciou que mais de 80% dos alunos apresentam algum tipo de
especialização e que isso pode influenciar no conhecimento adquirido perante as
áreas de elaboração, gestão e avaliação de projetos de conclusão de curso. Ainda,
quase 60% dos mesmos estava regularmente matriculado no curso, ou seja, inferese que há uma grande procura por parte dos discentes em ingressar no mestrado
TAS.
No capítulo 6, “Avaliação dos alunos que trabalham”, evidenciou-se que 75%
dos mestrandos atuam em suas áreas de formação, e no capítulo 7 buscou-se
verificar se os alunos estavam frequentando a disciplina TAS-507 com algum
objetivo em especial. Para surpresa dos avaliadores, a utilização do gráfico de
Pareto possibilitou a análise de que o cumprimento de carga horária para
integralização do mestrado, aprender a desenvolver um projeto de pesquisa,
aprofundar o conhecimento sobre o assunto e buscar auxílio no desenvolvimento da
dissertação foram os objetivos classificados com maior grau de importância eleitos
pelos alunos.
Por fim, o capítulo 9, onde se verificou a proficiência em línguas estrangeiras. A
forma de elaboração do questionário pode ter causado certo conflito no
preenchimento pelos alunos; por se tratar de dados qualitativos (básico,
intermediário, avançado) pode fazer com que o próprio entrevistado “vicie” suas
respostas pois, o que é bom para um, pode ser ruim para outro. Como proposta de
melhoria, sugere-se a alteração nos próximos questionários: ao invés de dados
qualitativos, mudar para dados quantitativos.
As análises aqui verificadas não são únicas e cabe ao leitor visualizar, retirar,
questionar e complementar com mais informações e maior grau de precisão nas
análises realizadas.
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APÊNDICE A
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APÊNDICE B – Dados populacionais

Aluno
1
2
3
4
5
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
26
27
28
30
32
34
35
36
37
38
39
40
N = 31

Regularmente
matriculado?
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Média
Populacional
Dev. Pad.
Populacional

Elaboração Gestão
de proj.
proj.
pesquisa
pesquisa
5
4
7
5
7
6
9
9
0
0
6
4
4,5
4,5
7
7
9
10
5
5
7
8
3
3
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
2
2
5
5
7
8
4
4
8
8
3
3
0
0
4
4
5
5
7
7
5
6
3
4
5
5
5
5

Avaliação
proj.
pesquisa
4
5
7
9
0
5
2,5
5
10
5
7
3
8
5
6
6
6
2
3
7
4
8
3
0
4
5
7
5
3
5
6

SOMA
13
17
20
27
0
15
11,5
19
29
15
22
9
20
15
18
18
18
6
13
22
12
24
9
0
12
15
21
16
10
15
16

5,2

5,2

5,0

15,4

2,1

2,2

2,3

6,5
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APÊNDICE C – Dados amostrais

Aluno
6
8
9
20
24
25
29
31
33
n=9

Regularmente
matriculado?
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Média Amostral
Dev. Pad.
Amostral

Elaboração Gestão
de proj.
proj.
pesquisa pesquisa
8,5
4,5
6
3
4
1
7
4
5
3
8,5
7,5
3
0
6
4
7
4
6,1
3,4
1,9

Avaliação
proj.
pesquisa
4,5
6
2
7
2
4,5
0
7
8
4,6

2,1

SOMA
17,5
15
7
18
10
20,5
3
17
19
14,1

2,7

6,0
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