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Ementa: Políticas de avaliação no sistema de educação. A questão da 
avaliação: a avaliação entre a análise e a tomada de decisão. Objeto da 
avaliação: questões teóricas e práticas. Avaliação para a aprendizagem. O 
problema da estratégia: procedimentos e métodos. Tecnologias como aporte de 
apoio metodológico e pedagógico nas modalidades presencial e a distância. O 
âmbito da avaliação: interna ou externa, normativa ou criterial. A avaliação como 
processo. A avaliação plural em todos os seus espaços: os objetos possíveis e 
as dificuldades da avaliação reguladora. 
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