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Resumo 

 

O processo de avaliação por competência considera o que o aluno já sabe, o que 
ele aprendeu e como ele irá aplicar esse conhecimento para resolver problemas 
reais nas Organizações. Esta pesquisa teve como objetivo analisar como o processo 
de avaliação por competência contribui para a capacitação do aluno para ingressar 
no mercado de trabalho com mais confiança e de forma a atender às expectativas 
das empresas. A metodologia aplicada foi qualitativa e quantitativa, com a utilização 
de entrevistas feitas aos professores, questionário aplicado aos alunos e análise 
documental. O corpus da pesquisa foi constituído de 11 professores e 79 alunos dos 
cursos técnicos de informática e redes de computadores do SENAC/BH. A análise 
das entrevistas com os professores foi feita utilizando-se a metodologia do Discurso 
Sujeito Coletivo e a análise da pesquisa com os alunos foi feita por meio da 
interpretação de gráficos. Ficou evidente, pelos resultados obtidos, que todos os 
professores conhecem o processo de avaliação por competência, porém não 
seguem um padrão na hora de aplicá-lo. Por outro lado, evidenciou-se que, mesmo 
apresentando alguns problemas, esse tipo de avaliação ajudou os alunos por meio 
de trabalhos com cenários práticos, seminários e pesquisas, durante todo o curso, 
deixando-os próximos do que irão vivenciar no mercado de trabalho. Observou-se, 
portanto, que existe, sobretudo, necessidade de treinamento dos professores para 
que a aplicação do processo de avaliação por competência seja padronizado e 
alcance os resultados almejados. 
 
Palavras-chave: educação profissional; competência; avaliação por competência. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The evaluation process for competence consider what the student already knows, 
what he learned and how it will apply this knowledge to solve real problems in 
organizations. This study aimed to analyze how the evaluation process for 
competence contributes to the training of students to enter the labor market with 
more confidence and to meet the expectations of companies. The methodology was 
qualitative and quantitative, with the use of interviews to teachers, students 
questionnaire and document analysis. The corpus of the research consisted of 11 
teachers and 79 students of computer technical courses and computer networks 
SENAC / BH. The analysis of interviews with teachers was done using the 
methodology of the Collective Subject Speech analysis and research with students 
was made through the interpretation of graphs. It was evident from the results that all 
teachers know the process of evaluation by jurisdiction, but does not follow a pattern 
when it comes to applying it. On the other hand, it became clear that, even with some 
problems, this type of evaluation helped students through work with practical 
scenarios, seminars and research, throughout the course, leaving them close to what 
they will experience in the labor market . There was, therefore, that there is, above 
all, need for training of teachers for the implementation of competency review 
process is standardized and achieve the desired results. 
 
Keywords: Professional education; competence; evaluation by competence. 
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1 Introdução 

 

Atualmente, o mercado de trabalho tem exigido do profissional que este apresente 

perfil que vá além da formação baseada em conhecimentos teóricos comprovados 

por diploma. Ou seja, está evidente que, no ambiente corporativo, há constante 

busca da integração da teoria com a prática, por esse motivo surge a necessidade 

de as escolas técnicas trazerem para a sala de aula os cenários mais próximos da 

realidade do mercado de trabalho, buscando, com isso, desenvolver melhor as 

competências de seus alunos, para que eles possam enfrentar com maior 

desenvoltura o contexto profissional. 

 

Existem conceitos diversificados, entre vários autores, sobre competências, as quais 

se dividem em competências individuais, gerenciais e organizacionais.  Sem 

desconsiderar as demais abordagens, como a inglesa, por exemplo, dois modelos 

se destacam: o da escola americana, com o foco em resultado e desempenho, e o 

da escola francesa, que tem o foco no indivíduo. 

 

Segundo Dutra (2001), Organizações empresariais e indivíduos estão em constante 

crescimento e desenvolvimento de competências no dia a dia. As Organizações 

investem no desenvolvimento do conhecimento dos indivíduos, a fim de que elas se 

tornem mais competitivas no mercado de trabalho. 

 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2011, a falta de 

qualificação profissional foi uma das causas da inatividade apontada pelos 

brasileiros mais jovens que estão em busca de um emprego. Nessa mesma linha, no 

início de 2014, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) anunciou que a taxa 

de desemprego aumentou entre jovens em todo o mundo. No Brasil, essa situação 

atinge 13,7% da população entre 15 e 24 anos, mais do que o dobro da taxa de 

desemprego total do país à época. Ao mesmo tempo, setores como o comércio, a 

prestação de serviços e a indústria não conseguem preencher milhões de vagas 

devido à falta de profissionais qualificados (Braz, 2014). Para tentar reverter esse 

quadro, nos últimos anos foram disponibilizadas milhões de vagas na educação 

profissional, tanto pelo setor público como pelo terceiro setor. 
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Entre as ações do Governo Federal, podem ser citados projetos como o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC – e o Sistema de 

Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica – SISUTEC –, cujo 

objetivo é oferecer qualificação profissional, complementando a educação básica.  

 

O PRONATEC, criado pela Lei 12.513 de 26/10/2011 e executado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), é um programa do governo que possibilita ao aluno 

voltar para a escola e desenvolver suas competências sem nenhum custo. Nesse 

programa, são oferecidos gratuitamente cursos voltados para o aperfeiçoamento, 

como o de formação inicial continuada e o técnico.  

 

O SISUTEC foi criado pela portaria normativa n° 21 de 05 de novembro de 2012. É 

um sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, em que instituições públicas e 

privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica disponibilizam 

vagas gratuitas em cursos técnicos para candidatos que tenham sido aprovados no 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

 

Cunha (2012) lembra que desde 2008 o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial já tinha implementado o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e já 

oferecia mais de 181 mil vagas, entre cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Em 2010, com base nessa 

experiência, o SENAC e o Governo Federal estabeleceram parcerias, a fim de inovar 

os processos de educação profissional no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

prevê, no Capítulo III, artigos 39 a 42, a preparação dos alunos para a educação 

profissional. A LDB procura garantir que o aluno não saia da escola somente com o 

domínio da teoria, mas que saiba o que está fazendo e como é feito, ou seja, a 

teoria precisa estar aliada à prática para atender às demandas do mercado de 

trabalho.  

 

No início de 2014, o Governo Federal lançou a segunda fase do PRONATEC, agora 

conhecido como PRONATEC 2.0. Na primeira fase, a previsão era de que fossem 

oferecidas oito milhões de vagas até o final de 2014; até agosto, foram feitas 7,4 

milhões de matrículas no programa que custou ao governo, até o final de 2014, 

cerca de R$ 14 bilhões. 
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O PRONATEC 2.0 tem como objetivo oferecer 12 milhões de vagas nos próximos 

quatro anos, a partir de 2015. O principal objetivo do PRONATEC é qualificar a mão 

de obra para o mercado de trabalho através da oferta de cursos gratuitos oferecidos 

pelas instituições federais, redes estaduais e o sistema S (SENAI, SENAC, SENAR 

e SENAT). 

 

O Governo Federal disponibiliza recursos para que o cidadão de baixa renda se 

qualifique e ingresse no mercado de trabalho, porém começam a surgir algumas 

perguntas: estamos formando mão de obra realmente qualificada?; há professores 

qualificados o suficiente para atender a essa demanda?; esses novos profissionais 

que estão sendo inseridos no mercado de trabalho conseguiram desenvolver suas 

competências através das instituições de ensino?; todos os professores estão aptos 

a trabalhar com o ensino por competência? 

 

A parceria das escolas com o Governo trouxe mudança de paradigmas, ou seja, 

ensino e avaliações somativas foram substituídos por ensino e avaliação por 

competências. Em consequência disso e conforme indicado no parecer CNE/CEB no 

16/99, o SENAC disponibilizou para os professores envolvidos nessa forma de 

ensino o Curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional e 

treinamentos pedagógicos para que os docentes envolvidos pudessem trabalhar 

com a nova forma de avaliação por competência. 

 

A avaliação por competência consiste, portanto, na forma de avaliar o aluno, 

aproveitando o que ele já sabe, o que ele aprendeu em sala de aula e como ele 

aplica esses conhecimentos na solução de problemas práticos, de forma que atenda 

às necessidades do mercado de trabalho. 

 

Diante dessas discussões, a questão que norteará esta pesquisa é: como o 

processo de avaliação por competência contribui para a capacitação dos alunos do 

SENAC/BH? 

 

Para responder a essa questão, foram propostos os seguintes objetivos:  
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1.1 Objetivo geral 

 

Analisar como o processo de avaliação por competência contribui para a 

capacitação dos alunos do SENAC/BH.  

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever o processo de avaliação por competências. 

 Analisar a contribuição da avaliação por competência na formação do aluno. 

 Identificar as estratégias utilizadas pelos professores para ajudar a desenvolver 

nos alunos as competências ainda não desenvolvidas. 

 Identificar os desafios do processo de avaliação por competência. 

 

Para atingir esses objetivos, foi feita pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa e 

quantitativa. Quanto aos procedimentos, foi desenvolvida uma pesquisa de campo e 

feito estudo de caso com os professores e os alunos dos cursos técnicos de 

informática e redes de computadores de uma unidade do SENAC, localizada na 

região metropolitana de Belo Horizonte/MG. Os dados foram coletados a partir de 

questionários direcionados aos alunos e de entrevista com os professores.  

 

A reflexão sobre a contribuição (ou não) desse modelo pode levar a instituição 

pesquisada a planejar ações para melhorar ou rever as estratégias de avaliação. 

Outra questão importante é que se poderá verificar se a escola de ensino 

profissional está atendendo à exigência do MEC expressa na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n°. 9.394/96, a qual estabelece que se deve formar 

alunos competentes para atender às demandas do mercado de trabalho. 

 

Esta pesquisa se justifica, primeiramente, pelo fato de contribuir para as discussões 

acadêmicas sobre o tema, visto que a avaliação por competências, embora discutida 

por vários autores, ainda é complexa e de difícil implementação em alguns casos. 

Além disso, pode-se destacar que o pesquisador trabalha no SENAC/BH, aplicando 

nos cursos técnicos em que leciona o processo de ensino e avaliação por 

competência.  
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Dessa forma, a proximidade com esse processo de ensino e avaliação levou-o à 

observação de diferenças significativas quanto à maneira utilizada pelos professores 

envolvidos, ao avaliarem os seus discentes. Portanto, um trabalho que avalie a 

contribuição desse tipo de avaliação poderá abrir caminhos para se investigar sobre 

a pertinência desse processo avaliativo, levando-se em consideração a diversidade 

dos cursos técnicos envolvidos.  

 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho está organizado em cinco 

capítulos. Esta Introdução é o primeiro deles e ela contextualiza todo o trabalho. O 

Referencial Teórico é o segundo, no qual são apresentados e discutidos os 

conceitos referentes à História da Educação Profissional no Brasil; Educação e 

trabalho; Os quatro pilares da educação; Desenvolvimento de competência e Da 

avaliação somativa para a avaliação por competências. A seguir, é apresentada a 

Metodologia, que compõem o terceiro capítulo; no quarto capítulo, temos a 

Apresentação e análise dos resultados obtidos e, no quinto, as Considerações 

Finais, que apresentam a discussão dos resultados da pesquisa, as contribuições 

gerenciais e as limitações e sugestões para trabalhos futuros.  
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2 Referencial Teórico 

 

Apresenta-se, neste capítulo, a base teórica necessária para o desenvolvimento da 

pesquisa. Para o melhor entendimento, o capítulo foi divido em cinco partes. Na 

primeira, descreve-se a história da educação profissional no Brasil e a LDB.  Na 

segunda, discute-se a relação entre Educação e Trabalho. Na terceira, são 

evidenciados os quatro pilares da educação, por eles terem introduzido uma nova 

concepção de educação para o trabalho. Na quarta, são apresentadas discussões 

sobre o desenvolvimento de competências, o conceito e a importância das 

competências e acerca de Competência no Setor Educacional. Na quinta, discute-

se como fazer a avaliação por competência e o processo de avaliação utilizado pelo 

SENAC. 

 

2.1 História da educação profissional no Brasil 

 

Esta seção tem como objetivo demonstrar a evolução da Educação Profissional no 

Brasil. A discussão inicia-se pela Educação na Colônia, passa pela Educação no 

Império, pela Educação na República, pela Educação na Ditadura Militar e finaliza 

com a Constituição Federal de 1988. 

 

Durante todo o século XIX, o ensino caracterizou-se como elitista e propedêutico. 

Elitista por continuarem a ter acesso ao ensino no Brasil somente os filhos dos 

nobres e os próprios nobres. Propedêutico pelo estudo ter como objetivo preparar 

para o ingresso no Ensino Superior (Aranha, 2010). 

 

Ainda segundo Aranha (2010), nessa época, o ensino era dividido em elementar, 

secundário e superior. Em 1823, surgiu a Assembleia Constituinte, que discutiu a 

estrutura da educação no Brasil Império. O Brasil já era uma nação independente e 

criou-se um Sistema Nacional de Instrução Pública. Ocorreu posteriormente a 

dissolução da Assembleia Constituinte e outorgação da Constituição Federal de 

1824. Com a outorga, houve um retrocesso na estruturação da educação no império. 

Manteve-se do Sistema Nacional de Instrução Pública na Constituição de 1824 o 

princípio da liberdade do ensino sem restrições e a intenção de instrução primária 

gratuita. O estado forneceria educação gratuita para o ensino primário. 
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Carneiro (2014), em sua análise crítica da LDB, afirma que, para se chegar a uma 

escola de padrão básico no Brasil, foram necessárias várias constituições e faz um 

resumo delas: 

A primeira constituição do país data de 1824. De então até agora, o Brasil teve 
oito constituições, a saber: a de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 
1946, a de 1967, a de 1969 e a de 1988. Destas, apenas as de 1891, 1934, 
1946, e 1988 foram votadas por representantes populares com delegação 
constituinte. (Carneiro, 2014, p.24). 

 

Com a reforma de 1834, o ensino elementar, o secundário e o de formação de 

professores passaram a ser de responsabilidade das províncias, mesmo sabendo-se 

que a educação ficava a cargo do poder central. Não existia infraestrutura para a 

educação básica, excluindo, dessa forma, a população da formação no processo de 

alfabetização.   

 

Por volta de 1890, o analfabetismo era muito alto entre a população em geral. 

Apesar do esforço do império em fornecer educação primária gratuita para todos os 

cidadãos, não houve sucesso nesse empreendimento, principalmente por causa da 

infraestrutura das províncias. Ou seja, não havia articulação entre o ensino primário 

e o secundário (Aranha, 2010).  

 

A Constituição de 1891 trouxe mudanças significativas para a educação, 

especialmente a descentralização do ensino, ficando a União responsável por uma 

parte da educação e os Estados responsáveis por outra parte. A União passou a ser 

responsável pela educação superior e pela educação secundária, e os Estados, 

agora não mais províncias, pela educação fundamental e pela profissional. 

 

Para Carneiro (2014), a Constituição de 1934 foi inovadora ao passar para a União 

Federal a responsabilidade de criar as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Surgiram nessa época o Conselho Nacional de Educação, e os Estados e o Distrito 

Federal ganharam autonomia para organizar o seu sistema de educação. 

 

No Estado Novo, entre 1937 e 1945, ocorreu a Reforma Capanema. Getúlio Vargas 

implantou o Estado Novo outorgando uma Constituição em 1937, conhecida como 

POLACA por se parecer com a constituição da Polônia na época.   
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Nesse momento, o Ministro Gustavo Capanema empreendeu várias reformas do 

ensino, chamadas de Leis Orgânicas do Ensino, tendo como principais pontos: a 

regulamentação do ensino primário; a criação do ensino supletivo de dois anos, este 

seria para eliminar o analfabetismo brasileiro na época e também era indicado para 

as pessoas que estavam fora da idade própria para determinado ano da educação; 

incentivo ao melhor planejamento escolar, inclusive medidas políticas; previsão de 

recursos para implantação da reforma e estrutura da educação; estruturação da 

carreira docente para valorizar o professor; regulamentação do curso de formação 

de professores e do curso secundário. Este passou a ser dividido da seguinte forma: 

quatro anos de ginásio e três anos de colegial (Aranha, 2010). Foi nesse cenário que 

surgiu o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), em 1942, e o 

SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), em 1946.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 (Lei 4.024/61), segundo Aranha (2010), já 

nasceu ultrapassada, pois no período de sua elaboração e discussão o Brasil já 

havia iniciado o processo de industrialização e, portanto, já não era mais somente 

um país agrário.  

 

Segundo o autor, a lei conservava muitos pontos da Reforma Capanema, pois 

permitia a equivalência dos cursos e facilitava a mobilização entre eles. O ensino 

secundário passou a ser menos enciclopédico e mais voltado para o dia a dia, 

seguindo as ideias do escolanovismo, com uma educação mais voltada para a 

realidade do indivíduo. Segundo a autora, “O escolanovismo resultou da tentativa de 

superar a escola tradicional excessivamente rígida, magistocêntrica e voltada para a 

memorização dos conteúdos.” (Aranha, 2010, p. 246). 

 

A crítica mais recorrente à LDB de 1961 era a de que o Estado não estava cuidando 

das escolas públicas, mantendo certos privilégios das escolas privadas. Existiam 

órgãos políticos como o CFE (Conselho Federal de Educação) e o CEE (Conselho 

Estadual de Educação) que eram representados por escolas públicas, mas havia 

também representantes de escolas particulares que faziam pressão para obter 

recursos públicos, pois as Leis de 1961 permitiam o apoio a escolas privadas.  

O governo deixou de atender as escolas públicas para atender interesses, inclusive 

políticos, de instituições particulares, utilizando recursos públicos (Aranha, 2010). 
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Em plena ditadura militar, surgem as reformas tecnicistas, que consistiam na 

aplicação, na escola, de um modelo empresarial baseado na racionalização, 

adequado às exigências da sociedade industrial capitalista, das empresas, das 

indústrias e do mercado em expansão no Brasil. O Acordo MEC/Usaid (United 

States Agency for International Development) garantia que o Brasil receberia 

assistência técnica e cooperação financeira para a implantação de reforma tecnicista 

e criação de escolas com padrão de empresa. Essa reforma tinha característica 

vertical, autoritária e domesticadora e estava apoiada em três pilares, cada um com 

um objetivo específico: Educação e Desenvolvimento – formar mão de obra para 

atender o mercado em expansão; Educação e Segurança – formar cidadãos 

conscientes; Educação e Comunidade – manter a relação entre a escola e a 

comunidade, por meio da criação de conselhos de empresários e mestres (Aranha, 

2010).   

 

Segundo Aranha (2010), tem-se no currículo da educação tecnicista de um lado a 

educação geral e de outro a formação especial. Na educação geral, as disciplinas 

que integravam o currículo eram Educação Física, Educação Moral e Cívica, 

Educação Artística, Programa de Saúde e Religião. Geografia e História foram 

unidas com o nome de Ciências Sociais, e a Filosofia foi extinta do currículo pela 

proximidade que havia com os ideais marxistas, socialistas e com o comunismo.  Na 

formação especial da habilitação profissional, eram encontradas disciplinas que 

integravam as três áreas: no setor primário, a agropecuária; no secundário, a 

indústria; no terciário, os serviços.  

 

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 introduziu reformas importantes para a 

democratização do ensino no país. Entre elas podem ser citadas as que garantiam a 

gratuidade do ensino público em estabelecimento oficial do Estado e as que 

tratavam da Educação Profissional, foco deste trabalho. 
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2.1.1 LDB – Lei de diretrizes e bases 

 

O foco desta seção será a discussão do capítulo III da LDB, que trata da Educação 

Profissional, especialmente os artigos de 39 ao 42, que servirão de base para esta 

pesquisa. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996, 

conhecida como Lei 9.394/96 – Lei Darcy Ribeiro – nasceu do projeto do Deputado 

Octávio Elísio em 1988. A Lei define e regulariza o sistema de educação brasileiro 

de acordo com a Constituição que determina o direito universal de educação para 

todos (Carneiro, 2014, p.20). 

  

Renasce junto com a nova estrutura da LDB a esperança de que a educação tenha 

“professores qualificados, cursos com conteúdos atualizados, financiamento para 

educação, reformulação na matriz curricular, mudanças na metodologia e o apoio 

governamental na criação e aplicação de políticas para a educação” (Carneiro, 2014, 

p. 22). 

 

Conforme Carneiro (2014), surgiram os cursos da área de educação profissional 

descritos no artigo 39 da LDB: Formação Inicial Continuada e de Qualificação 

Profissional, conhecidos como cursos básicos, livres ou abertos. Estes não exigem 

formação nem pré-requisito, normalmente são oferecidos por programas do governo. 

Na educação profissional técnica do nível médio, conhecida como Curso Técnico, é 

exigido no mínimo o término do curso fundamental, possui currículo formal e tem 

suas próprias regras. São oferecidos também o curso de educação profissional e 

tecnológica de graduação e pós-Graduação, que são cursos superiores tecnológicos 

os quais formam os alunos e os certificam para o mercado de trabalho. De acordo 

com Carneiro (2014, p. 323),  

Exatamente para multiplicar as alternativas de resposta à diversidade da 
demanda, a Educação Profissional deve ser desenvolvida de forma articulada 
não só com os diferentes tipos de educação e de metodologias educacionais, 
mas também com o ambiente de trabalho, o chão da fábrica, tendo como base 
de sustentação a evolução cientifica e tecnológica.  
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O autor lembra que a organização e as formas de educação profissional e 

tecnológica no ensino médio são oferecidas de duas formas. Forma articulada 

integrada ao ensino médio, na qual o aluno possui uma matrícula em uma instituição 

e Formas concomitantes, nas quais o aluno tem duas matrículas, uma do ensino 

médio e uma do curso técnico, podendo ser na mesma instituição de ensino ou em 

instituições diferentes.  

 

Os eixos tecnológicos fazem parte da organização da educação profissional e 

tecnológica, representando a base curricular por áreas que devem ser trabalhadas 

no curso e que são fundamentais para o desenvolvimento estrutural e econômico do 

País. Possibilitam itinerários formativos, ou seja, formas como a escola será 

trabalhada, construída e estruturada.  

 

A escola precisa apresentar um currículo, uma estrutura e um sistema de progressão 

para que o aluno não abandone o curso antes do seu término. Esse sistema de 

progressão precisa oferecer conteúdos que irão evoluindo ao longo do processo de 

formação. De acordo com a LDB, 

A educação profissional técnica de nível médio deve-se organizar a partir dos 
doze seguintes eixos tecnológicos: Ambiente, saúde e segurança; Apoio escolar; 
Controle e processos industriais; Gestão e negócios; Hospitalidade e lazer; 
Informação e comunicação; Militar; Infraestrura; Produção alimentícia; Produção 
cultural e design; Produção industrial e Recursos Naturais. (Carneiro, 2014, p. 
323).   

 

O MEC concluiu, no período de estudo de 2006 a 2010, que havia muitos cursos, 

com nomenclaturas desorganizadas; assim, foram criados eixos para organizar o 

que fosse compatível com as necessidades de crescimento e desenvolvimento do 

Brasil. Os eixos se encontram no catálogo nacional de cursos e são elaborados pela 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. 

 

Segundo Carneiro (2014), a educação profissional visa preparar o aluno para o 

mercado de trabalho, dando a ele a capacidade de valorizar o trabalho e de adaptar-

se a ele para que possa ajudar no desenvolvimento da sociedade. Os eixos 

tecnológicos têm cursos que podem se encontrar por meio da interdisciplinaridade. 
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Ou seja, podem-se trabalhar métodos e conteúdos de eixos diferentes para 

complementar a formação do aluno dentro do processo de profissionalização. 

 

O artigo 41 da LDB trata da avaliação, do reconhecimento e da certificação do 

conhecimento do aluno para que ele continue e conclua o curso.  A avaliação por 

competência é feita através de organização curricular modularizada, pode-se, 

portanto, ser avaliado o que se aprende na escola e no trabalho, o que resulta na 

capacidade do aluno em aplicar os conhecimentos adquiridos para se obter a 

certificação. 

 

Carneiro (2014) lembra que no Brasil o processo de avaliação, reconhecimento e 

certificação dos conhecimentos adquiridos na educação profissional e tecnológica e 

no trabalho ainda são restritos a algumas instituições de ensino, por causa do 

preconceito cultural por parte da sociedade. Nesse sentido aponta que 

No Brasil os sistemas de ensino têm muito que aprender com a consagrada 
experiência do Senai neste campo especifico, sobretudo através de seus vários 
documentos. Trata-se de uma fonte de valor incomparável sob o ponto de vista 
de conceitos operativos hospedados no Projeto Estratégico Nacional para a 
Certificação Profissional baseada em competência (Carneiro, 2014, p. 340).   

  

Para Carneiro (2014), o conhecimento adquirido pela execução de vários processos 

tem como base o “saber fazer”. O aluno que consegue essa certificação deveria 

estar capacitado em aplicá-lo em suas atividades profissionais.  

 

O artigo 42 da LDB traz a ideia dos cursos especiais, que também são cursos 

abertos e livres, oferecidos para capacitar a comunidade, oferecidos pelo Sistema S 

que é fundamental nesse processo de formação profissional no Brasil. Sobre esse 

artigo, Carneiro (2014) afirma que ele 

responde, objetivamente, ao compromisso internacional instituído na 
Conferência de Jomtien (1990) de os sistemas de ensino de todo o mundo 
trabalharem em prol da universalização da ideia do atendimento as 
necessidades básicas de aprendizagem do aluno (Carneiro, 2014, p. 342).   

 

Segundo Carneiro (2014), não se quer formar intelectuais e sim alunos que tenham 

condições de trabalhar, de se desenvolver e de contribuir com o desenvolvimento 

econômico do País.   
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Ou seja, é necessária a formação de alunos críticos e reflexivos; para isso os 

discentes têm que incentivar comportamentos cooperativos, o empreendedorismo, a 

criatividade, a busca pela inovação, a boa comunicação, o cultivo dos 

relacionamentos e a atenção às tendências tecnológicas.  

 

Para Carneiro (2014), em toda criação de um curso em uma cidade, região, unidade, 

instituição ou instituto federal de um Estado especifico é importante analisar as 

necessidades econômicas e sociais daquela determinada região, pois a grande 

missão dessas instituições é formar indivíduos para o desenvolvimento regional, por 

isso há enorme necessidade de existir cooperação e colaboração entre a União, 

Estados e Municípios em busca da profissionalização no Brasil. 

 

2.2  Educação e trabalho 

 

Para Ramos (2014), o Brasil encontra-se em uma situação confortável quando se 

trata do setor econômico, pois está na 7ª posição do ranking mundial do PIB 

(Produto Interno Bruto). Por outro lado, ao analisar o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), o Brasil encontra-se na 79ª posição no ranking mundial. 

Observa-se, entretanto, grande diferença entre o desenvolvimento econômico e 

social, que pode ser alinhado através da educação. 

 

Segundo Ramos (2014), o mercado de trabalho brasileiro está convencido de que o 

esforço nacional nos próximos anos deve ser em uma educação profissional de 

qualidade. Entre os diversos motivos destacam-se: a necessidade de qualificação de 

7,2 milhões de profissionais até o final de 2015; o fato de 18 milhões de jovens entre 

18 e 24 anos estar fora da Universidade e não ter qualificação para entrar no 

mercado de trabalho. Entre os países mais ricos, 50% dos alunos fazem educação 

profissional. No Brasil, o percentual é de 13% entre jovens de 15 a 19 anos.  

 

Ramos (2014) afirma que o aumento de matrículas nos cursos técnicos contribui 

com o ingresso dos alunos do Ensino Médio no mercado de trabalho, pelo fato de 

eles conseguirem, de forma concomitante, cursar o Ensino Médio e o Técnico, 

tendo uma certificação técnica em um período entre três ou quatro semestres. 

  



25 

 

Segundo o Plano Nacional de Educação (PNE) sancionado pela atual Presidência 

da República, coordenado pelo movimento Todos pela Educação, mesmo com o 

grande número de matrículas na Educação Profissional nos últimos anos, a escola 

e o mercado de trabalho ainda necessitam de sincronismo.  

 

Observa-se que ainda é um desafio para a Educação Profissional adaptar-se na 

nova forma de educar, na qual são valorizadas a criatividade e a interdisciplinidade, 

capacitando, assim, o aluno para resolver problemas reais que serão encontrados 

no mercado de trabalho (Ramos, 2014). 

 

Ressalta Ramos (2014) que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) foi criado pelo Governo em 2011 com o objetivo de suprir a 

necessidade dos alunos do Ensino Médio em dar continuidade em sua formação. 

Com o lançamento desse programa, surgiu a possibilidade de os alunos recém-

formados no Ensino Médio terem uma formação profissional. Esse foi um passo 

importante do Governo para encarar o desafio de formar mão de obra qualificada 

para o mercado de trabalho. 

  

As políticas de desenvolvimentos de competências têm como principais lições:  

[...] (1) Incentivar e permitir que as pessoas aprendam ao longo de suas vidas; 
(2) Estimular a mobilidade internacional de pessoas qualificadas para preencher 
vazios de competências; e (3) Promover políticas transfronteiriças de 
competências[...] (Ramos, 2014, p.15). 

 

Ramos (2014) conclui que, para superar a crise da ausência de postos de trabalho 

e da falta de mão de obra qualificada na formação juvenil, não basta criar novos 

empregos, mas desenvolver profissionais competentes para atuar no mercado de 

trabalho. Para isto é necessário que Instituições de Ensino, Governo e Empresas se 

unam para possibilitar aos alunos o desenvolvimento das competências necessárias 

para o mercado de trabalho. 
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2.3  Os quatro pilares da educação 

 

Nos anos finais do século XX, a Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, coordenada por Jaques Delors, produziu um relatório para a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). Esse relatório, editado em forma de livro (Educação: um tesouro a 

descobrir, 2003), discutiu os conceitos fundamentais da educação a ser 

empreendida no novo século.  

 

Em um dos capítulos do relatório, Delors (2003) já previa que a aprendizagem 

deveria evoluir da noção de qualificação em direção ao conceito de competência, 

entendida como a junção do saber técnico com qualidades como a capacidade de 

comunicar, de gerenciar o próprio processo de aprendizagem, de trabalhar em 

grupo e de gerenciar conflitos.  Para que isto seja possível,  

[...] a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens, 
fundamentais que, ao longo da vida, serão de algum modo para cada individuo, 
os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é, adquirir os 
instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 
envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros 
em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que 
integra as três precedentes[...] (Delors, 2003, p. 90). 

 

Segundo o autor, para aprender a conhecer é preciso aprender a aprender, o que 

só é possível por meio de uma formação contínua e desafiadora, que encaminhe as 

pessoas a realizarem pesquisas individuais e seletivas, interpretando os resultados 

com o foco no que realmente se quer descobrir.  

 

Delors (2003) assinala que desde a infância deve-se estimular a criança a aprender 

a prestar atenção nas pessoas e nas coisas, treinando-a a estimular sua memória 

associativa. Isso significa que o processo de aprendizagem deve estar alinhado com 

a experiência e precisa motivar as pessoas para que continuem o seu aprendizado 

ao longo da vida, no trabalho e fora dele, tornando-as críticas e preparadas para 

comunicar-se com o mundo. 
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Aprender a conhecer e aprender a fazer são dois pilares fortemente interligados, 

segundo Delors (2003), mas o segundo estaria mais relacionado à aprendizagem 

profissional, pois se baseia no fato de preparar o aluno para que ele ponha em 

prática os seus conhecimentos, capacitando-o para o mercado de trabalho. O 

mercado de trabalho de forma geral não requer mais mão de obra simplesmente 

qualificada, agora ele necessita de mão de obra competente, que tenha o 

conhecimento e saiba como aplicá-lo para resolver os problemas das Organizações 

empresariais.  

 

Delors (2003) admite que é um grande desafio para a educação preparar as 

pessoas para aprender a viver junto, aprender a viver com os outros. Com tanta 

violência e diferenças de classe no mundo de hoje, como educar as pessoas para a 

não violência, o trabalho em equipe e a competição saudável? Segundo o autor, a 

convivência de grupos diferentes em espaços comuns só é possível “[...] se este 

contato se fizer num contexto igualitário, e se existirem objetivos e projetos comuns” 

(Delors, 2003, p. 90).  

 

Finalmente, o pilar aprender a ser enfatiza a necessidade de que a educação leve o 

indivíduo a expressar e a desenvolver as suas potencialidades em sociedade, 

contemplando o bem comum.  A educação deve, enfim, possibilitar a transformação 

das pessoas, deve torná-las críticas e capazes de tomar suas próprias decisões. A 

escola também é responsável por preparar pessoas para desenvolverem suas 

potencialidades com discernimento e imaginação, utilizando seus talentos para o 

seu próprio bem e para o bem da coletividade. 

 

Os conceitos apresentados por Delors (2003) são muito significativos para a 

formação para o trabalho, foco deste estudo.  

 

2.4 Desenvolvimento de competência 

 

Nesta seção, serão apresentados o conceito de competências e sua relação entre a 

educação e o mercado de trabalho, com base na escola francesa. 
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2.4.1 Conceito e importância das competências 

 

De acordo com Ruas et al. (2005) o conceito de competência que emergiu a partir 

da década de 1990 é resultado do contexto no qual se destacam a “aceleração da 

concorrência, a lógica da atividade de serviços, o trabalho intermitente e informal, a 

baixa previsibilidade de negócios e atividades e, por fim, a crise nas associações 

sindicais dos trabalhadores [...]”(Ruas et al., 2005, p.36). 

 

Existem vários conceitos de competências, mas o mais comum entre os autores é 

expresso pelo conjunto de Conhecimento, Habilidades e Atitudes, que devem ser 

desenvolvidos pelos indivíduos para gerar resultados e resolver problemas (Spencer 

& Spencer, 1993; Boyatzis, 1982; Mcclelland & Dailey, 1972). 

 

Segundo Barato (1998), a base para o conceito de competências se divide em duas 

correntes: a anglo-americana, que é focada no mercado de trabalho e tem como 

objetivo o desempenho e a eficácia; a outra corrente, originada na França, vincula o 

trabalho à educação utilizando o desenvolvimento de competências como meio de 

aprendizagem. 

 

Steffen (1999) reforça o conceito apresentado por Barato (1998) ao avaliar a 

competência utilizando o modelo norte-americano, focado na concepção 

comportamentalista, e o modelo Francês, focado no comportamento construtivista. A 

concepção comportamentalista define valores individuais em busca de perfis de 

ocupação que sirvam de apoio para certificar as competências, com o objetivo de 

gerar resultados para as Organizações empresariais. A concepção construtivista 

utiliza a aprendizagem como um meio para desenvolver competências profissionais, 

incentivando a criação de programas de formação profissional com o objetivo de 

qualificar os indivíduos sem qualificações requeridas pelo mercado de trabalho. 

 

Em 1973, Mcclelland, em seu artigo Testing for competence rather than inteligence 

iniciou o debate sobre competência entre psicólogos e administradores nos Estados 

Unidos.  Dessa maneira, o termo competência no conceito organizacional começou 

a ser elaborado sob a perspectiva do indivíduo, afirmam Fleury e Fleury (2007). 
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Autores como Mcclelland (1973), Spencer e Spencer (1993) e Boyatzis (1982) 

desenvolveram pesquisas sobre competências com base no modelo anglo-

americano, e autores como Le Boterf (2003), Zarifian (2001), Perrenoud (2001), 

Dubar (1998) e Stroobands (1997) se basearam na modelo francês. 

 

Fleury e Fleury (2007) chamam a atenção para o fato de que o conceito de 

competências seja considerado no contexto de transformações do mundo do 

trabalho. Assim, para eles, a melhor definição para o termo seria “(...) um saber agir 

responsável, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo” (Fleury & Fleury 2007, p.30). 

A Figura 1, organizada por Fleury e Fleury (2007) a partir da obra de Le Boterf 

(2003), apresenta algumas definições de competências do profissional, procurando 

desenvolver o significado das expressões verbais utilizadas nas definições do termo. 

 

Saber agir Saber o que e por que faz. 
Saber julgar, escolher, decidir. 
 

Saber mobilizar 
 

Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, 
criando sinergia entre eles. 

Saber comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações, conhecimentos, 
assegurando o entendimento da mensagem pelos outros. 
 

Saber aprender Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos 
mentais; saber desenvolver-se e propiciar-se o desenvolvimento 
dos outros. 
 

Saber comprometer-se Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da 
organização. 
 

Saber assumir 
responsabilidades 
 

Ser responsável, assumindo os riscos e consequências de suas 
ações e sendo por isso reconhecido. 
 

Ter visão estratégica 
 

Conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, 
identificando oportunidades e alternativas. 
 

Figura 1 - Competências para o Profissional 

Fonte: Fleury, A., & Fleury, M. T. L. (2007, p. 31).  Estratégias empresariais e formação de 

competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. São Paulo: Atlas.  
 

A partir dessas elaborações, é possível perceber que o “conceito de competência 

procura ir além do conceito de qualificação: refere-se à capacidade de a pessoa 

assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas” (Fleury & Fleury, 2007, p. 28). 



30 

 

Também a definição de competência proposta anos antes por Zarifian (2001) é 

relevante: “[...] a competência é “o tomar iniciativas” e “o assumir responsabilidades” 

do indivíduo diante de situações profissionais com as quais se depara” (Zarifian, 

2001, p. 68).   

 

Além das definições do termo competência, a literatura aborda a competência no 

âmbito organizacional e individual. “Há, pois, relação íntima entre competências 

organizacionais e individuais” (Dutra, 2010, p. 24).  Dutra afirma ainda que todo o 

processo de aprendizado organizacional está vinculado ao desenvolvimento das 

pessoas que mantêm relações de trabalho com a organização.  

 

No entanto, “a competência organizacional é associada aos elementos da estratégia 

competitiva da organização: visão, missão e intenção estratégica” (Ruas et al., 2005 

p. 43). Outro aspecto importante citado pelos autores é que as competências 

organizacionais devem ser apropriadas por todas as áreas e todas as pessoas da 

empresa.  

 

Assim, as competências organizacionais “são as competências coletivas associadas 

às atividades-meios e as atividades afins” da organização (Fleury & Fleury, 2007, p. 

34). E cada uma dessas atividades são específicas e vitais a diferentes áreas da 

empresa, como produção, vendas, desenvolvimento, entre outras. 

 

Já as competências individuais, consideradas por diversos autores extremamente 

ricas e complexas, são resultantes do aprendizado recebido pela pessoa e da 

experiência acumulada pelos indivíduos a partir dos desafios pessoais e 

profissionais no decorrer de sua vida (Le Boterf, 2003).  

 

Seguindo a mesma lógica de Le Boterf, Zarifian (2001, p.56) ressalta que a 

competência individual não é nada sem o conjunto de aprendizagens sociais e de 

comunicação. 
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Dessa forma, de acordo com Fleury e Fleury (2007), a competência do indivíduo não 

é um estado, não se reduz a um conhecimento ou know-how, ela é o resultado do 

cruzamento de três eixos: a formação da pessoa (sua biografia e socialização), sua 

formação educacional e sua experiência profissional. 

 

Já para Perrenoud (1999), competência é a capacidade de agir eficazmente numa 

determinada situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. 

Destaca ainda que devem ser observados os seguintes pontos: a autonomia, a 

flexibilidade, a criatividade e a adaptabilidade. 

 

Para Dutra (2001), o conceito de competência pressupõe que Organizações e 

indivíduos estão em constante crescimento e desenvolvimento de competências no 

dia a dia. As Organizações investem no desenvolvimento do conhecimento dos 

indivíduos e esperam como retorno a solução de eventos, tornando-as mais 

competitivas no mercado de trabalho. 

 

Considerando a perspectiva educacional, Mattos (2009) defende que a nova face do 

mercado de trabalho passa a exigir profissionais que tenham formação 

multifuncional e polivalente. A base desta formação deve ser o conhecimento teórico 

comprovado por títulos e diplomas, mas integrados aos saberes reais do dia a dia do 

trabalho. 

 

Para a autora, competência não está vinculada ao posto do profissional, mas sim ao 

próprio indivíduo. É a capacidade que o profissional tem para atingir um objetivo 

específico de forma que gere resultados de acordo com o contexto. 

 

Mattos (2009, p. 11) define uma pessoa competente como aquela que é “capaz de 

fazer a coisa certa na hora certa” e aponta como elementos principais da 

competência o saber, saber fazer, saber ser e saber conviver. Esses saberes são 

requeridos nas situações concretas do trabalho, o que torna necessário que a 

formação profissional esteja integrada ao mundo do trabalho.  
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Para Dutra (2001), o conceito de competência pressupõe que Organizações e 

indivíduos estão em constante crescimento e desenvolvimento de competências no 

dia a dia. As Organizações investem no desenvolvimento do conhecimento dos 

indivíduos e esperam como retorno a solução de eventos, tornando-as mais 

competitivas no mercado de trabalho. 

 

Observa-se nas pesquisas dos autores citados que a importância da competência 

para as Organizações e indivíduos está em crescimento, interligando o setor 

educacional e o mercado de trabalho. 

 

2.4.2 Competências no setor educacional 

 

Segundo Laudares et al citado por Colsing (2004), o termo competência surgiu muito 

antes da educação profissional. Na Idade Média, os meios jurídicos já utilizavam o 

termo competência para indicar que determinada corte, tribunal ou indivíduo era 

competente para realizar um julgamento específico. 

 

 Colsing (2004) afirma que o termo competência, indicando a associação entre 

conhecimentos e habilidades caracterizadas nas ações dos indivíduos, surgiu nos 

anos de 1980, com a quebra de paradigma de produção de Taylor para os modelos 

de gestão e produção.  

 

Existem diversas definições de competência no setor educacional. Para Perrenoud 

(1999, p.7), é “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação”. Colsing (2004) afirma que competência não é só o que os alunos sabem, 

mas como eles utilizam esses conhecimentos em situações concretas. 

 

A importância da competência profissional é reconhecida pelo embasamento do 

Conselho Nacional de Educação, através de seus pareceres e resoluções que 

firmam a importância do desenvolvimento de competências para a formação 

profissional. 
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De acordo com o Art 6º a Resolução CNE/CEB 04/99 e Parecer CNE/CEB 16/99, 

competência profissional é “a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação 

valores, conhecimentos, habilidades requeridas pela natureza do trabalho”.   

 

É importante ressaltar que o ensino por competência não é uma exclusividade 

brasileira.  Na Austrália, existe um sistema que conceitua competência como o 

conjunto de saberes e capacidades que os profissionais adquirem por meio de 

práticas. Na Argentina, define-se competência como um conjunto complexo de 

capacidades em que as pessoas se colocam em situações problemas reais do dia a 

dia de trabalho (Laluna & Ferraz, 2007). 

 

O novo paradigma de ensino baseado em competências, postulado pela legislação 

que regula o ensino profissionalizante e requerido pelas demandas do mercado de 

trabalho, resulta, logicamente, em alterações nas formas de avaliação do aluno. Na 

próxima seção, serão apresentados os caminhos dessas mudanças.  

 

2.5 Da avaliação somativa para a avaliação por competências  

 

Depresbiteris (2001) faz um resumo da evolução da avaliação, lembrando que, nos 

anos 30, o foco da avaliação eram os exames que tinham como objetivo verificar os 

erros e acertos; nos anos 30 aos 60, a avaliação sofreu fortes influências de Tyler e 

Bloom, e a proposta era identificar o alcance dos objetivos; dos anos 60 aos 80, o 

foco passou a ser no julgamento de valor com base em regras padronizadas. Dos 

anos 90 até hoje, o destaque é a avaliação por competências desenvolvidas pelos 

educadores com base em critérios e indicadores. 

 

Segundo Laluna e Ferraz (2007), a avaliação tem caráter subjetivo; isso não pode 

ser negado, mas essa tendência deve ser controlada. Nessa linha, Kirch (2008) 

ressalta que a avaliação deve contribuir para a formação do aluno dentro da escola. 

O processo de ensino-aprendizagem deve constar de avaliações contínuas. Deve-se 

quebrar o paradigma dos processos de avaliações atuais que contrariam os 

objetivos da escola, evitando a classificação de alunos por meio de critérios pouco 

claros.  
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A avaliação de aprendizagem é reconhecida, pelos alunos e professores, como 

aplicação de prova e exame. É um processo burocrático, traduzido em notas ou 

conceitos. Kirch (2008) lembra que o professor dá ao aluno a oportunidade de ser 

aprovado ou reprovado através de uma avaliação classificatória, que não deve ser 

uma máquina classificatória excludente.  

 

Para Kirch (2008), o ato de avaliar envolve atividades, técnicas e instrumentos que 

permitam ao professor verificar se o aluno desenvolveu os seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes através de observação de suas competências colocadas em 

evidência. 

 

Souza (2005) reforça que o professor deve garantir que a prática avaliativa forneça 

indicadores que possibilitem a ele reorganizar atividades complementares para 

assegurar a aprendizagem dos alunos. 

 

Saul (2003) enfatiza que a avaliação não deve ser confundida como um instrumento 

de exclusão por notas ou como julgamento do mérito dos trabalhos dos alunos. 

Deve ser um processo, em que tanto o professor quanto o aluno são avaliados todos 

os dias. 

 

2.5.1 Processo de avaliação por competência do SENAC/BH  

 

Lúcia Alves Faria Mattos, com colaboração de uma equipe de supervisoras 

pedagógicas do SENAC, criou em 2009, com base no estudo da LDB, um 

documento interno denominado “Avaliação da aprendizagem escolar e certificação 

de competência profissional”, com o objetivo de adequar os cursos do SENAC com a 

reforma da educação profissional. 

 

Para Mattos (2009), a avaliação por competência é a observação de várias etapas 

consecutivas desempenhadas em um processo até a entrega do produto final, o qual 

deve ser de qualidade e atender à necessidade de quem os adquiri. Para isso é 

preciso um avaliador que tenha olhar especializado tanto no lado profissional quanto 

no educacional. 
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A autora afirma que a integração da avaliação escolar e a certificação de 

competência profissional poderão habilitar o aluno, aproximando-o do mercado de 

trabalho. Para que isto aconteça, será preciso que as escolas quebrem o paradigma 

da avaliação formal das escolas, criem propostas pedagógicas que possibilitem a 

avaliação por competência e treinem os seus professores para que possam 

trabalhar com essa nova metodologia. 

 

Lembra ainda que a certificação não é uma coisa nova, pois instituições como 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Conselho de Contabilidade, para 

credenciarem os alunos para atuar no mercado de trabalho, aplicam exames que 

têm como objetivo garantir que o aluno esteja em condições de assumir a profissão. 

A autora afirma também que qualquer instituição de ensino poderá trabalhar com a 

certificação de competência profissional, desde que essas instituições criem formas 

de avaliação que evidenciem a aplicação da teoria contextualizada junto com a 

prática de forma confiável. 

 

Segundo a autora, para se criar uma avaliação por competência, é fundamental ter o 

seguinte conhecimento: “Competências envolvem mobilização de conhecimentos, 

habilidade e valores em uma situação real de trabalho”. Qualquer escola que for 

trabalhar com essa metodologia, deverá aplicar os conceitos de forma que as 

práticas reflitam o papel que o aluno irá desempenhar futuramente no mercado de 

trabalho. Alguém é competente “quando constitui, articula e mobiliza valores, 

conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas não só rotineiros, mas 

também inusitados em seu campo de atuação profissional” (Mattos, 2009, p. 16). 

 

Lembra a autora que a natureza da avaliação de aprendizagem escolar é processual 

e tem função diagnóstico-formativa; já a certificação de competência profissional é 

de natureza certificativa, estando diretamente vinculada ao produto. Esses dois tipos 

de avaliação podem se tornar um único processo de avaliação no qual se poderá 

comprovar se a competência do aluno foi desenvolvida. 
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 A autora explica que o SENAC define, em seus Planos de Cursos, indicadores de 

desempenho com critérios de eficiência e eficácia que possibilitam mensurar se o 

aluno desenvolveu ou não as competências necessárias para exercer as atividades 

para as quais busca uma certificação. A eficiência demonstra o desempenho do 

aluno durante o processo, e a eficácia foca no resultado da competência específica.  

 

De acordo com a autora, o SENAC criou um sistema de escala para ser aplicado 

durante o processo e no encerramento dele de forma que o aluno possa 

acompanhar o seu desempenho. O primeiro indicador a ser criado foi o CD 

(Competência Desenvolvida) para alunos que ficarão no limite ou acima dele. O 

segundo foi CND (Competência Não Desenvolvida) e o terceiro foi o CED 

(Competência em Desenvolvimento).  

 

A  Figura 2 demonstra como os indicadores são apresentados para os alunos: 

 

Figura 2 - Níveis de desenvolvimento de competências 

Fonte: Mattos, L. A. F. (2009, p 41). Avaliação de aprendizagem escolar e certificação de 
competência profissional. Belo Horizonte: SENAC MINAS/SEMD.  
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Com base no quadro apresentado, foram gerados formulário com indicadores para 

que o professor possa registrar todo o processo de desenvolvimento de competência 

dos alunos. Os Anexos C, D e E demonstram como esses indicadores são utilizados 

em um dos cursos da unidade SENAC/BH.  

 

O Anexo C – Formulário de avaliação da competência – deve ser utilizado pelo 

professor para identificar, com base nos indicadores, quais as competências 

desenvolvidas e ainda não desenvolvidas pelo aluno; e o Anexo D – Formulário de 

atividade(s) complementar(es) – deve ser preenchido pelo aluno na hora do 

feedback pelo professor, e poderá confirmar se as dificuldades apontadas pelo 

professor foram as mesmas identificadas por ele.  

 

Caso o aluno ainda não tenha desenvolvido suas competências de acordo com os 

indicadores, o professor apresentará o Anexo E com uma atividade complementar 

para que o aluno consiga desenvolver suas competências durante o componente. O 

aluno deve assinar esse formulário para registrar o seu reconhecimento de melhoria 

nos indicadores sinalizados pelo professor. 

 

Matos (2009) acrescenta que o sistema de certificação de competências 

profissionais na área da educação é totalmente focado em preparar o aluno para o 

mercado de trabalho. O sucesso dessa nova metodologia dependerá do professor 

que estará à frente de todo o processo podendo contar com apoio pedagógico, 

administrativo e legal, no que for preciso. 

 

Concluindo essa seção, considera-se que as discussões teóricas e as análises das 

leis que regem a educação no Brasil foram de fundamental importância para o 

entendimento do cenário em que se desenvolve a educação profissional no Brasil.   

 

Além disso, compreender os balizadores que norteiam a instituição pesquisada, com 

relação ao ensino e à avaliação por competências, por meio da análise e discussão 

de documentos de referência produzidos e utilizados pela instituição, garantiram ao 

pesquisador uma posição privilegiada para observar todo o processo e buscar atingir 

o objetivo geral desta pesquisa: analisar como o processo de avaliação por 

competência contribui para a capacitação dos alunos do SENAC.  
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Assim, esse referencial teórico irá contribuir para o desenvolvimento da metodologia 

desta pesquisa, descrita no próximo capítulo.  
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3  Metodologia 

 

Descreve-se neste capítulo a metodologia utilizada neste estudo, especificando o 

tipo de pesquisa, os sujeitos entrevistados, as técnicas utilizadas para a coleta de 

dados e o seu tratamento e análise, demonstrando todo o processo executado pelo 

pesquisador de forma detalhada com o objetivo de garantir a veracidade dos dados 

coletados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

  

Para atingir o objetivo desta pesquisa – análise do processo de avaliação por 

competência do SENAC/BH, sobre a contribuição desse processo na preparação do 

aluno para o mercado de trabalho – será realizado um estudo de caso descritivo, de 

caráter qualitativo e quantitativo. 

 

Optou-se pelo estudo de caso por ser um método que visa analisar em profundidade 

determinada empresa ou acontecimentos relacionados ao contexto da vida real e 

fatos contemporâneos, no qual o pesquisador possui pouco controle sobre os 

acontecimentos (Godoy, 1995; Yin, 2001). 

 

Os critérios básicos propostos por Vergara (2007) para identificação do tipo de 

pesquisa são: 

 

 Quanto aos fins 

 Quanto aos meios 

 

Quanto aos fins trata-se de um estudo descritivo, pois visa analisar a contribuição do 

processo de avaliação por competência para o desenvolvimento dos conhecimentos, 

habilidades e valores em alunos de cursos técnicos na unidade pesquisada. O que 

se busca com esse tipo de pesquisa é a descrição do comportamento dos 

respondentes em relação ao fenômeno e o seu conhecimento acerca dele.  
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Quanto aos meios, apresenta duas vertentes: trata-se de pesquisa qualitativa e 

quantitativa. Para Vieira & Zouain (2004), a pesquisa qualitativa demonstra de forma 

detalhada a riqueza de dados, possibilita a exploração de contradições e paradoxos, 

associando importância aos depoimentos dos atores sociais envolvidos aos 

discursos, aos significados e aos contextos.  

 

Já para Goldim (2000), com a pesquisa qualitativa é possível perceber as questões 

relacionadas com o sentimento e a experiência de vida das pessoas, bem como 

fenômenos observados no dia a dia que podem ter diversos significados. Estes 

significados estarão relacionados diretamente com o local de estudo ou trabalho 

dessas pessoas. 

 

No que se refere à vertente quantitativa, Malhotra (2012) define esse tipo de 

pesquisa como a metodologia de coleta de dados que tem como características 

quantificar os dados e generalizar os resultados da amostra da população alvo, 

aplicando-se normalmente uma análise estatística.  

 

3.2 Unidade de análise e observação / população e amostra 

 

A pesquisa foi realizada na unidade do SENAC/BH, onde o pesquisador trabalha 

como professor. Foram pesquisados setenta e nove alunos dos cursos técnicos em 

redes de computadores e técnico em informática e entrevistados onze professores 

que lecionam ou tenham lecionado para a turma dos alunos entrevistados.  

 

Essa escola foi escolhida por oferecer diversos cursos técnicos profissionalizantes 

em parceria com o MEC, além de ser a primeira neste município a trabalhar com o 

desenvolvimento de competências para formação de seus alunos, visando atender 

às necessidades do mercado de trabalho. 

 

Foram criados dois instrumentos para coleta de dados, um direcionado aos 

professores e outro aos alunos, utilizando o recurso da ferramenta google docs 

(Apêndices A e B).  
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Os cursos técnicos citados foram escolhidos, entre vários outros que são oferecidos 

pelo SENAC/BH, por serem um dos mais procurados e com um número expressivo 

de alunos, o que possibilitou a coleta de um maior número de dados para a 

pesquisa. Os cursos técnicos são estruturados em três módulos (Anexos A e B) com 

conteúdo teóricos e práticos, tendo uma carga horária total de 1.000 horas para 

formação dos alunos. 

 

Para participar da pesquisa, os alunos respondentes deveriam atender os seguintes 

critérios: estarem matriculados e serem frequentes no curso técnico específico de 

sua área, por se esperar que esses alunos tenham mais conhecimento sobre o tema 

a ser pesquisado.  

 

Alguns dos professores entrevistados estavam lecionando o último componente do 

módulo I, outros estavam no módulo II e módulo III da matriz do curso. 

 

Justifica-se este critério pelo fato de os alunos já terem passado pelo processo de 

avaliação por competência nos componentes e módulos anteriores como pode ser 

observado pelas matrizes dos cursos técnicos no ANEXO A e no ANEXO B. Com 

isso a amostra terá maior credibilidade na verificação da eficácia do ensino e da 

avaliação por competência. 

  

3.4 Coleta de dados 

 

Nesta pesquisa, foram utilizadas como técnicas de coleta de dados a análise 

documental, entrevista e questionário. Segundo Yin (2001), a busca sistemática por 

documentos relevantes desempenha um papel essencial em qualquer coleta de 

dados. No caso das entrevistas, constituem uma considerável fonte de evidências 

proveniente das interpretações de respondentes bem-informados sobre uma 

determinada situação.  

 

Os dados também podem ser classificados como primários e secundários (Collis & 

Hussey, 2005). Dados primários são obtidos em situações não controladas por meio 

de perguntas. Já os dados secundários são aqueles que já existem como 

documentos, registros internos da organização, livros e filmes.  
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Seguindo esta classificação, os dados primários deste projeto serão as entrevistas e 

os questionários; os documentos serão os dados secundários. Esses documentos 

consistem de formulários da instituição para o acompanhamento dos alunos, a 

serem utilizados pelos professores (Anexos C, D e E).  

 

No Anexo C, é feita a avaliação da competência do aluno de acordo com a evolução 

dos indicadores e comparada no momento do feedback dado pelo Professor com o 

Anexo D onde o aluno faz a sua auto-avaliação. Se for detectado pelo Professor que 

o aluno ainda não desenvolveu alguma competência sinalizada pelo indicador, o 

docente passa uma Atividade Complementar, Anexo E, para que o aluno possa 

desenvolver essa competência durante o componente. 

 

Para iniciar a coleta de dados, foi solicitado ao Diretor de Escola do SENAC/BH uma 

autorização para o pesquisador fazer a entrevista com os professores e a pesquisa 

com os alunos. Após a autorização do Diretor (APÊNDICE C), foi realizada a coleta 

de dados através da criação de dois formulários pela ferramenta google docs. Um 

formulário foi a pesquisa feita aos alunos, contendo treze questões fechadas e uma 

aberta, disponível pelo link https://goo.gl/gUFgY5.  O outro formulário foi uma 

entrevista feita com os professores, por meio da aplicação de um questionário 

semiestruturado, composto por seis questões fechadas e nove questões abertas, 

disponível pelo link https://goo.gl/Nz1v0c, previamente estabelecidas, com o objetivo 

de responder à pergunta norteadora proposta pelo pesquisador. 

 

Para Gil (2002, p. 117), a entrevista feita com um instrumento semiestruturado “é 

guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao 

longo de seu curso”.  

 

Para se verificar a clareza das questões propostas no link de pesquisa do aluno, 

antes de disponibilizá-las definitivamente no sistema, foi feito um teste, no qual 

quinze alunos do curso técnico em informática participaram. Esses alunos tiveram 

acesso ao link com as questões, responderam-nas e, por fim, constatou-se que eles 

não tiveram dúvidas relativas à interpretação das perguntas feitas. 
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O pré-teste também foi feito com professores. Ou seja, foi enviado, por e-mail, para 

quatro professores do curso técnico o link que continha a entrevista; observou-se 

que nenhum dos docentes expressou dúvidas referentes ao instrumento de 

pesquisa. 

 

 Após a aplicação do pré-teste aos alunos e professores, verificou-se que não seria 

necessário fazer adequações nos instrumentos de pesquisa; sendo assim, foi dado 

prosseguimento à pesquisa. O link do instrumento de entrevista foi enviado por e-

mail para quinze professores que trabalham respectivamente no curso técnico de 

redes de computadores e no curso técnico em informática, nos turnos manhã, tarde 

e noite.  

 

Foram respondidas onze entrevistas pelos professores dos turnos da manhã e tarde. 

As entrevistas foram armazenadas no banco de dados do google docs e 

posteriormente analisadas. 

 

O pesquisador, no dia 01/06/2015, aplicou a pesquisa em duas turmas do curso 

técnico em redes de computadores, no turno da manhã, módulo III, e no turno da 

tarde, módulo II. O link do instrumento de pesquisa foi disponibilizado para os 

alunos, que utilizaram a internet para responder as questões da pesquisa. 

 

No dia 03/06/2015, o pesquisador aplicou a pesquisa em mais duas turmas no turno 

da tarde – módulo I: nas turmas do curso técnico em informática e na turma do curso 

técnico em redes de computadores. 

 

Os questionários respondidos foram armazenados no banco de dados do google 

docs e posterirormente analisados. Foram pesquisados, no total, setenta e nove 

alunos dos cursos técnicos de redes de computadores e informática. 

 

Os instrumentos de pesquisa e entrevista que foram utilizados na coleta de dados do 

aluno e do professor encontram-se disponíveis na mesma ordem nos links 

https://goo.gl/gUFgY5 e https://goo.gl/Nz1v0c (Apêndices A e B) 
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3.5 Estratégia de análise dos dados 

 

A análise dos dados foi feita em três etapas de acordo com a hipótese de Bardin 

(1977): pré-análise, a exploração do material e o tratamento e interpretação dos 

resultados.  

 

Para fazer a análise, as respostas registradas no banco de dados do google docs 

foram lidas e interpretadas pelo pesquisador.   

 

As entrevistas feitas aos professores foram classificadas por meio de números, e as 

pesquisas direcionadas aos alunos foram analisadas através de gráficos gerados 

pela ferramenta Microsoft Excel, com base no banco de dados armazenado no 

google docs. 

 

Utilizou-se, para análise dos dados coletados através da entrevista com os 

professores, a modalidade do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Para Lefévre e 

Lefévre (2005, p. 17) o DSC é “uma modalidade de análise de discursos obtidos em 

depoimentos verbais ou em qualquer manifestação discursiva que se possa 

encontrar em textos e documentos escritos”. 

 

De acordo com esses autores, para desenvolver os DSCs são necessários quatro 

operadores/operações a saber: Expressões Chaves (E-ch): partes coletadas da 

entrevista que melhor ilustram o seu conteúdo; Ideias centrais (ICs): apresentam 

sentidos semelhantes ou complementares na resposta de cada entrevistado e 

também no conjunto de respostas diferentes de cada entrevistado; Ancoragens 

(ACs): fórmulas resumidas que demonstram da melhor forma as ideologias, as 

crenças, valores presentes nas entrevistas feitas com os professores, de 

informações gerais destinadas ao ajuste de ocasiões especificas. Discurso dos 

sujeitos coletivos (DSCs) propriamente citados: apresenta as E-ch, ICs e ACs 

existentes nas entrevistas que têm sentido semelhante ou complementar (Lefévre e 

Lefévre, 2005). 
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Para analisar os dados coletados pela pesquisa quantitativa com os alunos, foram 

utilizadas a pesquisa conhecida como survey que, segundo Gil (1999), caracteriza-

se pela interrogação direta dos pesquisados, requerendo informações a um grupo 

significativo de investigados, através da aplicação de um questionário estruturado e 

a Estatística Descritiva “compreende o manejo dos dados para resumi-los ou 

descrevê-los, sem ir além, isto é, sem procurar inferir qualquer coisa que ultrapasse 

os próprios dados” (FREUND, SIMON 2000). 

 

Na elaboração do questionário semiestruturado pelo pesquisador, foram criadas 

questões de múltiplas escolhas com base na escala de Likert: sempre, 

frequentemente, algumas vezes, raramente e nunca. 

 

A Figura 3 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados e une os objetivos 

específicos, indicados nesta pesquisa, com os autores que dão base teórica para o 

tema da pesquisa e para os instrumentos de coleta de dados específicos. 

 

Objetivos específicos Autores  Instrumento de coleta 
de dados  

Técnica de análise 
de dados 

Descrever o processo de 
avaliação por 
competências. 

Mattos (2009); Kirch (2008); 
Laluna e Ferraz (2007); Souza 
(2005); Saul (2003); 
Depresbiteris (2001) 
 

Anexo C, D e E 
 

Apêndice A  
Entrevista Professores 

 
Apêndice B  

Pesquisa Alunos 

Análise documental e 
de conteúdo 

Analisar a contribuição 
da avaliação por 
competência na 
formação do aluno. 
 

Carneiro (2014); Ramos 
(2014); Mattos (2009); Laluna 
& Ferraz (2007); Colsing 
(2004); Delors (2003); Le 
Boterf (2003); Depresbiteris 
(2001); Dutra (2001); 
Perrenoud (2001); Ruas et al. 
(2005); Zarifian (2001); 
Perrenoud (1999); Steffen 
(1999); Barato (1998) 
Dubar (1998); Stroobands 
(1997); Spencer & Spencer 
(1993) 

Apêndice A  
Entrevista Professores 

 
Apêndice B  

Pesquisa Alunos 

Análise DSC e 
Estatística Descritiva 

Identificar as estratégias 
utilizadas pelos 
professores para ajudar 
a desenvolver nos 
alunos as competências 
ainda não 
desenvolvidas. 

Mattos (2009); Kirch (2008); 
Laluna e Ferraz (2007); Souza 
(2005); Saul (2003); 
Depresbiteris (2001) 

Anexo E 
 

Apêndice A  
Entrevista Professores 

 
Apêndice B Pesquisa 

Alunos 

Análise documental e 
de conteúdo 

Análise DSC e 
Estatística Descritiva 
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Identificar os desafios do 
processo de avaliação 
por competência. 

Carneiro (2014); Ramos 
(2014); Aranha (2010); Mattos 
(2009); Laluna & Ferraz (2007) 
Colsing (2004); Delors (2003) 
Le Boterf (2003); Depresbiteris 
(2001); Dutra (2001); 
Perrenoud (2001); Ruas et al. 
(2005); Zarifian (2001); 
Perrenoud (1999); Steffen 
(1999); Barato (1998); Dubar 
(1998); Stroobands (1997); 
Spencer & Spencer (1993)  

Apêndice A  
Entrevista Professores 

 
Apêndice B Pesquisa 

Alunos 

Análise DSC e 
Estatística Descritiva 

Figura 3 - Síntese da metodologia. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 Apresentação e análise dos resultados obtidos 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar os resultados obtidos pela pesquisa, que foi 

realizada em duas etapas: a primeira foi realizada com a aplicação de entrevista 

semiestruturada aos professores, e a segunda com a aplicação de questionário feito 

aos alunos.  

Primeiramente, apresentam-se os dados de forma descritiva, com a metodologia 

DSC e, em seguida, os resultados são apresentados através da análise de 

conteúdo.  

 

4.1 Caracterização do local de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na unidade do SENAC, situada à Rua Tupinambás, número 

1.038, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Integrante do Sistema Fecomércio MG, 

é uma instituição de direito privado com foco na educação profissional. 

A unidade do SENAC foi escolhida por ser pioneira no Estado de Minas Gerais a 

utilizar de forma estratégica o processo de avaliação por competência, com o 

objetivo de preparar os alunos dos cursos técnicos para ingressarem no mercado de 

trabalho. Os cursos técnicos são estruturados de forma modular, que envolvem 03 

módulos com carga horária total de 1.000 horas as quais são utilizadas para 

desenvolver as competências dos alunos nos diversos componentes do curso. A 

instituição preocupa-se em preparar seus colaboradores, visando a garantir a seus 

alunos o que existe de mais novo na área técnica e acadêmica no mercado de 

trabalho. 

Os professores são orientados a trabalhar com a teoria na prática, motivando os 

alunos a discutirem as soluções possíveis para resolverem os problemas dos 

cenários criados com base em situações mais próximas possíveis das que 

acontecem nas Organizações. 

 

4.2 Perfis dos respondentes 

  

Apresenta-se neste tópico o perfil dos participantes da pesquisa, o ambiente onde 

foram pesquisados e as categorias a que pertencem os professores e os alunos.  
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Participaram da pesquisa, no período da manhã, duas turmas do curso técnico, 

sendo uma de informática e uma de redes de computadores. No período da tarde, 

foram pesquisadas três turmas do curso técnico, sendo duas de redes de 

computadores e uma de informática. Todas as turmas juntas perfazem um total de 

setenta e nove alunos; desse total, 84,3% são do sexo masculino, a maioria deles 

(73,5%) não trabalha, 62,7% estão fazendo o curso de redes de computadores e 

60,2% estão no final do módulo I. 

 

Onze professores participaram da pesquisa, sendo 69,2% do sexo masculino e com 

mais de 12 anos de trabalho na empresa pesquisada. Todos lecionam ou lecionaram 

para os cursos técnicos em redes de computadores e técnico em informática. Dois 

são Mestres, quatro Pós-graduados e cinco Graduados. 

 

4.3 Análise e discussão das entrevistas dos professores 

 

Após terem sido respondidas as perguntas referentes ao nome, sexo, tempo de 

trabalho na escola pesquisada e formação dos professores, estes responderam às 

perguntas com foco no processo de avaliação por competência. 

 

Para análise das perguntas que foram feitas aos professores entrevistados, serão 

citados pelo codinome P 01, P 02 até P 11, resguardando-se assim a identidade 

deles e mantendo-se o sigilo das informações fornecidas. As respostas serão 

organizadas em quadros e apresentadas expressões-chave e ideia central das 

respostas usando o DSC. 

 

A Figura 4 apresenta o tempo de duração do treinamento do ensino por competência 

que os professores receberam da escola. 

 

CODINOME EXPRESSÕES CHAVE IDEIA CENTRAL 
P  01 “Já tem bastante tempo que foi realizado o 

treinamento, creio ter sido por um 
período de dois dias.” 
 

* um período de dois dias. 

P  02 “8 horas.” 
 

*8 horas.  

P  03 “2 anos e meio.” 
 

*2 anos e meio 
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P  04 “Foram vários encontros intercalados de 
curta duração.” 
 

*encontros intercalados de curta 
duração. 

P  05 “3 horas.” 
 

*3 horas 

P  06 “Uma hora.” 
 

*Uma hora 

P  07 “6 h” 
 

*6 h 

P  08 “Palestras de duração de 4 horas 
reuniões com duração de 2 horas.” 
 

*duração de 4 horas. 

P  09 “18 horas (mais ou menos).” 
 

*18 horas 

P 10 “Recebi uma bolsa de pós-graduação 
para um curso voltado ao 
entendimento e processo de aplicação 
das competências. A duração do curso 
foi de aproximadamente um ano e 
meio, quando apresentei minha 
monografia ao fim do mesmo.” 
 

*pós-graduação para um curso 
voltado ao entendimento e processo 
de aplicação das competências; 
*A duração do curso foi de 
aproximadamente um ano e meio. 

P 11 “Todos os instrutores e orientadores da 
escola pesquisada ao serem contratados 
passam por um treinamento junto ao RH e 
Supervisão Pedagógica à respeito do 
ensino por competência que tem a 
duração de 01 semana. No meu caso, eu 
fiz uma especialização em Docência 
para Educação Profissional a convite da 
empresa que pude entender os objetivos 
do ensino aprendizagem utilizando a 
modalidade por competências.” 
 

* a duração de 01 semana; 
*especialização em Docência para 
Educação Profissional. 

Figura 4 - Tempo de duração do treinamento por competência 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pelas respostas que dois professores, P 10 e P 11, fizeram o curso de 

Especialização em Docência para a Educação Profissional com maior tempo de 

duração, e os professores restantes apresentaram grande variação no tempo de 

treinamento do ensino por competência. 

 

Assim o DSC dessa questão é: 

O tempo de participação do treinamento do ensino por competência que prepara o 

professor a trabalhar com esta nova forma de ensino pode variar de 1 a 360 horas.  

 

Demonstra-se pela Figura 5 a forma de avaliação de desenvolvimento de 

competência. 
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CODINOME EXPRESSÕES CHAVE IDEIA CENTRAL 
P  01 “Atividades técnicas lançadas no 

conteúdo das aulas.” 
 

* Atividades técnicas. 

P 02 “Acompanho o aluno ao longo do 
curso, se corresponde às expectativas de 
determinada disciplina (componente).” 
 

* Acompanho o aluno ao longo do 
curso. 

P 03 “Competência avaliada conforme o 
desenvolvimento prático em sala e em 
atividades vivenciais em sala.” 
 

* desenvolvimento prático em sala e 
em atividades vivenciais em sala. 

P  04 “Utilizando-se da metodologia dos sete 
passos aprendida através do curso de 
especialização, avalio individualmente e 
de forma diária as habilidades, 
conhecimentos e valores dos alunos 
que correspondem à competência 
necessária. Isso é realizado através de um 
controle aplicado à atividades teóricas 
e práticas, pesquisas e mesmo em 
trabalhos em equipe.” 
 

* avalio individualmente e de forma 
diária as habilidades, 
conhecimentos e valores dos alunos 
* controle aplicado à atividades 
teóricas e práticas, pesquisas e 
mesmo em trabalhos em equipe. 

P 05 “É muito importante a avaliação por 
competências porque a todo momento o 
docente é obrigado a estar atento no 
comportamento e desenvolvimento de 
cada um dos discentes. Através de 
exercícios e atividades práticas 
devidamente acompanhadas pelo 
docente em sala de aula podemos 
avaliar no decorrer da disciplina e/ou curso 
o desenvolvimento gradativo dos 
discentes.” 
 

* Através de exercícios e atividades 
práticas devidamente 
acompanhadas pelo docente em 
sala de aula. 

P 06 “Pelo aprendizado e crescimento do 
aluno.” 
 

* Pelo aprendizado e crescimento do 
aluno. 

P 07 “Acompanhando individualmente 
através de planilhas se o aluno está ou 
não atingindo as competências.” 

 

* Acompanhando individualmente 
através de planilhas. 

 
 

P 08 “Avaliação por competência traz índices 
mais apurados e mais precisos quanto 
a aprendizagem do aluno. Uma simples 
avaliação onde o aluno recebe uma nota, 
pode, muitas vezes, não refletir o 
conteúdo absorvido pelo aluno.” 
 

* índices mais apurados e mais 
precisos quanto a aprendizagem do 
aluno. 

P 09 “Bom, sendo que na minha opinião ele de 
certa forma é uma tradução das 
avaliações muitas das vezes aplicadas 
nas antigas metodologias avaliativas.” 
 

* é uma tradução das avaliações 
muitas das vezes aplicadas nas 
antigas metodologias avaliativas. 

P 10 “Entendimento do conteúdo na aplicação 
prática.” 
 
 
 

* aplicação prática. 
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P 11 “Exercícios Práticos Atuação em Sala de 
Aula Apresentação de Trabalhos 
Acompanhamento individual. 
 

* Exercícios Práticos …. 
Acompanhamento individual. 

Figura 5 - Forma de avaliação de desenvolvimento de competência 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se pelas respostas dos pesquisados que alguns professores ainda estão 

inseguros em relação a esse novo processo de avaliação implantado no SENAC/BH 

e que, apesar de saberem como é o processo, eles não seguem um padrão durante 

o componente. 

 

Logo o DSC dessa questão é: 

O desenvolvimento das competências dos alunos é avaliado ao longo do curso 

pelos professores por meio de atividades individuais teóricas e práticas e por meio 

da observação dos alunos. 

 

Verifica-se, pela Figura 6, qual o instrumento que os professores utilizam para 

acompanhar o desenvolvimento das competências dos alunos. 

 

CODINOME EXPRESSÕES CHAVE IDEIA CENTRAL 
P  01 “Não existe nesta instituição, um 

instrumento específico para avaliação. 
Somente a avaliação subjetiva de cada 
professor.” 
 

* Não existe nesta instituição, um 
instrumento específico para 
avaliação. 

P 02 “Durante à aula e durante os exercícios.” 
 

* durante os exercícios. 

P 03 
 

“Utilizo o formulário de avaliação por 
competências da escola.” 

* formulário de avaliação por 
competências. 
 
 
 

P 04 “Planilhas do excel com as atividades 
programadas e formulários fornecidos 
pela instituição para acompanhar o 
desenvolvimento do aluno. ” 

* formulários fornecidos pela 
instituição. 

P 05 “Atividades, material didático.” 
 

* Atividades. 

P 06 “Conclusão das tarefas propostas pelo 
plano de ensino.” 
 

* Conclusão das tarefas. 

P 07 “Formulário de avaliação individual do 
aluno.” 
 

* Formulário de avaliação individual. 
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P 08 “Atividades práticas monitoradas 
Atividades complementares e Trabalho 
dirigido (feito ao decorrer do curso e 
acompanhado pelo instrutor). ” 
 

* Atividades práticas monitoradas. 

P 09 “Controlo as competências de acordo com 
as atividades que são desenvolvidas em 
sala em práticas e exercícios, onde 
observo os resultados do aprendizado.” 
 

* práticas e exercícios. 

P 10 “Exercícios Avaliações formativas.” 
 

* Exercícios Avaliações formativas. 

P 11 “Cenários práticos.” 
 

* Cenários práticos. 

Figura 6 - Instrumento acompanhamento desenvolvimento de competências 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pelas respostas dos pesquisados, destacadas na Figura 6, que mesmo 

tendo recebido o treinamento a maioria dos professores não utiliza o formulário de 

acompanhamento do desenvolvimento das competências do aluno, não sendo, 

portanto, registrado de forma padronizada o desenvolvimento do processo de 

avaliação por competência durante o componente. 

 

Em relação ao instrumento de acompanhamento de desenvolvimento de 

competência, as respostas apresentadas apresentam dois DSC : 

Não existe nesta instituição um instrumento específico para avaliação. 

 

A avaliação é feita durante os exercícios, atividades práticas monitoradas e 

avaliações formativas. São utilizados os formulários de avaliação individual do aluno 

oferecidos pela instituição.  

 

Na sequência, os professores foram questionados se o processo de avaliação por 

competência contribui para o aprendizado do aluno, e foram apresentadas as 

seguintes respostas: 

 

CODINOME EXPRESSÕES CHAVE IDEIA CENTRAL 
P  01 “Entendo que quando o aluno começa a 

ser avaliado por competência ele ainda 
não compreende nenhum benefício do 
novo método de avaliação, mas no 
decorrer do tempo fica mais transparente o 
resultado ser um espelho do que ele 
realmente aprendeu a fazer.” 
 

* resultado ser um espelho do que 
ele realmente aprendeu a fazer. 
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P 02 “Revela se ele tem o entendimento 
oferecido durante as aulas expositivas.” 
 

* revela o entendimento oferecido 
durante as aulas. 

P 03 “Tirando o medo na hora da prova e 
aquela necessidade de estudar um 
conteúdo grande no final.” 
 

* Tirando o medo na hora da prova. 

P 04 “Desde que seja cumprida a filosofia da 
proposta do ensino por competências é 
muito válido, mas nem sempre isso 
acontece. Contribui na medida que o 
aluno tem um acompanhamento, de 
certa forma, individualizado. Cada 
Professor tem um critério de avaliação e 
ensino, novos Professores estão sempre 
sendo admitidos, e nem sempre têm 
oportunidade de receberem o treinamento 
mais detalhado... Aqueles Professores que 
participam mais na reformulação de 
cursos/atualização, acabam tendo mais 
conhecimento da metodologia, e aplicam, 
outros nem sempre...” 
 

* Contribui na medida que o aluno 
tem um acompanhamento 
individualizado. 

P 05 “Como não existe uma ferramenta 
específica, não existe uma mensuração 
para medir a contribuição.” 
 

* não existe uma mensuração para 
medir a contribuição. 

P 06 “O aluno pode receber um feedback 
mais preciso em relação ao seu 
trabalho realizado. As atividades de 
recuperação poderão ser mais específicas 
à disciplina ou conteúdo não 
desenvolvido.” 
 

* O aluno pode receber um 
feedback mais preciso em relação 
ao seu trabalho realizado. 

P 07 “Todo o conteúdo é avaliado em todo o 
processo de aprendizagem, e não 
somente o conteúdo suficiente para 
aprovação.” 
 

* Todo o conteúdo é avaliado em 
todo o processo de aprendizagem. 

P 08 “O processo de avaliação oferece ao aluno 
oportunidade de melhorias.” 
 

* oportunidade de melhorias. 
 
 
 
 

P 09 “Contribui com situações vivenciadas 
que eles terão no mercado de trabalho” 

* Contribui com situações 
vivenciadas. 

P 10 “Então acredito que o processo de 
avaliação de competência é muito mais 
focado no aprendizado, do que no ensino 
em si, portanto agregando muito valor 
para o aluno, que será avaliado de 
forma diária e não apenas em datas 
específicas.” 
 

* agregando muito valor para o 
aluno, que será avaliado de forma 
diária. 

P 11 “Aplicação da teoria na prática.” 
 

* teoria na prática. 

Figura 7 - Contribuição do processo de avaliação para o aprendizado do aluno 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Verifica-se pelas respostas dos pesquisados, registradas na Figura 7, que a maioria 

dos professores entendeu que o novo processo de avaliação contribui com o aluno, 

uma vez que há quebra do paradigma de aplicação da avaliação por nota, 

preparando-os constantemente para situações reais que irão encontrar no mercado 

de trabalho.  

 

Portanto, o DSC dessa questão é: 

O processo de avaliação por competências contribui na medida em que é um 

espelho do que o aluno realmente aprendeu a fazer. Tira o medo das provas e 

contribui, se o aluno tem um acompanhamento individualizado, recebendo um 

feedback mais preciso em relação ao trabalho realizado. Todo o conteúdo é 

avaliado em todo o processo de aprendizagem e são apresentadas oportunidades 

de melhorias. Contribui com a vivência das situações e agrega muito valor para o 

aluno.  

 

Na Figura 8, foram registradas as estratégias utilizadas durante o processo de 

avaliação por competência no componente para ajudar os alunos que ainda não 

tenham desenvolvidos suas competências. 

 

CODINOME EXPRESSÕES CHAVE IDEIA CENTRAL 
P  01 “Atividades extracurriculares, 

acompanhamento pedagógico e 
individual.” 
 

* Atividades extracurriculares. 

P 02 “Repetir as atividades propostas com 
outro dinâmica.” 
 

* outro dinâmica. 
 
 
 

P 03 “Acompanhando e trazendo novos 
exemplo e exercícios.” 
 

* novos exemplo e exercícios. 
 
 
 

P 04 “Passo atividades complementares e 
faço o acompanhamento de cada aluno.” 
 

* atividades complementares. 

P 05 “Passo para o aluno novas atividades 
ao longo do componente, para que possa 
aperfeiçoar, tem um formulário a ser 
preenchido. É o que deve ser feito, mas 
nem sempre é formalizado o 
procedimento. Muitas vezes dou um 
atendimento mais individualizado, dentro 
do possível. Alguns casos, repassamos 
também à Supervisão Pedagógica.” 
 

* Passo para o aluno novas 
atividades ... tem um formulário a 
ser preenchido. 
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P 06 “Atividades extraclasse.” 
 

* Atividades extraclasse. 

P 07 “Acompanhamento através de percepções 
em sala e trabalho individualizado.” 
 

* trabalho individualizado. 

P 08 “Preenchendo o formulário adequado 
com a tarefa ou tarefas que ele ainda não 
conseguiu realizar, solicitando-o a refazer 
as tarefas em que ele ainda não consegui 
atingir as competências.” 
 

* Preenchendo o formulário 
adequado com a tarefa. 

P 09 “Para os alunos que não conseguiram 
desenvolver as competências, os próximos 
trabalhos serão 'maiores' abordando a 
disciplina corrente mais a disciplina não 
desenvolvida pelo aluno. Tornando um 
cenário mais completo. Além de 
Atividades complementares 
monitoradas.” 
 

* Atividades complementares 
monitoradas. 

P 10 “Como mencionado anteriormente, a 
empresa pesquisada possui diversos 
formulários onde cabe ao docente 
realizar o devido acompanhamento para 
recuperar o discente em uma 
competência na qual o mesmo não 
conseguiu desenvolver.” 
 

* possui diversos formulários onde 
cabe ao docente realizar o devido 
acompanhamento para recuperar o 
discente. 

P 11 “Atividades extras.” 
 

 

Figura 8 - Estratégia utilizada para o desenvolvimento das competências 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Demonstra-se pelas respostas dos pesquisados, destacadas na Figura 8, que todos 

os professores têm tendência a ajudar os alunos, aplicando-lhes atividades 

complementares extraclasse, mas poucos registraram esse acompanhamento no 

formulário padrão de forma que esse processo fique documentado. 

 

Assim, o DSC dessa questão é: 

Para ajudar os alunos a desenvolver as competências ainda não desenvolvidas são 

aplicadas atividades extraclasse, trazendo novos exemplos, exercícios e atividades 

complementares monitoradas. São utilizados os formulários padrão do SENAC/BH 

para documentar o processo de recuperação do aluno durante o componente. 

 

Na sequência, os professores foram questionados sobre os desafios encontrados ao 

trabalhar com este processo de avaliação por competência. 
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CODINOME EXPRESSÕES CHAVE IDEIA CENTRAL 
P  01 “Que tenha credibilidade, que o 

Professor acredite. De certa forma, acho 
muito subjetivo, quanto aos valores 
desenvolvidos. O aluno nem sempre 
concorda com o conceito final, depende 
dos critérios e referências do Professor, 
podendo as vezes favorecer um aluno e 
prejudicar outro. Na hora do feedback, 
nem sempre o Professor tem 
argumento objetivo para repassar para 
o aluno. No caso de nota, seria 
diferente…” 
 

* Que tenha credibilidade, que o 
Professor acredite; 
* O aluno nem sempre concorda 
com o conceito final; 
* nem sempre o Professor tem 
argumento objetivo para repassar 
para o aluno. 

P 02 “Acompanhamento individual.” 
 

* Acompanhamento individual. 

P 03 “Acredito que o maior desafio é a 
resistência por parte de muitos 
diretores, professores e até mesmo 
alunos quanto à eficiência do processo de 
avaliação por competência. A partir do 
momento que todos entendem bem o 
processo envolvido nesta avaliação, torna-
se claro seus grandes benefícios para a 
instituição como um todo.” 
 

* resistência por parte de muitos 
diretores, professores e até mesmo 
alunos. 

P 04 “Carga horária.” * Carga horária. 
 

P 05 “Principalmente a forma do 
entendimento do aluno sobre não ter 
nota e sim a competência como modo de 
avaliação.” 
 

* forma do entendimento do aluno. 

P 06 “Quebrar o paradigma da avaliação por 
nota.” 
 

* Quebrar o paradigma. 

P 07 “Alguns componentes que lecionei a 
competência está expressa um pouco 
confusa e poderia ser mais especifica.” 
 

* competência está expressa um 
pouco confusa. 

P 08 “Fazer entender que o processo de 
aprendizagem é amplo, visando todo o 
conteúdo e não parte, focando a 
aprovação com nota mínima atingida.” 
 

* Fazer entender que o processo. 

P 09 “Os desafios são muitos, tanto para o 
docente; que não está tão acostumado 
com o ensino aprendizagem por 
competência, e também pelo discente que 
vem de outras instituições acostumados 
pela modalidade por nota.” 
 

* Os desafios são muitos. 

P 10 “Não usar a subjetividade.” * Não usar a subjetividade. 
   

P 11 “Falta de mensuração dos resultados.” * Falta de mensuração dos 
resultados. 

Figura 9 - Desafios do processo de avaliação por competência 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se pelas respostas dos pesquisados, evidenciadas na Figura 9, que os 

principais desafios são: primeiramente o entendimento e a aceitação do novo 

processo de avaliação pelo professor e consequentemente pelo aluno; o 

acompanhamento individual, dependendo do tamanho da turma; a carga horária do 

componente, pois às vezes não é suficiente para aplicar o processo com todos os 

feedbacks individuais; a quebra de paradigma da avaliação por nota; não usar a 

subjetividade; falta da mensuração dos resultados e outros. 

 

Observa-se que o DSC dessa questão é: 

Os principais desafios do processo de avaliação por competência são: a 

credibilidade por parte do professor, o fato de o aluno nem sempre concordar com o 

conceito final e nem sempre o Professor ter argumento objetivo para repassar para 

o aluno. Outros desafios são o acompanhamento individual, a resistência por parte 

de muitos diretores, professores e até mesmo alunos, a compreensão do aluno 

sobre o processo, a quebra de paradigma, o uso da subjetividade e a falta de 

mensuração do processo.  

 

Na Figura 10, são feitas comparações entre o novo processo de avaliação por 

competência e a avaliação formal, por nota, procurando evidenciar as vantagens 

para o aluno. 

 

CODINOME EXPRESSÕES CHAVE IDEIA CENTRAL 
P  01 “Na avaliação formal basta em algumas 

situações decorar o conteúdo e garantir aquela 
média digamos assim para ser aprovado. Na 
avaliação por competência o aluno deve ser 
frequente, sempre manter a continuidade nos 
estudos para que consiga desenvolver o 
conjunto de competência no final do 
curso/disciplina. Não basta que o discente 
desenvolva uma ou algumas competências 
e sim, um conjunto para ser aprovado.” 
 
 

* o aluno deve ser frequente; 
* Não basta que o discente 
desenvolva uma ou algumas 
competências e sim, um 
conjunto para ser aprovado”. 

P 02 “A avaliação formal foca a aprovação na 
disciplina, e a avaliação por competência 
visa o aprendizado completo, todo o 
conteúdo.” 
 

* avaliação por competência 
visa o aprendizado completo. 

P 03 “Avaliação baseado na subjetividade.” * Avaliação baseado na 
subjetividade. 
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P 04 “O aluno terá um acompanhamento diário. - 
Todas as dúvidas tendem a ser esclarecidas 
pelo instrutor. - Torna mais visível o 
desenvolvimento do aluno em relação à 
matéria como um todo.” 
 

* O aluno terá um 
acompanhamento diário; 
* Torna mais visível o 
desenvolvimento do aluno. 

P 05 “Entendo como uma etapa de transição entre a 
avaliação por nota, a avaliação por 
competência e finalmente a avaliação por 
desempenho que o mercado faz dos 
profissionais.” 
 

* avaliação por desempenho 
que o mercado faz dos 
profissionais. 

P 06 “A educação vem desde o início atribuindo 
notas. Para se fazer compreender a 
competência, a escola deve mudar esta forma 
de avaliação e mostrar a todos que se a 
avaliação for formalizada como 
competência, a atividade prática dá ao 
aluno a formação profissional necessária 
para o mercado de trabalho.” 
 

* avaliação for formalizada 
como competência, a atividade 
prática dá ao aluno a formação 
profissional necessária para o 
mercado de trabalho. 

P 07  “A avaliação é muito mais eficiente do que uma 
simples verificação de nota, pois é diário e 
permite acompanhar a evolução do aluno 
para sanar as suas deficiências percebidas 
durante o processo e não apenas ao final do 
componente. Muitos alunos estranham essa 
metodologia no início, por virem de instituições 
que costumam normalmente trabalhar com 
avaliação por notas, mas logo se adaptam à 
nova forma de avaliação.” 
 

* permite acompanhar a 
evolução do aluno para sanar 
as suas deficiências percebidas 
durante o processo e não 
apenas ao final do componente. 

P 08 “Realmente, a nota é objetiva, direta, gosto de 
nota... Você tem dados mais concretos para 
oferecer ao aluno. A competência, como 
disse pode se tornar subjetivo. Como avaliar 
valores, sem considerar que os valores do 
Professor estarão presentes em sua 
avaliação?  
 
Mesmo que inconscientes??? O que é A para 
mim, para outro Professor é B ou C. O aluno 
está realmente tendo um conceito justo sobre 
seu desempenho? E se não existe afinidade 
entre Professor e aluno, até que ponto pode 
comprometer?” 
 

* A competência, como disse 
pode se tornar subjetivo. 

P 09 “Mais adequado para medir o desempenho 
do aluno.” 
 

* Mais adequado para medir o 
desempenho do aluno.  

P 10 “O aluno muitas vezes se sente inseguro, 
considerando o processo subjetivo.” 
 

* O aluno muitas vezes se 
sente inseguro. 

P 11 “Por competência seria uma coisa mais 
leve, ele sabe que pode tentar desenvolver 
isto durante o curso. Na prova ele sabe se 
não acertar não alcançará sua nota.” 
 

* Por competência seria uma 
coisa mais leve, ele sabe que 
pode tentar desenvolver isto 
durante o curso. 

Figura 10 - Comparação avaliação por competência e por nota para o aluno 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Verifica-se pelas respostas dos pesquisados, evidenciadas na Figura 10, que a 

maioria dos professores avaliou o novo processo de avaliação de forma positiva 

para o aluno, uma vez que este tem acompanhamento individualizado durante todo 

o componente, aumentando, dessa forma, a oportunidade do desenvolvimento de 

suas competências e o ingresso no mercado de trabalho.  

 

As respostas direcionam para dois DSCs: 

No processo de avaliação por competência, o aluno deve ser frequente; não basta 

que o discente desenvolva uma ou algumas competências e sim um conjunto para 

ser aprovado. O aluno tem acompanhamento diário com maior visibilidade para o 

seu desenvolvimento. Essa avaliação dá ao aluno a formação profissional 

necessária para o mercado de trabalho. Permite acompanhar a evolução do aluno 

para sanar as suas deficiências percebidas durante o processo e não apenas ao 

final do componente. É mais adequada para medir o desempenho do aluno. É mais 

leve, pois ele sabe que pode tentar desenvolver isto durante o curso. 

 

 A avaliação é baseada na subjetividade. O aluno muitas vezes se sente inseguro. 

 

Na Figura 11, são feitas comparações entre o novo processo de avaliação por 

competência e a avaliação formal, por nota na visão do professor. 

 

CODINOME EXPRESSÕES CHAVE IDEIA CENTRAL 
P  01 “É possível conseguir níveis maiores de 

aprendizagem, focando todo o conteúdo.” 
 

* É possível conseguir níveis 
maiores de aprendizagem. 

P 02 “O professor sabe se o aluno está 
aprendendo ou não na competência e na 
prova com nota às vezes o aluno sabe e não 
acerta na hora da prova. Então pode ser melhor 
você avaliar por competência do que por nota.” 
 

* O professor sabe se o aluno 
está aprendendo ou não na 
competência. 

P 03 “Avaliação por competência traz um pouco 
mais trabalho para o professor, pois estará 
avaliando todos os alunos diariamente, lançando 
competências em vários conteúdos. - Graças a 
avaliação por competência, o Feedback do 
professor tende a ficar mais preciso.” 
 

* Avaliação por competência 
traz um pouco mais trabalho 
para o professor. 

P 04 “A prática é fundamental. O docente deve ter 
ser conhecedor das competências a serem 
oferecidas aos discentes para a real avaliação 
por competência.” 
 

* A prática é fundamental. 
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P 05 “Avaliação baseado na subjetividade.” * Avaliação baseado na 
subjetividade. 

P 06 “O professor precisa estar muito bem treinado 
para não ser subjetivo nas avaliações.” 
 

* não ser subjetivo nas 
avaliações. 

P 07 “O professor, na minha opinião, tem um papel 
muito mais ativo na avaliação por competência. 
Podemos dizer que é um papel até mais 
trabalhoso, pois como a verificação das 
competências deve ser diária e não apenas 
esporádica - em datas de avaliações valendo 
nota, por exemplo - exige-se uma organização e 
disposição muito maior do educador para 
conseguir desenvolver as competências dos 
seus alunos de forma responsável e eficiente.” 
 

* Podemos dizer que é um 
papel até mais trabalhoso, 
pois como a verificação das 
competências deve ser diária 
e não apenas esporádica. 

P 08 “Mais adequado para medir o desempenho do 
aluno, porém mais trabalhosa para o 
professor.” 
 

* mais trabalhosa para o 
professor. 

P 09 “Para o professor é uma carga de trabalho 
maior, onde o mesmo deverá conhecer os seus 
alunos, ter um olhar mais observador, 
acompanhar de perto cada um dos discentes. É 
uma modalidade ainda recente que não é 
utilizado por muitas instituições, no entanto, 
considero-a importantíssima no 
desenvolvimento do aluno para que o mesmo 
possa chegar ao mercado de trabalho mais 
preparado para os desafios do dia a dia.” 

* Para o professor é uma 
carga de trabalho maior; 
* importantíssima no 
desenvolvimento do aluno 
para que o mesmo possa 
chegar ao mercado de 
trabalho. 
 
 
 
 

P 10 “Para o Professor como disse, pode ser 
tendencioso, mesmo que inconsciente... Sem 
contar, que fica sem critérios objetivos para dar 
feedback ao aluno... Outra questão, gera 
conflitos entre aluno/Professor.” 
 

* Para o Professor como 
disse, pode ser tendencioso; 
* gera conflitos entre 
aluno/Professor. 
 
 
 

P 11 “Precisa ser trabalhado quase que em 
conjunto, pois como já disse entendo que esta 
fase de transição.” 
 

* Precisa ser trabalhado 
quase que em conjunto. 

Figura 11 - Comparação avaliação por competência e por nota para o professor 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Demonstra-se, nas respostas expressas na Figura 11, que os professores avaliam o 

processo de avaliação por competência de forma positiva, apesar de o acharem 

mais trabalhoso, pelo fato de terem de acompanhar o dia a dia do aluno, o que exige 

do professor participação mais ativa em sala de aula. 
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Assim, o DSC dessa questão é: 

O processo de avaliação por competências é mais trabalhoso para o professor, pois 

a verificação das competências deve ser diária e não esporádica. No entanto, é 

possível conseguir níveis maiores de aprendizagem. O professor sabe se o aluno 

está aprendendo ou não. A prática é importantíssima no desenvolvimento do aluno 

para que ele possa chegar ao mercado de trabalho. É preciso não ser subjetivo nas 

avaliações. 

 

4.4 Análise e discussão da percepção dos alunos sobre a avaliação por 

competências 

 

Observou-se, durante todo o processo de coleta de dados, o interesse dos alunos 

em participarem da pesquisa, respondendo às perguntas com atenção e deixando 

suas contribuições. Participaram da pesquisa um total de setenta e nove alunos.  

Todos responderam a todas as perguntas e uma boa parte deles (45) deixou suas 

observações no final da pesquisa.  

 

Nessa parte da pesquisa, foi gerado um gráfico para cada questão. Por meio desses 

gráficos os resultados serão analisados e discutidos.  

  

Na Figura 12, são apresentados os resultados da questão sobre as atividades 

práticas oferecidas pelos professores para avaliar o desenvolvimento das 

competências dos alunos durante o componente. 

 
Foram passadas atividades práticas para avaliar o desenvolvimento de suas competências? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Avaliação desenvolvimento de competências 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Verifica-se pelas respostas que a maioria dos alunos (71%) considerou que sempre 

foi avaliado por competência pelos professores, por meio de atividades práticas; 

22% dos discentes consideraram-se frequentemente avaliados e 6% algumas vezes. 

Apenas um aluno respondeu negativamente a essa questão.   

   

A Figura 13 tem como objetivo mostrar os resultados da verificação da seguinte 

questão: os professores desenvolveram com os alunos o trabalho em grupo, os 

motivando a fazer pesquisas e apresentações em grupo sobre o tema definido? 

 
Você participou de pesquisas em grupo e posterior apresentação de seminário do tema escolhido 
pelo professor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Participação de pesquisa e trabalhos em grupo 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pelas respostas que os alunos consideraram que os professores 

trabalharam o desenvolvimento das competências em grupos, através de pesquisas 

e apresentação de seminários. Justifica-se a pequena diferença entre as respostas 

sempre, frequentemente e algumas vezes pelo fato de cada módulo ser composto 

por três ou mais componentes com cargas horárias variadas. 

 

A Figura 14 tem como objetivo mostrar os resultados observados quanto ao 

questionamento sobre o fato de os professores terem criado cenários práticos 

envolvendo os conceitos, propondo atividades contextualizadas. 
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À medida que o conteúdo do componente foi passado, o professor aplicou atividades avaliativas 
contextualizadas? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Aplicação de atividades avaliativas contextualizadas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se pelas respostas a essa questão que a maioria dos alunos (57%) 

considera que os professores sempre aplicaram atividades avaliativas 

contextualizadas, apresentando cenários que trabalhavam a teoria junto com a 

prática; para 30% dos alunos, uma boa parte dos professores aplicou esse tipo de 

avaliação frequentemente e para 13% esse tipo de avaliação foi aplicada algumas 

vezes. 

 

A Figura 15 tem como objetivo mostrar os resultados observados pelos alunos 

quanto ao fato de os professores os terem avaliado durante todo o componente, 

aplicando o processo de avaliação por competência. 

  
O desenvolvimento de suas competências foi avaliado pelo professor durante o componente? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Avaliação das competências durante o componente 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Demonstra-se pelas respostas dos alunos que 72% deles consideram que os 

professores sempre avaliaram os alunos durante todo o componente; 19% 

consideram que esse procedimento ocorreu frequentemente e 9% avaliaram que 

isso foi feito apenas algumas vezes. 

 
A Figura 16 tem como objetivo mostrar a percepção dos alunos quanto ao fato de os 

professores terem avaliado o desenvolvimento de todas as competências 

desenvolvidas no final do componente. 

 

O desenvolvimento de suas competências foi avaliado pelo professor ao final do componente? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Avaliação das competências ao final do componente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se pelas respostas dadas pelos alunos que 83% consideraram que os 

professores avaliaram as competências desenvolvidas pelos discentes no final do 

componente; 15% avaliaram que essa avaliação no final do componente foi 

realizada frequentemente e a minoria avaliou que isso foi feito algumas vezes ou 

raramente. 

 

A Figura 17 tem como objetivo avaliar a percepção do aluno sobre as contribuições 

do processo de avaliação por competência para a superação de dificuldades durante 

o componente.  
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O processo de avaliação por competência ajudou você a identificar suas dificuldades durante o 
componente? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Identificação das dificuldades 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se por meio das respostas que a maioria dos entrevistados (61%) afirmou 

que sempre conseguiu identificar suas dificuldades durante o componente por meio 

da avaliação por competência; 23% avaliaram que frequentemente conseguiram 

identificar suas dificuldades durante o processo. A porcentagem dos alunos que 

respondeu que algumas vezes e raramente o processo de avaliação por 

competência ajudou a identificar dificuldades foi 15% e 1%, respectivamente.  

 

A Figura 18 tem como objetivo mostrar os resultados observados quanto à questão 

que envolve verificar se as estratégias utilizadas pelos professores ajudam os alunos 

a superarem as dificuldades em desenvolver suas competências. 

 

As estratégias utilizadas pelo 

professor ajudaram você a superar 

suas dificuldades? 
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Figura 18 - Estratégias dos professores para superar as dificuldades dos alunos 

Fonte: Dados da pesquisa 

Demonstra-se por meio das respostas dadas pelos alunos, Figura 18, que os alunos 

consideraram que as estratégias utilizadas pelos professores ajudaram a superar 

dificuldades. 

 

A Figura 19 tem como objetivo mostrar os resultados observados quanto à questão 

que esclarece se os alunos consideram terem desenvolvido as competências 

necessárias para ingressarem no mercado de trabalho. 

 

Ao final de cada componente, você se considera preparado para aplicar as suas competências 
desenvolvidas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Aplicação das competências desenvolvidas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se pelas respostas dos alunos certa insegurança em aplicarem as 

competências desenvolvidas durante o componente: 33% consideraram que sempre 

estão preparados para aplicar suas competências; 53% consideraram que 

frequentemente e 14% que algumas vezes se sentem preparados.   

 

Para análise das perguntas a seguir, os alunos pesquisados serão citados pelo 

codinome A1, A2 e assim por diante, resguardando, portanto, a identidade deles e 

mantendo o sigilo das informações fornecidas. As respostas serão organizadas em 

um quadro para facilitar a análise dos dados. 
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A Figura 20 tem como objetivo mostrar qual foi a maior dificuldade dos alunos 

quando os professores aplicaram o processo de avaliação por competência. Dos 79 

alunos pesquisados somente 45 alunos contribuíram com o seu depoimento. 

Para você qual foi o maior desafio neste processo de avaliação por competência?  

 

CODINOME RESPOSTA 
A1 “O maior desafio foi, comandos Linux.” 
A2 “A apresentação do trabalho sobre processadores.” 
A3 “Sair da rotina de avaliações por ponto.” 
A4 “Para mim o maior desafio foi conseguir desenvolver todas as atividades, sempre 

com a maior perícia e cuidado possível para desenvolver minhas competências 
com perfeição.” 

A5 “A avaliação por competência e melhor por que ajuda a identificar onde tem mais 
dificuldade.” 

A6 “Na minha opinião, a maior dificuldade foi executar, a matéria. a prática foi um 
pouco difícil, pois eu entendia a matéria, mas tinha um pouco de dificuldade de 
executa-la. Mas com a ajuda dos professores sempre arrumava uma maneira mais 
fácil de conseguir fazer.” 

A7 “A diferença do sistema de nota (fornecido nas escolas). Por estar acostumado com 
esse método, foi um desafio me enxergar na competência; se estava bem ou não. 
No entanto, agora eu me acostumei, e até prefiro o sistema de avaliação de 
competências.” 

A8 “O maior desafio é mostrar na prática o que aprendemos no final de cada 
componente.” 

A9 “Foi tudo normal.” 
A10 “O maior desafio para o qual me foi ofertado, foi entender como funciona e como 

configurar as redes de computadores do componente CCNA, pois a matéria é muito 
complexa, em cálculos, em diagnosticar problemas, dentre outros.” 

A11 “Lógica de programação.” 
A12 “Compreender que competência é diferente de nota ou pontuação.” 
A13 “Apresentação de seminários.” 
A14 “O maior desafio e fazer algumas aulas práticas.” 
A15 “O maior desafio para o qual me dediquei a desenvolve-lo em minha dificuldade 

durante o processo foi o CCNA.” 
A16 “O maior desafio foi no CCNA, por ser a parte teórica.” 
A17 “Conteúdo excessivo em pouco tempo. Aprendizagem de conhecimentos, antes 

jamais vistas.” 
A18 “A apresentação do trabalho.” 
A19 “Meu maior desafio foi no final da disciplina resolver um problema técnico em uma 

máquina que os outros alunos da turma conseguiram resolver.” 
A20 “Fundamentos de redes.” 
A21 “Ter a oportunidade de mostrar em sala meus conhecimentos aprendidos em casa 

e em sala para os alunos e professor.” 
A22 “As práticas avaliadas.” 
A23 “Conciliar todas as informações, que são muitas, de maneira clara para organizar 

as ideias e desenvolvê-las.” 
A24 “Provar o que eu aprendia no final do Curso.” 
A25 “As questões contextualizadas.” 
A26 “A maior dificuldade foi gravar tudo que aprendemos na memória sem precisar de 

ajuda, mas depois de um tempo, conseguimos lembrar de toda a matéria sem 
necessitar de ajuda.” 

A27 “Confirmar ao final do módulo, que você é competente para desenvolver o que foi 
passado durante o módulo! ” 

A28 “Aprender o suficiente para mercado de trabalho em tempo curto.” 
A29 “Para mim foi um desafio sim, porque a nota não prova que você saiba se lidar com 

os tipos de serviço, mais a competência tem como prova que o aluno esteja de 
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acordo com os tipos de serviço.” 
A30 “Atingir uma nota agradável para mim.” 
A31 “Nenhuma! :D” 
A32 “Apresentações de trabalho.” 

 
A33 “A avaliação por competência é muito interessante, pois nos mostra a nossa 

habilidade e capacidade de realizar as atividades, principalmente quando o 
professor se mostra disposto a te ajudar e melhor cada dia seu resultado.” 

A34 “As práticas realizadas em sala.” 
A35 “Pega o ritmo pois não estava muito acostumado com esse tipo de processo” 
A36 “Embora já esteja acostumado a avaliação por notas. Neste processo de avaliação 

me dei bem, mas as vezes e duvidoso a avaliação do professor já que é um 
processo de avaliação pessoal.” 

A37 “Apresentação de Seminários.” 
A38 “Acompanhar o conteúdo aplicado em pouco tempo por disciplina.” 
A39 “Meu maior desafio é a locomoção e o horário, porque moro longe e não tenho 

tempo de ir para minha casa.” 
A40 “Gravar todos os comandos. E as funções de Windows.” 
A41 “O meu maior desafio foi montar e desmontar o computador, pois são muitas 

informações, mas superadas.” 
A42 “Não encontrei nenhum desafio.” 
A43 “Os conceitos apreendidos.” 
A44 “Sinto que nesse processo, o aluno conhecido como puxa-saco, mais descolado ou 

que fica amigo do professor, pode ser beneficiado, pois a nota é algo objetivo e 
competência as vezes pode ser subjetivo, e o julgamento do professor ser 
embaçado pela amizade, ou até a bajulação de alguns alunos.” 

A45 “O maior desafio é provar para o professor que você realmente conseguiria 
desenvolver o componente estudado, mas até este momento do curso não tive 
problemas.” 

Figura 20 - Desafio do processo de avaliação por competência para o aluno 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pelas respostas dos alunos, transcritas na Figura 20, que os professores 

aplicaram o processo de avaliação por competência utilizando cenários práticos e 

contextualizados, levando os alunos a refletirem sobre o que eles estavam fazendo. 

Muitos declararam ter tido dificuldades no conteúdo do componente às vezes pela 

grande quantidade de conteúdo e pouco tempo disponível para a assimilação. 

Surgiram também como dificuldades as pesquisas e apresentações de seminários, 

os cenários práticos, a quebra de paradigma da avaliação por nota e o próprio 

desenvolvimento de suas competências. 
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5 Considerações Finais  

 

Esta dissertação teve como objetivo analisar como o processo de avaliação por 

competência contribui para a capacitação dos alunos de uma unidade do SENAC, 

localizada na região metropolitana de Belo Horizonte/MG. Para tanto, foram feitas 

entrevistas com os professores e pesquisas com os alunos dos cursos técnicos de 

informática e redes de computadores. 

 

Encontram-se relacionados, no Referencial Teórico deste estudo, os principais 

autores que deram embasamento para que fosse possível chegar aos resultados 

apresentados no capítulo anterior; estes, por fim, foram obtidos por meio da 

metodologia investigativa aplicada aos pesquisados dentro do próprio ambiente 

acadêmico. Essa metodologia garantiu análise de resultados coerente com a 

realidade de cada um dos entrevistados. 

 

Neste capítulo, portanto, os objetivos específicos delineados para esta pesquisa 

serão retomados e discutidos à luz dos dados obtidos por meio dos instrumentos de 

pesquisa. O primeiro objetivo específico definido para esta pesquisa foi descrever o 

processo de avaliação por competências. As análises das Figuras 5, 6 e das Figuras 

12 a 16 deste estudo descrevem como é aplicado o processo de avaliação por 

competência. 

 

Demonstra-se pelas respostas dos professores entrevistados que os alunos são 

acompanhados individualmente e que há aplicação de atividades teóricas e práticas. 

Verifica-se, também, que os docentes acompanham o desenvolvimento dos alunos 

por meio de aplicação de atividades monitoradas e da utilização do formulário 

padrão do SENAC para registrar o desenvolvimento das competências de cada 

aluno. 

 

Observa-se que a maioria dos alunos considera serem sempre avaliados por 

atividades práticas, e que os professores avaliam as competências dos alunos 

durante o componente e no final deste.  
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Nas Figuras 13 e 14, tem-se a confirmação de que os professores trabalham o 

desenvolvimento das competências dos alunos por meio de pesquisa, de 

apresentação de seminários e da aplicação de atividades teóricas e práticas.  

 

O segundo objetivo específico da pesquisa foi analisar a contribuição da avaliação 

por competência na formação do aluno. Conforme análise das respostas constantes 

da Figura 7, os professores declararam que a avaliação por competência contribui 

para o aluno das seguintes formas: reflexão do que realmente ele aprendeu a fazer, 

entendimento do conteúdo do componente durante as aulas, a exclusão do medo de 

prova, pois agora ele é avaliado constantemente, acompanhamento e feedback 

contínuo do professor durante o componente, avaliação de todo o conteúdo, 

oportunidade de melhorias podendo trabalhar o perfil de cada aluno e situações 

vivenciadas bem próximas da realidade que irão encontrar nas empresas.  

 

Pela análise da Figura 19, observa-se que a maioria dos alunos concordou com os 

professores e considerou que o processo contribuiu para o desenvolvimento de suas 

competências e para o seu ingresso no mercado de trabalho, devido às situações 

problemas às quais foram submetidos e as práticas vivenciadas durante todo o 

componente. 

 

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi identificar as estratégias utilizadas 

pelos professores para ajudar a desenvolver nos alunos as competências ainda não 

desenvolvidas. Verifica-se, na Figura 8, que a estratégia utilizada pelos professores 

para desenvolver as competências dos alunos foram: aplicação de atividades 

extracurriculares, novos exemplos e exercícios, trabalho individualizado e atividades 

complementares monitoradas.  

 

Na Figura 18, confirma-se que a maioria dos alunos recebeu atividades 

complementares, durante o componente, que os ajudaram a superar suas 

dificuldades no desenvolvimento de suas competências. 

 

O quarto objetivo específico da pesquisa foi identificar os desafios do processo de 

avaliação por competência.  
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Na Figura 9, é demonstrado que os principais desafios para os professores foram: o 

aluno não concordar com o conceito final; a falta de argumento do professor para 

justificar o não desenvolvimento da competência pelo aluno; a necessidade do 

acompanhamento individual dos alunos; a resistência por parte dos diretores, 

professores e alunos quanto à aplicação desse tipo de avaliação; a carga horária 

insuficiente; a quebra de paradigma com a aceitação do novo processo de avaliação 

por competência; não uso da subjetividade com a utilização dos formulários Anexos 

C, D e E para registrar todo o processo de avaliação e evitar a falta de mensuração 

dos resultados. 

 

Por meio da Figura 17 é demonstrado que a maioria dos alunos conseguiu identificar 

as suas dificuldades, durante o componente, com a aplicação da nova forma de 

avaliação por competência. Observa-se, na Figura 20, que os alunos expuseram que 

os seus maiores desafios no processo de avaliação por competência é o fato de 

terem que lidar com as seguintes situações: o estudo de muito conteúdo em pouca 

carga horária; as pesquisas e apresentação de seminários; as atividades práticas; o 

entendimento da nova forma de avaliação e, por fim, o próprio desenvolvimento de 

suas competências. 

 

A pesquisa responde à questão norteadora que indaga como o processo de 

avaliação por competência contribui para a capacitação dos alunos do SENAC/BH, e 

revela que a maioria dos alunos considera que o processo de avaliação por 

competência contribui, ou seja, possibilita ao professor fazer o acompanhamento 

individual de cada aluno, aplicar cenários contextualizados e práticos, dar feedbacks 

constantes ajudando o aluno a superar suas dificuldades. Isso faz com que os 

discentes desenvolvam suas competências e, consequentemente, fiquem mais 

próximos do profissional que é desejado pelo mercado de trabalho. 

 

5.1 Considerações gerenciais 

 

A pesquisa sinaliza para a unidade do SENAC/BH que os professores aplicam o 

processo de avaliação por competência sem seguir um padrão, deixando os alunos, 

em alguns momentos, sem saber de que forma se dá a avaliação por competência.  
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Com base nisso, conclui-se que seja importante a elaboração de treinamentos com 

carga horária maior, para os professores entenderem melhor o processo de 

avaliação por competência e para se assegurarem quanto à utilização dos 

formulários, durante o componente, para registro de todo o processo. Entende-se 

que assim haverá diminuição da subjetividade avaliativa, na hora de dar o feedback 

para o aluno. 

 

Diante do exposto, é possível descrever, na unidade do SENAC/BH, um cenário em 

que os professores necessitam de alinhar os seus processos de avaliação por 

competência para que possam atingir o objetivo de formar profissionais competentes 

para ingressar no mercado de trabalho.  

 

5.2 Contribuições e limitações 

 

Esta pesquisa traz, como contribuição, informações gerais importantes acerca do 

processo de avaliação por competência utilizado no SENAC/BH. Ou seja, foi 

possível levantar dados valiosos sobre esse assunto, por meio de entrevistas feitas 

com professores e alunos dessa unidade de ensino. 

 

Os alunos pesquisados registraram que é bastante inovadora a formação técnica 

adquirida por meio do desenvolvimento de competências e, consequentemente, um 

diferencial que lhes oferece vantagem competitiva no mercado de trabalho. Ou seja, 

as Organizações empresariais recebem os alunos como se eles já tivessem 

experiência na área.  

 

Os professores entrevistados neste estudo mostraram compreender o processo de 

avaliação por competência, aplicado na empresa pesquisada, e disseram acreditar 

que quanto mais próximos os alunos estiverem das atividades reais das 

Organizações, mais completa será a qualificação profissional deles.   

 

De forma geral, a maioria dos professores entrevistados e dos alunos pesquisados 

concorda que o processo de avaliação por competência contribui para o ingresso do 

aluno no mercado de trabalho.  
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Para ambos, a partir desse conceito, forma-se um aluno mais completo e experiente, 

ou seja, mais preparado para assimilar as práticas vivenciadas na escola e aplicá-las 

à realidade vivida nas Organizações. 

 

Nesse sentido, o processo de avaliação por competência, aplicado pela escola 

pesquisada, e as atividades exercidas pelas Organizações compartilham de pessoas 

e cenários bem semelhantes.  

 

Ou seja, de um lado encontram-se as Organizações empresariais em busca de mão 

de obra competente para resolver seus problemas do dia a dia e, de outro lado, as 

escolas, procurando desenvolver competências nos profissionais e formando-os 

para atender à demanda do mercado de trabalho. 

 

No estudo realizado, algumas limitações podem ser apresentadas, quais sejam: o 

baixo número de professores entrevistados e a pouca diversificação dos cursos 

técnicos pesquisados, o que tornaria a pesquisa mais abrangente.  

 

O número de alunos não pôde ser maior devido ao fato de algumas turmas serem do 

turno da noite, outras estarem de férias e algumas estarem com o número de alunos 

reduzido devido a desistências. 

 

Observa-se, pelas respostas dos professores entrevistados, que o processo de 

avaliação por competência é muito mais trabalhoso para ser executado do que o 

método tradicional, pois aquele exige acompanhamento individual de cada aluno, 

durante os componentes. Apesar de ser trabalhoso, tal processo é ao mesmo tempo 

gratificante, pois apresenta base sólida para que o aluno desenvolva suas 

competências, ao implementar cenários práticos e contextualizados. 

 

5.3 Trabalhos futuros 

 

A pesquisa sobre o tema avaliação por competência abre novas discussões sobre a 

criação de um modelo ideal para ser usado nas escolas, modelo esse que seja 

menos subjetivo e que reflita cada vez mais a realidade das empresas, criando um 

diálogo entre os dois cenários. 
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Sugere-se que seja feita a mesma pesquisa com outras turmas dos cursos técnicos 

da unidade SENAC, como Administração, Segurança do Trabalho e Contabilidade, 

os quais possuem maior número de alunos e um conteúdo diversificado dos cursos 

privilegiados nesta pesquisa. Essas análises poderiam auxiliar a escola a obter uma 

visão bem mais expressiva do processo, o que possibilitaria chegar em outros 

resultados que a ajudariam, junto com os seus professores, a desenvolver as 

competências de seus alunos para o mercado de trabalho. 

 

Observou-se, pela declaração dos professores no DSC, a desigualdade no tempo de 

treinamento desses docentes para trabalharem com o processo de avaliação por 

competência e na orientação especifica da supervisão e no curso de especialização 

para os professores. Com base nisso, sugere-se que seja feito o alinhamento desse 

treinamento junto aos professores da unidade pesquisada.  

 

O acompanhamento mais próximo da Escola e o engajamento de professores 

poderão ajudar os alunos a superar muitos dos desafios citados por eles, como 

carga horária insuficiente, forma de aplicação do processo de avaliação por 

competência pelos professores, utilização de formulários para registro do 

desenvolvimento das competências dos alunos e controle da subjetividade, entre 

outros. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Roteiro da entrevista para o professor 
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Apêndice B – Roteiro da pesquisa para o aluno 
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Apêndice C – Autorização pesquisa 
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Anexos 

Anexo A – Matriz Curricular Técnico em Informática 

 

 MÓDULOS COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA 

I 

Sistemas Operacionais 72 
Montagem e Manutenção de Computadores 60 
Lógica de Programação 60 

Fundamentos de Rede  72 

Banco de Dados 84 

Empreendedorismo 60 
Subtotal    408 horas 

II 

Controle e Segurança de Sistemas 40 

Análise e Projeto de Sistemas 72 
Construção de Websites                    84 
Programação Orientada a Objetos 60 
Desenvolvimento de Aplicações em Java SE         132 

Subtotal   388 horas 
III Desenvolvimento de Aplicações em Java EE 204 

Subtotal    204 horas 
  CARGA HORÁRIA TOTAL 1000 horas 

  
Pré-requisitos: 
  

  O Componente Curricular “Lógica de Programação” é pré-requisito para os 
Componentes Curriculares: “Análise e Projeto de Sistemas”, “Programação 
Orientada a Objetos”, “Desenvolvimento de Aplicações em Java SE” e 
“Desenvolvimento de Aplicações em Java EE”. 

  
  O Componente Curricular “Banco de Dados” é pré-requisito para os 

Componentes Curriculares: “Desenvolvimento de Aplicações em Java SE” e 
“Desenvolvimento de Aplicações em Java EE”. 

  
  O Componente Curricular “Empreendedorismo” é pré-requisito para o 

Componente Curricular “Construção de Websites”. 
  

  O Componente Curricular “Programação Orientada a Objetos” é pré-requisito 
para os Componentes Curriculares: “Desenvolvimento de Aplicações em Java 
SE” e “Desenvolvimento de Aplicações em Java EE”. 

  
  Os Componentes Curriculares: “Análise e Projeto de Sistemas”, “Construção 

de Websites”, “Programação Orientada a Objetos” e “Desenvolvimento de 
Aplicações em Java SE” são pré-requisitos para o Componente 
“Desenvolvimento de Aplicações em Java EE”. 
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Anexo B – Matriz Curricular Técnico em Redes de Computadores 

 

MÓDULOS COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA 

I 

Hardware e Sistema Operacional Windows   96 

Fundamentos de Rede   96 

Suporte de Servidores Windows 120 

Subtotal 312 horas 

II 

Suporte de Sistema e Servidores Linux 172 

Protocolos de Roteamento   96 

Segurança da Informação   96 

Subtotal 364 horas 

III 

LAN Switching e Wireless 96 

Sistemas de Armazenamento Windows e Linux 96 

Gerência de Redes Corporativas 72 

Empreendedorismo 60 

Subtotal 324 horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL  1000 horas 

 

Pré-requisitos: 

- O Componente Curricular “Fundamentos de Redes” é pré-requisito para os 

Componentes Curriculares: “Suporte de Sistema e Servidores Linux”, “Protocolos de 

Roteamento” e “LAN Switching e Wireless”. 

- Os Componentes Curriculares “Suporte de Servidores Windows” e “Suporte de 

Sistema e Servidores Linux” são pré-requisitos para os Componentes Curriculares: 

“Segurança da Informação”, “Sistemas de Armazenamento Windows e Linux e 

“Gerência de Redes Corporativas”. 
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Anexo C – Formulário de avaliação da competência 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais 

CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES  - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA  

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Gerência de Redes Corporativas 

Prezado Instrutor/Orientador, 

Ao acompanhar o desenvolvimento de seus alunos pela avaliação formativa é importante que você verifique 

se as competências descritas foram atingidas (ou não) de acordo com os indicadores abaixo. Essas 

competências devem ser verificadas durante as atividades do Curso. 

Deverão ser aplicadas, no decorrer do curso, atividades complementares para os alunos que apresentarem 

alguma competência em desenvolvimento. 

 

Instrutor/Orientador: _______________________   Período: ___/___/___ a ___/___/___      

Turma:___________                  Horário: _________   

 

ALUNOS: 

INDICADORES COMPETÊNCIA 1 

Eficiência: 

1. Identifica ferramentas para o 
gerenciamento de redes. 

2. Utiliza ferramentas Livres e Proprietárias. 
3. Instala e configura a ferramenta; 
4. Analisa os resultados de gráficos e 

relatórios gerados. 
5. Realiza monitoramento preventivo 

evitando gastos desnecessários 
6. Detecta e corrige falhas.  
7. Define rotinas de monitoramento. 

 

Eficácia: Rede estável e eficiente a partir do 

monitoramento realizado. 

. 

 

 

Gerenciar dispositivos e serviços 
de rede, utilizando ferramentas 
de monitoramento, para garantir 
o funcionamento da rede. 

 

 

Competência: 

CD - Desenvolvida 

CED – Em Desenvolvimento 

CND – Ainda não 

Desenvolvida 

 

Itens a serem observados 

INDICADORES DE EFICIÊNCIA 

INDICADOR 

DE 

EFICÁCIA 

1  2 3 4 5 6 7 
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1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

Observações: 

 

 

  ____ / ____ / ____ 

Instrutor (a) / Orientador de Curso  Data 
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Anexo D – Formulário de desenvolvimento da competência auto-avaliação 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais 

CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES-FORMULÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA 

COMPETÊNCIA AUTO-AVALIAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Gerência de Redes Corporativas 

Prezado (a) Aluno (a), 

Acompanhe o seu desenvolvimento verificando se a  competência  descrita foi atingida. O 

instrutor / Orientador é a melhor pessoa para orientá-lo nesse processo. 

Você é responsável pelo seu sucesso e pelo sucesso do curso. 

Instrutor/Orientador: _______________________   Período: ___/___/___ a ___/___/___      

Turma:___________                  Horário: _________   

 

ALUNO(A): 

INDICADORES COMPETÊNCIA 1 

Eficiência: 

8. Identifica ferramentas para o 
gerenciamento de redes. 

9. Utiliza ferramentas Livres e Proprietárias. 
10. Instala e configura a ferramenta; 
11. Analisa os resultados de gráficos e 

relatórios gerados. 
12. Realiza monitoramento preventivo 

evitando gastos desnecessários 
13. Detecta e corrige falhas.  
14. Define rotinas de monitoramento. 

 

Eficácia: Rede estável e eficiente a partir do 

monitoramento realizado. 

 

Gerenciar dispositivos e 
serviços de rede, utilizando 
ferramentas de 
monitoramento, para 
garantir o funcionamento da 
rede. 

 

 

Competência: 

CD - Desenvolvida 

CED – Em 

Desenvolvimento 

CND – Ainda não 

Desenvolvida 

Itens a serem observados 

INDICADORES DE EFICIÊNCIA 

INDICADOR 

DE 

EFICÁCIA 

1  2  3  4  5  6  7  

 

1.           

2.           
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Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ / ____ / ____ 

Ass Aluno (a)  Data 
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Anexo E – Formulário de atividade(s) complementar(es) 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais  

ATIVIDADE(S) COMPLEMENTAR(ES) 

CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 

COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DE GERÊNCIA DE REDES CORPORATIVAS 

ALUNO(A): __________________________________     PERÍODO DO CURSO: ____/____/____a ___/___/____               TURMA: ______ 

COMPETÊNCIA(S) EM 

DESENVOLVIMENTO 

ATIVIDADE(S) COMPLEMENTAR(ES) RESULTADO 

 COMPETÊNCIA 1 - Gerenciar 
dispositivos e serviços de rede, utilizando 
ferramentas de monitoramento, para 
garantir o funcionamento da rede. 
  

 

 

 

 

COMPETÊNCIA 1 

  Competência Desenvolvida (CD)  

  Competência em Desenvolvimento (ED)  

 Competência ainda não desenvolvida (CND) 

 

OBSERVAÇÕES: 

Data:___ /____/_____ Assinatura - Aluno: 

Assinatura -Instrutor(a): Assinatura - Supervisor(a) Pedagógico(a): 

 

IMPORTANTE: Este formulário deverá ser utilizado para o registro de atividades complementares, ao longo do curso, para o aluno que apresentar  competência(s) em 

desenvolvimento. A indicação “competência não desenvolvida” somente será feita ao final do curso. 
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