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Outros Documentos
O Projeto PIA2 em Portugal recomenda a leitura dos outros documentos relacionados, traduzidos e adaptados para o
contexto português ou criados para auxiliar a sua utilização.
Nome

Descrição

Currículo Base da Gestão de Projetos na
Formação Profissional
Conceção Didática da Gestão de Projetos
na Formação Profissional
GUIA: Definir Padrões de Qualidade:
Desenvolvimento e Aprendizagem AutoOrganizados com Base em Planos de Trabalho
Ensino baseado em Gestão de Projetos e o
Trabalho em Sala de Aula:
a Avaliação do Sucesso da Aprendizagem

Descreve o percurso geral de ensino e aprendizagem proposto para a GP
segundo o PIA2.
Explica as abordagens nas quais se funda a metodologia proposta.

Guia detalhado que apresenta a metodologia de GP e descreve passo a passo
como pô-la em prática.
Destina-se tanto a alunos como a professores.
Inclui um projeto exemplo e modelos das fichas de trabalho.
Documento original no qual se descreve o processo de avaliação. Apenas foi
traduzido e adaptado ao nível dos conceitos e conteúdos. O sistema de avaliação em si foi alvo de críticas e sugestões de melhorias estruturais.
Por isso, em vez de alterar o original de forma dramática, optou-se por mantêlo e criar este novo documento complementar com o sistema de avaliação que
está devidamente adaptado às necessidades e preferências do contexto português.
Formação de Formadores/as em Gestão de Detalha a proposta de formação de formadores para os auxiliar no ensino e
Projetos na Formação Profissional:
facilitação desta metodologia em contexto de Formação Profissional.
Estrutura e Conteúdos
GLOSSÁRIO
Documento criado para facilitar a aprendizagem e compreensão do vocabulário técnico de GP. Neste, todos os termos utilizados são definidos e postos em
correspondência com o original em inglês e com nomenclaturas alternativas.
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1. COMPETÊNCIA PROFISSIONAL
Com o objetivo de avaliar a aprendizagem do ensino baseado em gestão de projetos e trabalho em
sala de aula definiu-se o conceito de “Competência profissional”, que se subdivide em três dimensões, sendo que em cada uma delas se desenvolvem competências específicas.
DIMENSÃO INDIVIDUAL

DIMENSÃO SOCIAL

 Autonomia e iniciativa

 Interação e comunicação

 Responsabilidade

 Cooperação

 Criatividade

 Resolução de conflitos

DIMENSÃO TÉCNICA
 Competências técnicas num
setor específico
 Resolução de problemas profissionais (através da gestão
de projetos)

Nota sobre Competências Técnicas e Avaliação de Produtos/Serviços:
Relativamente à Dimensão Técnica, nesta proposta de avaliação contemplam-se apenas as competências relacionadas com a Gestão de Projeto.
Cada sector profissional e cada produto ou serviço tem os seus próprios conhecimentos, tecnologias,
padrões de desempenho e critérios de qualidade.
Porém, reconhecendo a existência de potenciais indicadores transversais para as competências técnicas, são deixadas algumas sugestões no sentido de facilitar a sua construção. Tal não acontece para
a avaliação do produto/serviço.
O instrumento que avalia competências técnicas e o produto/serviço desenvolvido deve, por isso
mesmo, ser construído à medida de cada projeto. Após definição dos critérios caso a caso, poderão:


Ser integrados nos Formulários relevantes que podem e devem ser adaptados sempre que
necessário;



Ser adicionados de forma independente, num novo formulário, tendo-se o cuidado de recalcular as ponderações de cada instrumento para a nota global do projeto.
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Responsabilidade e
fiabilidade

DIMENSÃO INDIVIDUAL

Autonomia e iniciativa

1.1. DIMENSÕES, COMPETÊNCIAS E INDICADORES DE COMPETÊNCIA PROFISSIONAL
Termino as minhas tarefas atempadamente, sem que seja necessário que me relembrem os prazos.
Recolho a informação em falta pelos meus próprios meios.
Procuro ativamente soluções para os problemas que surgem, sem ficar à espera que me digam
quais são as soluções.
Analiso conscienciosamente as tarefas que me são confiadas e reflito sobre a melhor forma de as
cumprir.
Peço ajuda quando necessário, sei reconhecer as minhas capacidades e limitações.
Faço o meu trabalho com rigor, mesmo que não tenha vontade de o fazer.
Quando me confiam uma tarefa, as pessoas não se preocupam, porque sou cumpridor.
Assumo a realização de qualquer tarefa necessária, incluindo as menos agradáveis.
Certifico-me que o trabalho é feito em equipa e que contribui para um objetivo comum.
Tenho cuidado na utilização de qualquer recurso e objeto para não os danificar.

Criatividade

Consigo imaginar cenários e soluções alternativas para responder a novos problemas.
Se necessário, mudo os meus métodos de trabalho para responder a condicionantes internas e
externas
Aceito que os riscos e os erros fazem parte do processo criativo.
Consigo ter ideias novas, mantendo uma visão alargada do plano de trabalho.

Interação e comunicação

A curiosidade leva-me a saber mais do que o necessário para a realização do meu trabalho.
Esforço-me por compreender os pontos de vista dos meus colegas de equipa.
Transmito a informação pertinente de forma clara e concisa.
Critico situações e problemas sem magoar as pessoas envolvidas.
Numa discussão, consigo escutar o que os outros membros do grupo têm para dizer.
Procuro que as minhas motivações sejam claras para os meus colegas de equipa.

Cooperação

Cumpro as regras e os acordos estabelecidos pela equipa.
Ofereço ajuda quando um colega tem alguma dificuldade na execução das suas tarefas.
Aceito que as opiniões dos outros possam ser diferentes das minhas.
Sou capaz de fazer cedências e concessões para atingir os objetivos.

Resolução de conflitos

DIMENSÃO SOCIAL

Procuro que todos tenham espaço para dar a sua contribuição para o trabalho em equipa.

Perante um erro, concentro-me na procura da solução e não da culpa.
Aceito que um conflito possa ser uma forma de encontrar melhores soluções.
Certifico-me que o problema em discussão é claro para todos os envolvidos.
Para ultrapassar um conflito, proponho soluções com base em pontos comuns.
Pondero o impacto das minhas palavras, antes de intervir.
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2. AVALIAÇÃO: MOMENTOS E INSTRUMENTOS
Nesta secção deixa-se a proposta do processo de avaliação da aprendizagem da Gestão de Projetos.
É fundamental que ainda no início – antes de iniciar o processo ou durante o Diagnóstico - seja discutido e clarificado com o participante os diferentes aspetos da avaliação: que competências vão ser
avaliadas e com que critérios, quais são os momentos de avaliação, quem vai avaliar e a importância
da autoavaliação, quais as formas de registo, que escala de avaliação quantitativa e que avaliação
qualitativa serão aplicadas.

2.1. DIAGNÓSTICO DE COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS E SOCIAIS
Esta etapa não tem carácter de avaliação sumativa, tendo como propósito a recolha de informação
sobre o perfil dos formandos antes de iniciar a aprendizagem em Gestão de Projetos (GP), de forma a
que, ao longo do processo e no seu final, melhor se avalie o seu percurso e progresso. A sua importância é permitir, em conjunto com o formando, perceber quais são os seus pontos fortes, para que
os melhore e consolide, e quais são os pontos menos fortes que devem ser melhorados.
Estes instrumentos inserem-se num momento inicial de diagnóstico dinamizado pelo formador com
o formando, e realizam-se de forma individual. Além do preenchimento do questionário previsto,
devem ser recolhidas outras informações, sendo os temas em discussão apontados na descrição de
cada questionário.
Os instrumentos disponíveis para esta etapa são:
Autoavaliação de competências do formando (>>).


O formulário é preenchido pelo formando e depois partilhado com o formador, que o vai
analisar de acordo com as competências diagnosticadas.

Diagnóstico de competências do formando pelo formador (>>)
Instruções do questionário:


Inserir na tabela as avaliações do formando convertidas: 0 = Nunca; 1 = Raramente: 2 = Às
vezes; 3= Regularmente; 4 =Sempre.



Inserir as apreciações do formando sobre cada um dos indicadores usando como fonte de
informação: a reflexão do formando, a sua própria observação e as conversas de monitorização.



Somar a pontuação para atribuir uma apreciação geral à competência (5 indicadores x máximo 4 pontos = máximo 20 pontos).

Sugestões de tema de conversa
São deixadas aqui algumas hipóteses de perguntas e temas que podem ser abordados na fase de
diagnóstico e, posteriormente, na fase de avaliação, e que complementam a apreciação das competências de forma qualitativa:


Pedir ao formando para dar exemplos de situações em que se comportou de acordo com as
respostas que deu; isto é fundamental para que a observação e apreciação do professor
coincidam ou considerem as reflexões e experiências do formando.



Como forma de apoiar o desenvolvimento do aluno, além da sua compreensão sobre os
comportamentos, é fundamental que este identifique as competências ou os comportamen-
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tos específicos que se compromete a melhorar e/ou a desenvolver.


Inquirir sobre experiências prévias de trabalho profissional ou da vida privada que toquem a
gestão de projetos ainda que não sejam reconhecidas como tal: planeamento de atividades
(p.e. festas), criar/fazer produtos ou serviços (p.e. cozinhar), trabalho em equipa,…

Teste GIRA (Ver Secção 2.3 do Guia de GP PIA2) – opcional
Numa segunda fase do diagnóstico, pode-se, opcionalmente, aplicar de duas formas o Teste Gira:


Caso as equipas ainda não tenham sido formadas, a todos os formandos que irão participar
da aprendizagem da GP. A informação recolhida tem a função suplementar de auxiliar a
constituição de equipas mais equilibradas e complementares ao nível das suas competências;



Caso já estejam formadas equipas, coletivamente aos membros da equipa, para promover a
consciência individual e coletiva das competências disponíveis para levar a cabo o projeto e
também dos pontos fortes a consolidar e dos pontos fracos a superar.

2.2. AVALIAÇÃO INTERMÉDIA DE COMPETÊNCIAS
A Avaliação Intermédia feita pelo Formador irá incidir sobre as dimensões pessoal e social, mas também sobre a componente técnica. Conta, para isso, com a autoavaliação atualizada do formando
para apreciar competências individuais e sociais, com o Diário de Aprendizagem do formando e com
o Diário de Bordo da equipa para apreciar as competências e resultados técnicos.
É fundamental não perder de vista que nem todos os formandos têm o mesmo perfil inicial, nem as
mesmas capacidades e ritmos de aprendizagem. Assim, se é importante dominar competências, é
igualmente importante estar em permanente melhoria do seu domínio. Ambas as vertentes devem
estar refletidas na nota intermédia.
É aplicada no(s) seguintes momento(s):


No fim da fase de planeamento e antes da execução, e tem um peso de 40% na Avaliação
Final do Projeto;



Caso a execução do projeto se prolongue no tempo, além da avaliação antes da execução,
dever-se-á, a meio do calendário da execução, fazer uma nova avaliação intermédia. Neste
caso, cada uma das duas avaliações intermédias valerá 20% da nota final.

Os instrumentos a utilizar nesta fase são:
Autoavaliação de competências do formando (>>)


O formulário é novamente preenchido pelo formando, procurando atualizar a autoavaliação
inicial e assim sinalizar progressos e novos desafios. Este é depois partilhado com o formador, que o vai analisar de acordo com as competências diagnosticadas.

Diagnóstico de competências do formando pelo formador (>>)


Este formulário é também atualizado, porém os pontos atribuídos a cada competência passarão a fazer parte da avaliação, sendo passados os subtotais para o Formulário de Avaliação
Intermédia do Formador.

Diário de Aprendizagem do Formando (>>)


Este instrumento, apesar de contemplar outras dimensões, foca-se sobretudo na dimensão
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técnica.
Diário de Bordo da Equipa (>>)


Este instrumento, apesar de contemplar outras dimensões, foca-se sobretudo na dimensão
técnica.

Avaliação Intermédia do formador (>>)


Este formulário conjuga a avaliação das competências individuais, sociais e técnicas retiradas
dos instrumentos acima descritos.



As competências individuais e sociais correspondem ao somatório dos pontos conseguidos
em cada uma delas no formulário de Avaliação de Competências (máximo 20 pontos para
cada competência).



As competências do grupo e técnicas na vertente da gestão de projetos resultam da observação do formador, da análise do Diário de Bordo e do Diário de Aprendizagem.



Quanto às competências técnicas específicas ao sector ou produto/serviço, elas terão de ser
identificadas pelo formador e adicionadas a este formulário. Sabendo que existem competências ou critérios de qualidade transversais, deixamos algumas sugestões:





Respeitar as regras de higiene;



Zelar pela segurança e integridade física das pessoas envolvidas;



Integrar normas ecológicas (reciclagem, reutilização de materiais,…).

Neste momento são várias as questões que podem ser abordadas. Algumas foram já referidas aquando do diagnóstico e devem ser monitorizadas (>>). Outras poderão ser:


Refletir sobre o percurso e questionar-se sobre escolhas que poderiam ter sido distintas e os cenários alternativos que daí decorreriam;



Analisar e avaliar o trabalho realizado a partir de diferentes perspetivas (a dos stakeholders, de cada objetivo estabelecido,…)



A escala de avaliação utilizada vai de 1 a 20 valores



Cada uma das 4 dimensões tem a mesma ponderação para a nota intermédia.


Competências individuais

25%



Competências sociais

25%



Competências do grupo

25%



Competências técnicas de gestão de projeto

25%

2.3. AVALIAÇÃO FINAL DE COMPETÊNCIAS
A Avaliação Final de Competências obedece ao mesmo esquema da Avaliação Intermédia (>>), sendo
no fundo a sua atualização e apreciação final do domínio das competências, mas também do progresso feito.

2.4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
A apresentação do projeto deve ser feita por toda a equipa e preferencialmente deve ser pública e
avaliada por mais do que um formador, para haver opiniões distintas.
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Os critérios considerados relevantes e alvo de avaliação devem ser comunicados à equipa antes da
preparação da apresentação, para que esta possa ir ao encontro dos objetivos definidos.
O instrumento disponível é:
Avaliação da Apresentação do Projeto (>>)
No que toca à avaliação:




São 4 dimensões a avaliar com ponderações diferentes para a nota da apresentação, cujo
máximo é de 20 valores, são:


Competências Técnicas

25%



Exposição

25%



Apresentação

25%



Suportes

25%

A ponderação da nota da apresentação na Nota Global é de 15%.

2.5. DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
A documentação do projeto é entregue no dia da apresentação ou em data posterior a acordar,
nomeadamente se na apresentação forem tecidas críticas e feitas sugestões de melhoria.
O instrumento disponível é:
Avaliação da Documentação do Projeto (>>)
No que toca à avaliação:




São 4 dimensões a avaliar com ponderações diferentes para a nota da apresentação, cujo
máximo é de 20 valores, são:


Parte introdutória

10%



Documentação da fase de planeamento

35%



Documentação dos resultados do projeto

25%



Reflexão

30%

A ponderação da nota da apresentação na Nota Global é de 15%.
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2.6. AVALIAÇÃO FINAL GLOBAL DO PROJETO
A nota global do projeto é composta pelas notas parciais atribuídas ao longo do processo, com ponderações distintas e que totalizam um máximo de 20 valores:


Avaliação Intermédia de Competências

20%



Avaliação Final de Competências

40%



Avaliação do Produto

10%



Avaliação da Apresentação do Projeto / Produto

15%



Avaliação da Documentação do Projeto

15%

3. FORMULÁRIOS
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FORMULÁRIO 1 – AUTOAVALIAÇÃO
Formando:

Data:

Autoavaliação:

_____/_____/______

 INICIAL

Equipa / Projeto (se aplicável):

 INTERMÉDIA

Àa vezes

Regular mente

Sempre

1

A curiosidade leva-me a saber mais do que o necessário para a reali
zação do meu trabalho.









2

Aceito que as opiniões dos outros possam ser diferentes das

minhas.



















4

Aceito que um conflito possa ser uma forma de encontrar melhores

soluções.









5

Analiso conscienciosamente as tarefas que me são confiadas e refli
to sobre a melhor forma de as cumprir.









6

Assumo a realização de qualquer tarefa necessária, incluindo as

menos agradáveis.









7

Certifico-me que o problema em discussão é claro para todos os

envolvidos.









8

Certifico-me que o trabalho é feito em equipa e que contribui para

um objetivo comum.









9

Consigo imaginar cenários e soluções alternativas para responder a

novos problemas.









10

Consigo ter ideias novas, mantendo uma visão alargada do plano de

trabalho.









11 Critico situações e problemas sem magoar as pessoas envolvidas.











12 Cumpro as regras e os acordos estabelecidos pela equipa.











13

Esforço-me por compreender os pontos de vista dos meus colegas

de equipa.









14

Faço o meu trabalho com rigor, mesmo que não tenha vontade de o

fazer.









15

Numa discussão, consigo escutar o que os outros membros do gru
po têm para dizer.









Nunca

Raramente

 FINAL

3 Aceito que os riscos e os erros fazem parte do processo criativo.
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Àa vezes

Regular mente

Sempre

16

Ofereço ajuda quando um colega tem alguma dificuldade na execu
ção das suas tarefas.









17

Para ultrapassar um conflito, proponho soluções com base em pon
tos comuns.









18

Peço ajuda quando necessário, sei reconhecer as minhas capacida
des e limitações.









19

Perante um erro, concentro-me na procura da solução e não da

culpa.



















21

Procuro ativamente soluções para os problemas que surgem, sem

ficar à espera que me digam quais são as soluções.









22

Procuro que as minhas motivações sejam claras para os meus cole
gas de equipa.









23

Procuro que todos tenham espaço para dar a sua contribuição para

o trabalho em equipa.









24

Quando me confiam uma tarefa, as pessoas não se preocupam,

porque sou cumpridor.



















Se necessário, mudo os meus métodos de trabalho para responder a

condicionantes internas e externas



















28

Tenho cuidado na utilização de qualquer recurso e objeto para não

os danificar.









29

Termino as minhas tarefas atempadamente, sem que seja necessá
rio que me relembrem os prazos.



















Nunca

Raramente
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20 Pondero o impacto das minhas palavras, antes de intervir.

25 Recolho a informação em falta pelos meus próprios meios.
26

27 Sou capaz de fazer cedências e concessões para atingir os objetivos.

30 Transmito a informação pertinente de forma clara e concisa.
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FORMULÁRIO 2 – DIAGNÓSTICO / AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Preenchido pelo Formador:

Data:

Momento:

_____/_____/______

 Diagnóstico INICIAL
 Avaliação INTERMÉDIA

Equipa / Projeto (se aplicável):

 Avaliação FINAL

Aluno

Formador

Pontos

Criatividade

Responsabilidade e fiabilidade

Autonomia e iniciativa

DIMENSÃO INDIVIDUAL
Termina as tarefas atempadamente, sem que seja necessário relembrarlhe os prazos.

29

Recolhe a informação em falta pelos seus próprios meios.

25

AI2

Procura ativamente soluções para os problemas que surgem, sem ficar à
espera que lhe digam quais são soluções.
Analisa conscienciosamente as tarefas que lhe são confiadas e reflete
sobre a melhor forma de as cumprir.
Pede ajuda quando necessário, reconhece as suas capacidades e limitações.

21

AI3

5

AI4

18

AI5

Faz o seu trabalho com rigor, mesmo que não tenha vontade de o fazer.

14

RF1

Quando lhe confiam uma tarefa, as pessoas não se preocupam, porque é
cumpridor.
Assume a realização de qualquer tarefa necessária, incluindo as menos
agradáveis.
Certifica-se que o trabalho é feito em equipa e que contribui para um
objetivo comum.
Tem cuidado na utilização de qualquer recurso e objeto para não os
danificar.
Consegue imaginar cenários e soluções alternativas para responder a
novos problemas.
Se necessário, muda os seus métodos de trabalho para responder a
condicionantes internas e externas

24

RF2

6

RF3

8

RF4

28

RF5

9

C1

26

C2

Aceita que os riscos e os erros fazem parte do processo criativo.

3

C3

Consegue ter ideias novas, mantendo uma visão alargada do plano de
trabalho.
A curiosidade leva-o a saber mais do que o necessário para a realização
do seu trabalho.

10

C4

1

C5

Esforça-se por compreender os pontos de vista dos seus colegas de
equipa.

13

IC1

Transmite a informação pertinente de forma clara e concisa.

30

IC2

Critica situações e problemas sem magoar as pessoas envolvidas.

11

IC3

Numa discussão, consegue escutar o que os outros membros do grupo
têm para dizer.
Procura que as suas motivações sejam claras para os seus colegas de
equipa.

15

IC4

22

IC5

AI1

Autonomia e
iniciativa:
____
pts.

Responsabilidade e
fiabilidade:
____
pts.

Criatividade:
____
pts.

Interação e comunicação

DIMENSÃO SOCIAL
Interação e
comunicação:
____
pts.
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Resolução de conflitos

Cooperação

Aluno

Formador

Procura que todos tenham espaço para dar a sua contribuição para o
trabalho em equipa.

23

CP1

Cumpre as regras e os acordos estabelecidos pela equipa.

12

CP2

Oferece ajuda quando um colega tem alguma dificuldade na execução
das suas tarefas.

16

CP3

Aceita que as opiniões dos outros possam ser diferentes das suas.

2

CP4

É capaz de fazer cedências e concessões para atingir os objetivos.

27

CP5

Perante um erro, concentra-se na procura da solução e não da culpa.

19

RC1

Aceita que um conflito possa ser uma forma de encontrar melhores
soluções.
Certifica-se que o problema em discussão é claro para todos os envolvidos.
Para ultrapassar um conflito, propõe soluções com base em pontos
comuns.

4

RC2

7

RC3

17

RC4

20

RC5

Pondera o impacto das suas palavras, antes de intervir.

Pontos

Cooperação:
____
pts.

Resolução de
conflitos:
____
pts.

Observações:
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FORMULÁRIO 3 – DIÁRIO DE APRENDIZAGEM DO FORMANDO
O Diário de Aprendizagem do Formando é um instrumento transversal ao Projeto e faz parte da sua
documentação. Neste, o formando regista as suas reflexões críticas, com vista a recolher aprendizagens, lições e propostas de melhoria contínua. Este suporte será avaliado e portanto é fundamental
que o formando tenha conhecimento e consciência da sua importância como salvaguarda da memória do projeto e de uma visão abrangente e crítica do mesmo.
O seu preenchimento deve ser regular e portanto deve ser indicada uma regularidade mínima, que
podem ser as etapas do planeamento e depois as etapas da execução; ou então deixar que o formando decida entre este ou outros timings possíveis. Os momentos de preferência podem ser semanais, mensais, por tarefa, por atividade realizada, por reunião de equipa. Deve-se ter em linha de
conta os estilos e preferências pessoais dos formandos, impondo apenas padrões mínimos.
A reflexão individual foca-se no desenvolvimento do formando ao nível individual, social e técnico,
focando-se na aprendizagem. Todos os processos são compostos necessariamente por sucessos mas
também por dificuldades, desafios e erros, a aprendizagem pela primeira vez da Gestão de Projeto
sê-lo-á por maioria de razão. Assim, o objetivo é promover no formando a capacidade de refletir
sobre as causas e processos que conduziram a elementos positivos e negativos, de forma a poder
evitar e prevenir erros, ser capaz de responder a desafios, repetir fórmulas de sucesso e encontrar
formas alternativas de fazer para superar dificuldades.
Assim, é importante que a reflexão do formando se debruce especificamente sobre alguns temas,
que são também os critérios de avaliação da qualidade dos conteúdos do Diário de Aprendizagem:


O que correu bem?



De que é que mais se orgulha?



Quais os erros cometidos? O que aprendeu com eles?



O que é importante fazer de maneira diferente numa próxima vez?



O que é que falta aprender e quer aprender a seguir?

Itens imprescindíveis nesta reflexão são:


Contribuição individual;



Colaboração com a equipa.

A abordagem do Diário é sobretudo qualitativa e centrada nas reflexões e aprendizagens, no entanto, pode ser extremamente interessante e útil os formandos registarem, numa escala de 1 a 5 ou de
1 a 20, as suas apreciações em torno de questões sobre as quais refletem recorrentemente, como é o
caso da sua contribuição individual ou o sucesso de uma atividade ou etapa. Isto ajudará a observar
padrões e tendências.
 Para informação complementar, ver a Secção 2.2 do Guia de Gestão de projetos PIA2, que inclui
um modelo de Diário de Bordo.
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FORMULÁRIO 4 – DIÁRIO DE BORDO DA EQUIPA
O Diário de Bordo da Equipa, tal como o Diário de Aprendizagem do Formando (ver >>):


É um instrumento transversal, mas preenchido pela equipa de forma coletiva (e não pelo
formando, de forma individual). É, portanto, o resultado de uma discussão de grupo onde
haverá ideias consensuais e divergentes, o que é normal.



É preenchido regularmente. Deve-se entrar em linha de conta com os estilos e preferências
pessoais dos formandos, impondo apenas padrões mínimos.

A informação gira em torno de toda a gestão do projeto, desde o seu planeamento até à sua execução e sistematiza para cada etapa ou passo, a informação relativa a:


Atividades e tarefas realizadas;



Resultados alcançados;



Passos seguintes.

Na reflexão, é importante que o formando se debruce especificamente sobre alguns temas, que são
também os critérios de avaliação da qualidade dos conteúdos do Diário de Bordo. Além dos resultados alcançados, importa ver:


Ponto de situação: se os objetivos foram alcançados, que trabalho foi feito até agora, o que é
que falta fazer, se os resultados são satisfatórios, que aspetos devem ser melhorados…



Como foram realizadas as tarefas: se respeitaram os prazos, se foram feitas pela pessoa prevista, se respondeu aos critérios de qualidade estabelecidos,…



Qual a apreciação do desempenho da equipa: se as tarefas estavam bem planeadas e distribuídas, se todos os membros conseguiram cumprir a sua parte, se houve conflitos ou divergências e como se resolveram, como melhorar o espírito de equipa,...

A abordagem do Diário é sobretudo qualitativa e centrada nas reflexões e aprendizagens, no entanto, pode ser extremamente interessante e útil a equipa registar, numa escala de 1 a 5 ou de 1 a 20,
as suas apreciações em torno de questões sobre as quais refletem recorrentemente, como é o caso
da progresso do projeto, qualidade dos resultados ou da capacidade de organização em equipa. Isto
ajudará a observar padrões e tendências.
 Para mais informação, ver a Secção 2.1 do Guia de Gestão de projetos PIA2, que inclui um modelo de Diário de Bordo.
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FORMULÁRIO 5 – AVALIAÇÃO INTERMÉDIA E FINAL
Preenchido pelo Formador:

Data:

Ponderação:

_____/_____/______

 20%
 40 %

Formando:
Avaliação:
Equipa / Projeto:

 INTERMÉDIA #1
 INTERMÉDIA #2
 FINAL

Pontos

Ponderação

Valores

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS
Autonomia e iniciativa

Média das 3
pontuações X
25%

Responsabilidade
Criatividade
COMPETÊNCIAS SOCIAIS
Interação e comunicação

Média das 3
pontuações X
25%

Cooperação
Resolução de conflitos
COMPETÊNCIAS DO GRUPO
Capacidade de reflexão crítica

Média das 3
pontuações X
25%

Funcionamento da equipa e cumprimento das regras
Superação de dificuldades: reação, adaptação e flexibilidade
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DE GESTÃO DE PROJETO
Cumprimento dos objetivos e tarefas planeadas dentro dos prazos definidos

Média das 3
pontuações X
25%

Capacidade de mobilizar recursos
Documentação do projeto completa e atualizada

NOTA

______ VALORES

Observações:
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FORMULÁRIO 6 – AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO
Preenchido pelo Formador:

Formando:

Ponderação na Nota Global:
 15%

Data:

Equipa / Projeto:

_____/_____/______

Pontos

Ponderação

Valor

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
Fundamentação: o projeto tem coerência, convicção e credibilidade?

Média das 4
pontuações X
25%

As fontes e factos estão referenciados com rigor?
São usadas as competências e linguagem técnicas adequadas?
Há uma integração e aplicação de competências adquiridas e desenvolvidas?
EXPOSIÇÃO
A estrutura da apresentação é partilhada no início?

Média das 4
pontuações X
25%

Os conteúdos e a linguagem técnica estão estruturados de forma clara?
Existe um fio condutor ao longo da apresentação?
A apresentação termina com síntese e conclusões?
APRESENTAÇÃO
Os formandos dirigem-se e interagem com o público?

Média das 4
pontuações X
25%

Os formados falam de forma clara e compreensível?
Os formandos gerem bem o tempo?
A gestão da equipa é adequada nas tarefas e transições?
SUPORTES
Os suportes utilizados são adequados?

Média das 4
pontuações X
25%

O design da apresentação é atrativo e expressivo?
Os suportes utilizados são originais?
É distribuído um documento com estrutura e/ou ideias-chave da apresentação?
NOTA:

Observações:
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FORMULÁRIO 7 – AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
Preenchido pelo Formador:

Formando:

Ponderação na Nota Global:
 15%

Data:

Equipa / Projeto:

_____/_____/______
DIMENSÃO E INDICADORES

Pontos

%

Valor

PARTE INTRODUTÓRIA
ÍNDICE
? Está completo?
? A estrutura é clara?
BREVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO
? Há uma descrição sintética e clara dos antecedentes, objetivos, abordagem e
resultados?
 PEDIDO DE PROPOSTA DE PROJETO
 CADERNO DE GESTÃO
 CADERNO DE ENCARGOS
? São incluídos (se aplicável)?
? Estão devidamente preenchidos?
? O projeto respondeu ao solicitado?
BIBLIOGRAFIA
? Todas as fontes são corretamente citadas e referenciadas?
MEMBROS DA EQUIPA
? Os membros da equipa são identificados?
 FUNÇÕES DA EQUIPA
? As principais funções foram atribuídas no início do projeto? Foram rotativas?
 REGRAS DA EQUIPA
? Qual a amplitude e profundidade das regras acordadas? Foram cumpridas?

Média das
5 pontuações X 10%

DOCUMENTAÇÃO DA FASE DE PLANEAMENTO
 ANÁLISE DO CONTEXTO E STAKEHOLDERS (MATRIZ E PORTEFÓLIO)
? As pessoas e instituições estão identificadas?
? Os interesses e comportamentos prováveis dos/as intervenientes estão identificados e representados graficamente?
 MATRIZ DOS OBJETIVOS
? Os objetivos globais e resultados estão definidos?
? Os objetivos são SMART e correspondem à descrição do projeto?
? Os indicadores da realização dos objetivos estão descritos?
? Os pré-requisitos estão presentes?
? O âmbito do projeto está claramente definido?
 PLANO DAS ETAPAS
? As etapas e marcos de progresso estão representados completa e corretamente de forma gráfica?
 ESTRUTURA ANALÍTICA E WORK PACKAGES
? Os WP e conjuntos de tarefas estruturam-se em torno da matriz de objetivos?
? Os WP têm designações compreensíveis?
? Os WP estão organizados hierarquicamente de forma lógica e funcional?
? A responsabilidade por cada WP e/ou conjunto de tarefas é clara?
 CALENDÁRIO GLOBAL
? As atividades estão dispostas numa sequência lógica de acordo com a EAP?
? As diferentes etapas do trabalho são realistas?
? As etapas e marcos de progresso correspondem ao plano das etapas?
 ANÁLISE DE RISCOS
? Foram definidas medidas adequadas aos riscos identificados?

Média das
6 pontuações X 35%
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Pontos

DIMENSÃO E INDICADORES

%

Valor

DOCUMENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO
? É feita a apresentação detalhada dos resultados do projeto, p.e., documentação detalhada do produto, serviço ou conceito desenvolvidos?
? São usados suportes áudio e/ou visuais para documentar os produtos?

Pontuação
X 25%

REFLEXÃO SOBRE PROJETO E EQUIPA
SOBRE O PROBLEMA DO PROJETO
O problema que deu origem ao projeto é enunciado de forma clara?
A dificuldade técnica do projeto é avaliada?
SOBRE A GESTÃO DO PROJETO
Como é avaliado o planeamento e execução?
Como são explicados desvios do plano? (se existentes)
 DIÁRIO DE APRENDIZAGEM
O que foi aprendido individualmente?
Foram feitas descobertas sobre si mesmo?
Como é apreciado o contributo e compromisso com a equipa/projeto?
 DIÁRIO DE BORDO
O que foi aprendido coletivamente?
As aprendizagens individuais e coletivas foram identificadas e partilhadas?

Média das
4 pontuações X 30%

NOTA:

Observações:
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FORMULÁRIO 8 – NOTA GLOBAL DO PROJETO
Preenchido pelo Formador:

Formando:

Ponderação na Nota Global:
 15%

Data:

Equipa / Projeto:

_____/_____/______

Pontos

DIMENSÃO E INDICADORES

%

Avaliação Intermédia de Competências

 20%

Avaliação Final de Competências

 40%

Avaliação do Produto/Serviço (ver nota >>)

 10%

Avaliação da Apresentação do Projeto/Produto

 15%

Avaliação da Documentação do Projeto

 15%

Valor

NOTA
Observações:
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