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Usuários do 
Processo 
Educacional

ABORDAGEM
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ganhos do 
estudante
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goal-free
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cial
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Observa-
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Empodera-
-mento

OBJETIVOS

Medir o de-
sempenho e 
o progresso 
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dante
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explicações 
e táticas de 
instruções

Avaliar 
efeitos 
de um 
programa

Aumentar a 
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nas decisões

Compre-
en-der ati-
vida-des e 
valores

Avaliar para 
empoderar

ELEMENTOS

Defi ni-
ção de 
objetivos, 
análise de 
escores e 
discrepân-
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escores e 
realidade

Condições 
controla-
das, análise 
multivariada 
e base para 
generaliza-
ção

Ignora 
objetivos 
propostos 
e adota 
um check-
-list

Relação de 
opções, esti-
mativa, retro-
-informação 
contínua, cus-
tos, efi ciência

Questões 
educacio-
nais, ob-
servação 
em sala 
de aula, 
estudo 
de caso, 
visão 
pluralista

Bastante 
amplos e 
abertos para 
negociação 
entre os 
avaliadores 

VANTAGENS

Destaca e 
identifi ca o 
progresso 
do estu-
dante

Novos 
princípios 
instrucionais 
e desenvol-
vimento de 
materiais

Informa 
os efeitos 
e valoriza 
fatores 
subjetivos

Retro-alimen-
tação para 
tomada de 
decisões

Mostra 
amplo 
quadro do 
progra-
ma e 
identifi ca 
confl itos 
de valores

Conquista da 
autonomia e 
fi m da ava-
liação para 
controle

RISCOS

Super-sim-
plifi cação 
dos obje-
tivos edu-
cacionais e 
desconside-
-ração do 
processo

Condições 
artifi ciais; 
ignora 
aspectos hu-
manísticos

Super-
valo-riza 
docu-
-mentos e 
relatórios 

Supervalo-
rização da 
efi ciência e 
subestimação 
de elementos 
implícitos

Grande 
apoio a 
percep-
ções sub-
jetivas; 
ignora 
causas

Cair no cam-
po utópico 
de uma au-
tonomia que 
pode não ser 
conquistada

Quadro 1 — Análise comparativa entre as diferentes abordagens
Fonte: Adaptado de Stake (1973, APUD VIANNA, 2000)

AS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO NO PROJOVEM URBANO NA 
ÓTICA DO APLICADOR

Andreia Serra Azul da Fonseca
Maria do Socorro de Sousa Rodrigues

Ana Paula de Medeiros Ribeiro
Joyce Carneiro de Oliveira

Introdução

O Programa de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) existe no 
Brasil desde 2005 quando foi instituído pela Lei nº 11.129, cujo 
principal objetivo era executar ações integradas que propicias-
sem aos jovens brasileiros a oportunidade, através de cursos, 
da elevação do grau de escolaridade visando à conclusão do 
ensino fundamental, qualifi cação profi ssional, desenvolvimento 
de ações comunitárias e exercício da cidadania.

Entretanto, a recente Lei nº 11.692 de 2008 revogou a 
anterior dando novas características ao programa, dentre elas 
a ampliação do alcance dos benefi ciários e a nova nomenclatura 
as suas modalidades.

O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte 
e nove) anos, com o objetivo de promover sua reintegração ao 
processo educacional, sua qualifi cação profi ssional e seu desen-
volvimento humano, será desenvolvido por meio das seguintes 
modalidades: 

 I - Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo;  

 II - Projovem Urbano; 

 III - Projovem Campo - Saberes da Terra; e 

 IV - Projovem Trabalhador. (Art. 2o ) 

A modalidade a qual se refere este artigo inclui-se no 
inciso II, o Projovem Urbano: 
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O Projovem Urbano atenderá a jovens com idade 
entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, que 
saibam ler e escrever e não tenham concluído o 
ensino fundamental (Art. 12).

O ProJovem Urbano tem como principal fi nalidade pro-
porcionar formação integral aos jovens por meio de uma efetiva 
associação entre:

  Formação Básica, para elevação da escolaridade, tendo 
em vista a conclusão do ensino fundamental;

  Qualifi cação Profi ssional, com certifi cação de formação 
inicial;

  Participação Cidadã, com a promoção de experiência 
de atuação social na comunidade.

Nessa perspectiva, o Programa tem como fi nalidades es-
pecífi cas:

  a re-inserção dos jovens no processo de escolarização;
  a identifi cação de oportunidades potenciais de trabalho 
e a capacitação dos jovens para o mundo do trabalho;

  a participação dos jovens em ações coletivas de inte-
resse público;

  a inclusão digital como instrumento de inserção produ-
tiva e de comunicação;

  a ampliação do acesso dos jovens à cultura.

Dessa forma, como política pública, o Projovem Urbano 
demanda um contínuo processo de avaliação e monitoramento 
partindo do pressuposto de que os programas mudam, sejam 
por um ou pela combinação de três fatores principais: 1) estru-
tura interna do programa; 2) forças externas que infl uenciam o 
programa; e 3) compreensão da forma pela os programas mu-
dam no sentido de ajudar a atingir objetivos de cunho social. 

(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) Nesse sentido, os 
avaliadores, principalmente aqueles que exercem suas funções 
de análise durante o processo, precisam compreender que os 
programas mudam e que as informações geradas a partir de 
uma avaliação podem e devem tornar essas mudanças mais fun-
cionais e efetivas.

 A estratégia escolhida para o procedimento de avaliação 
do PROJOVEM conta com a participação de 9 (nove) universida-
des federais brasileiras (Universidade Federal de Minas Gerais 
— UFMG, Universidade Federal da Bahia — UFBA, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro — UNIRIO, Universidade Federal de 
Juiz de Fora — UFJF, Universidade Federal do Ceará — UFC, Uni-
versidade Federal do Amazonas — UFAM, Universidade Federal 
do Pará — UFPA, Universidade Federal de Pernambuco — UFPE 
e Universidade Federal do Paraná — UFPR). Cada instituição 
designou um representante para compor o Grupo de Trabalho 
(GT) de Supervisão, o qual se reúne periodicamente, juntamen-
te com a representante da Coordenação Nacional, para discutir 
questões específi cas dessa área, tais como: o aprimoramento 
dos instrumentos de coleta de dados, do sistema de inserção de 
dados, das metodologias de supervisão, dentre muitas outras.

No caso do Projovem Urbano, especifi camente no moni-
toramento e avaliação do programa, surgem as atividades de 
supervisão responsáveis pelo acompanhamento contínuo e sis-
temático das ações de implementação. 

Aplicar os instrumentos de supervisão é tarefa do aplica-
dor fi xo, profi ssional contratado pela universidade para este fi m. 
Para a execução de suas atividades, ele vai a campo colher as in-
formações necessárias. Nessa empreitada, enfrenta algumas difi -
culdades que, muitas vezes, pela própria dinâmica das atividades 
não há espaço para que ele as externe, manifeste suas ideias ou 
sugira pontos que possam ser aproveitados positivamente.

Dessa forma, o presente estudo traz uma síntese do tra-
balho realizado pela supervisão do Projovem, bem como uma 
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discussão sobre o que ocorre durante a realização dessas ativi-
dades, na ótica do aplicador. As questões abordadas envolvem 
as difi culdades encontradas por este profi ssional e a identifi ca-
ção das rotinas cuja aplicação causa transtornos. 

Analisar as percepções do aplicador das rotinas de su-
pervisão do Projovem foi, pois, o intuito maior deste traba-
lho. Para tanto, foi elaborado um questionário contendo dez 
questões, sendo seis abertas e quatro fechadas para a coleta 
dessas informações. O instrumento foi pré-testado com alguns 
servidores na UFC, a fi m de se verifi car a clareza e consistência 
dos quesitos. 

Após os ajustes no questionário, este foi entregue aos 
catorze aplicadores contratados pela Universidade Federal do 
Ceará e que realizam as tarefas de supervisão nos estados do 
Ceará, Maranhão e Piauí. 

O artigo está divido em três partes. A primeira parte traz 
uma síntese das atividades de supervisão do programa, a se-
gunda apresenta os dados coletados analisados numa dimensão 
qualitativa e por fi m, a última parte traz as considerações fi nais 
sobre o tema discutido.

 
As Atividades da Supervisão

Para Cotta (2001, p. 91), a avaliação de políticas públi-
cas é classifi cada “em função do seu timing (antes, durante ou 
depois da implementação da política ou programa), da posição 
do avaliador em relação ao objeto avaliado (interna, externa ou 
semi-independente) e da natureza do objeto avaliado (contex-
to, insumos, processo e resultados)”.

No que se refere ao timing, a supervisão do Projovem atua 
durante a implementação das ações do programa realizando ati-
vidades de acompanhamento. Em cada fase supervisionada, há 
a atuação de aplicadores devidamente contratados e treinados 
pelas universidades para realizarem a tarefa dentro da padro-

nização e rigor indispensáveis à correta coleta de dados. Dessa 
forma, a posição do avaliador em relação ao objeto avaliado é 
puramente externa, sendo o foco desse objeto, o processo. 

Estes profi ssionais se deslocam aos locais em que se dão 
as atividades do programa e aplicam instrumentos específi cos 
para cada objeto a ser supervisionado, utilizando-se das técni-
cas de observação, de entrevistas e/ou de questionários estru-
turados. As observações são feitas em diferentes momentos, 
sendo que algumas são repetidas a cada novo ciclo de ativida-
des (ciclo I — do 1º ao 6º mês; ciclo II — do 7º ao 12º; ciclo III do 
13º ao 18º mês). 

Vale ressaltar que a coleta de dados é feita em determi-
nados dias do ciclo de atividades, sem aviso prévio aos locais a 
serem supervisionados garantindo, assim, uma coleta de dados 
bem próxima da realidade referente àquele período específi co 
de observação.

Esses dados são alimentados em sistema próprio desen-
volvido exclusivamente para este fi m, gerando relatórios auto-
máticos que têm como principal objetivo servir como ferramen-
ta da gestão local para fi ns de intervenção e aprimoramento das 
condições levantadas pela supervisão.

Como dito anteriormente, a supervisão se utiliza de ins-
trumentos específi cos para coletar dados sobre as diferentes 
fases e objetos a serem supervisionados. Com a entrada da nova 
coordenação do GT de supervisão, a partir de julho de 2009, to-
dos os instrumentos foram revistos e alterados, a fi m de melhor 
responderem às demandas do monitoramento do programa, em 
termos de qualidade e objetividade das informações.

Para uma melhor compreensão do funcionamento da co-
leta de dados, quanto aos objetivos, forma e periodicidade, 
elaborou-se o quadro 1 que mostra de uma forma panorâmica 
as principais características das rotinas de supervisão.

Vale destacar que a supervisão nos municípios que entra-
ram no programa via Estado, teve seu desenho alterado devido 
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à necessidade de um melhor e mais efetivo acompanhamento 
de sua implementação. 

Devido às difi culdades de deslocamento agravadas pela 
distância geográfi ca desses municípios, a supervisão tinha um 
desenho amostral. As rotinas eram aplicadas em 10% dos mu-
nicípios do Estado ou, no mínimo, em três. A cada rotina, os 
aplicadores observavam municípios diferentes para ser possível 
cobrir a maior parcela deles, em cada Estado. 

Entretanto, em um dos momentos de discussão do Grupo 
de Trabalho de Supervisão colocou-se em pauta a possibilidade 
de mudança do desenho atual, visto que a supervisão estava 
fragmentada sem oferecer, de fato, elementos que subsidias-
sem a gestão local de forma efetiva.

Desse modo, após diversas discussões e estudos de viabi-
lidade feitos pelos membros do GT, foi aprovado o novo deline-
amento da supervisão exclusivo para os municípios com entrada 
via Estado. Para uma melhor visão do novo desenho, elaborou-
-se o quadro 2.

Como exposto, as atividades da supervisão do Projovem 
Urbano em ambos os desenhos têm como intuito maior subsidiar 
a gestão local na correta tomada de decisão quanto ao apri-
moramento de suas ações, bem como subsidiar a Coordenação 
Nacional no acompanhamento do programa nas diversas locali-
dades em que ele é ofertado. 

Análise dos Resultados

As respostas dos aplicadores foram divididas em seis blo-
cos temáticos, a saber: (1) avaliação da realização das rotinas; 
(2) receptividade das rotinas; (3) difi culdade de aplicação; (4) 
condições físicas das salas de aula; (5) falhas das coordenações 
locais e (6) retroalimentação do programa.

Sobre o primeiro bloco, houve unanimidade entre os res-
pondentes acerca das vantagens na modalidade de coleta, ou 

seja, a coleta in loco possibilita aos aplicadores uma melhor 
visão sobre o funcionamento das atividades do programa. 

Outro aspecto positivo mencionado foi a possibilidade de 
as rotinas serem alimentadas no sistema em tempo real. De fato, 
o conhecimento pelos gestores municipais e, sobretudo, pela 
Coordenação Nacional da realidade investigada leva à tomada 
de decisões com maior rapidez. O sistema gera relatórios on line 
que são atualizados à medida que novos dados são inseridos. 

Entretanto, apesar de que esse ponto tenha sido colo-
cado como positivo, ele se relaciona com a avaliação que os 
respondentes fi zeram sobre o funcionamento do sistema. Neste 
quesito, apenas um aplicador considerou o sistema “ótimo”, 
três avaliaram como “bom”, um como “inadequado” e nove 
como “regular”. Suas principais queixas foram: a demora na 
abertura das janelas, a lentidão e a constante insegurança so-
bre as informações inseridas.

De fato, todos esses problemas são reais, porém, como 
todo novo sistema de informática a ser implantado, o sistema 
do Projovem também passou por momentos de adaptação e tes-
tes, o que provocou certos contratempos na realização da tare-
fa de inserção dos dados coletados nas rotinas de supervisão e, 
por conseguinte, atrasos na geração dos relatórios.

Vale ressaltar que todos esses problemas estão sendo sa-
nados e, atualmente, o lidar com o sistema está muito mais 
facilitado, tendo em vista os resultados da avaliação citados 
acima.

Ainda sobre o primeiro bloco, os aplicadores consideram 
extremamente importante o feedback das informações coleta-
das pela supervisão. Dizem que no caso da rotina de qualifi ca-
ção profi ssional há muitas informações que os alunos relatam, 
mas que não há espaços no sistema para informar. Muitos con-
cordam que há necessidade de retorno dessas ações para os 
segmentos que executam o programa, em tempo hábil, bem 
como para os educadores do programa.
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Sobre o segundo bloco, a receptividade das rotinas, os 
aplicadores relataram que as rotinas menos receptivas são a de 
formação continuada e a de condições de oferta. Em relação a 
esta última, infere-se que a justifi cativa para a pouca receptivi-
dade é que se trata de uma rotina em que o aplicador necessita 
observar o núcleo (escola) por completo, quantifi cando e deta-
lhando tudo o que o instrumento solicita. 

Na verdade, o que é investigado nessa rotina são as reais 
condições ofertadas para o funcionamento do programa. Vale 
destacar que o que norteou a elaboração desse instrumento 
foram os documentos ofi ciais que defi nem as condicionalidades, 
ou seja, tudo o que é exigido para dar condições ao progra-
ma funcionar adequadamente. No momento da assinatura do 
pacto entre a coordenação nacional e as coordenações locais, 
essas últimas se comprometem a ofertar tudo o que é colocado 
como indispensável ao funcionamento. Isso engloba as condi-
ções físicas da escola e das salas de aula, passando pela infra-
estrutura básica de segurança, saneamento e alimentação dos 
alunos, dentre muitos outros aspectos. Essa rotina, sem dúvida, 
demanda da direção da escola uma total abertura para que o 
aplicador tenha acesso às diversas dependências da escola a fi m 
de preencher o instrumento. 

A outra rotina classifi cada como menos receptiva foi a 
que colhe informações sobre o perfi l dos educadores. Trata-se 
de um instrumento de natureza auto-aplicável. “Como o nome 
indica, ele é feito para ser preenchido pelos próprios respon-
dentes” (MAY, 2004, p. 119).

Esse bloco está muito relacionado com o das difi culdades 
de aplicação. Nesse último quesito, o aplicador respondeu que 
a maior difi culdade nas aplicações decorre do mau atendimento 
da direção das escolas e dos professores. 

Os aplicadores também relataram que os professores fi -
cam um pouco receosos com as primeiras rotinas, isto é, nos 
primeiros contatos da supervisão. Já a partir do segundo conta-

to, fi cam menos apreensivos e recebem com mais tranqüilida-
des as outras rotinas. 

Sobre a direção, tal comportamento leva a crer que ela 
pode estar vendo a atuação do aplicador como algo negativo e 
não como algo que vá lhe dar um retorno para aprimorar o que 
está falho e manter o que está bom. 

Os resultados das rotinas de supervisão não deixam de 
ser aspectos relevantes de um processo de avaliação. Mesmo 
porque 

[...] a avaliação pressupõe uma coleta de infor-
mações pertinentes. Assim, podemos considerar 
a coleta de informações como uma etapa de um 
processo de avaliação que deve levar a conclusões 
e cujos critérios operacionais válidos devem ser es-
tipulados (DE KETELE, 1992 apud BONNIOL, 2001, 
p. 161).

A mesma inferência pode ser feita em relação à recep-
tividade por parte da direção escolar e dos professores. Meta-
de dos aplicadores relatou que os professores se apresentam 
“aborrecidos e apáticos” ao contato da supervisão. 

Da mesma forma, esse bloco também se relaciona com 
o bloco que trata das percepções quanto aos aspectos físicos 
das salas de aula do programa. Os aplicadores relataram que 
as condições não são boas, na maioria das salas e quando exis-
te equipamento na escola, os professores e alunos do projo-
vem não possuem acesso. Os problemas mais relatados foram: 
a falta de água, de computadores, TVs e vídeos; quadros em 
péssimas condições, muitas carteiras velhas e a ausência de 
bibliotecas.

No bloco sobre as falhas das coordenações locais, os apli-
cadores mencionaram em ordem de ocorrência: falta de fee-
deback aos alunos e professores sobre a supervisão realizada; 
insegurança na escola; falta de sensibilização para os gestores 
das escolas sobre a importância do Projovem; informes equivo-
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cados à supervisão sobre as datas das formações continuadas; 
realização de reuniões pedagógicas no horário da aula; falta 
dos materiais referentes à qualifi cação profi ssional; defi ciência 
no monitoramento da freqüência dos professores e dos alunos. 
Segundo os aplicadores, essas são as falhas mais recorrentes 
que prejudicam o trabalho da supervisão, mas que, por outro 
lado, poderiam ser minimizadas através de um cuidado maior 
das coordenações locais.

Para o último bloco, os aplicadores relataram que as ro-
tinas que mais dão chances para o programa se aprimorar são 
a de condições de oferta, a de qualifi cação profi ssional e as 
rotinas de freqüência, através das quais pode-se ter um pano-
rama do cumprimento ou não das condicionalidades do progra-
ma, bem como do quantitativo dos alunos frequentes. De fato, 
essas três rotinas dão uma visão sobre o real funcionamento 
do programa dentro do que foi previamente acordado entre as 
partes interessadas, ou seja, essas rotinas investigam se o que 
foi prometido está sendo realmente cumprido.

Considerações Finais

 As atividades de supervisão do Projovem Urbano se con-
fi guram como oportunidades de avaliação das ações de imple-
mentação do programa. Os instrumentos de supervisão, quando 
devidamente aplicados, possibilitam a geração de um conjunto 
de informações que pode ser utilizado para o aprimoramento 
das ações desenvolvidas. Por este ângulo, a atuação da supervi-
são subsidia a tomada de decisões pelos gestores.

Sendo as coletas realizadas e as informações sistematiza-
das ao longo do processo, pode-se afi rmar que a supervisão ser-
ve para uma avaliação formativa (SCRIVEN, 1967). No caso de 
programas sociais essa prática necessita ser recorrente diante 
“[...] do aprofundamento da crise fi scal, da escassez de recur-
sos do setor público e da imprescindível intervenção governa-

mental para atender à população mais necessitada.” (COSTA; 
CASTANHAR, 2003, p. 960). Uma vez sistematizadas as infor-
mações e sendo estas organizadas em relatórios específi cos, 
pode-se dizer que possibilitam à gestão local procederem às 
atividades de intervenção nos pontos de fragilidade apontados. 
Dessa forma, a supervisão aproxima-se da função da avaliação 
defendida por Stuffl ebeam (1985), fundamentando as tomadas 
de decisões. Por outro lado, serve também para a função de 
controle por parte da Coordenação Nacional. 

Dessa forma, há de se perceber a valiosa contribuição 
que as ações da supervisão proporcionam ao programa. Entre-
tanto, toda a gama de coleta desses importantes dados é rea-
lizada pela fi gura do aplicador que, no desempenhar de suas 
tarefas, enfrenta diversas situações, algumas inclusive que pre-
judicam o seu trabalho e, por conseguinte, a fi dedignidade dos 
dados coletados.

Das difi culdades elencadas, a que mais preocupa é a má 
receptividade dos gestores das escolas e dos professores em re-
lação à fi gura do aplicador e ao serviço que ele precisa desem-
penhar. Isso, certamente, gera mal-estar em ambas as partes e, 
sobretudo, difi culta o acesso às informações necessárias. 

As respostas preliminares desse estudo abriram, pois, um 
leque de outros questionamentos que podem se confi gurar em 
questões de pesquisas posteriores.
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APÊNDICE A

Instrumento Objetivo Caracterização das técni-
cas utilizadas

Período de apli-
cação

Rotina 001 — 
Matrícula

Supervisionar os procedi-
mentos de matrícula de 
jovens no programa e a 
correta realização desta 
quanto aos seus elementos 
processuais, verifi cando se 
estão sendo atendidas as 
condicionalidades do pro-
grama.

Observação censitária (fei-
ta em todos os postos de 
matrícula)
A observação se realiza em, 
pelo menos, um turno de 
matrícula.
O aplicador observa vinte 
atendimentos ou um perío-
do máximo
de duas horas em cada lo-
cal de matrícula.

Antes do início das 
aulas durante o pe-
ríodo de matrículas 
fi xado pelo calen-
dário nacional das 
entradas.

Rotina 002 
— Formação 
Inicial

Obter informações sobre o 
perfi l e a formação inicial 
dos educadores e forma-
dores

Observação realizada pelo 
aplicador e questionário 
estruturado aplicado aos 
professores e formadores 
presentes na formação

Antes do início das 
aulas durante o pe-
ríodo de formação 
inicial dos educado-
res fi xado pelas co-
ordenações locais.

Rotina 003 — 
Veri f icação 
documental

Obter informações sobre 
a documentação apresen-
tada no processo de matrí-
cula dos jovens no ProJo-
vem Urbano.

Formulário de registro es-
truturado preenchido pelo 
aplicador
Amostral (feita nas pastas 
que guardam a documen-
tação dos alunos, obede-
cendo-se a uma contagem 
pré-determinada no instru-
mento).
O percentual de amostra é 
10% do número de alunos 
matriculados no município.

No terceiro mês de 
aula

Rotina 004 — 
Condições de 
Oferta

Apresentar resultados que 
possibilitem identifi car si-
tuações que exijam inter-
venção e/ou providências 
imediatas nas coordena-
ções locais e nos núcleos;

Observação censitária (fei-
ta em todos os núcleos)

No primeiro e se-
gundo mês de aula.
Reaplicada em to-
dos os ciclos.

Rotina 005 — 
Freqüência

Realizar o levantamento 
de informações sobre a 
frequência dos jovens e 
dos educadores nos nú-
cleos.

Observação censitária (fei-
ta em todos os núcleos)

Realizada no quinto 
mês de aula.
Reaplicada em to-
dos os ciclos.
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Rotina 006 — 
Qualificação 
Profi ssional

Obter informações acerca 
dos Arcos Ocupacionais 
oferecidos pelos municí-
pios.

Observação e entrevista es-
truturada.
Um questionário aplicado à 
coordenação local.
Um questionário de obser-
vação preenchido pelo apli-
cador em todos os locais 
que oferecem os arcos.
Censitária (feita em todos 
os locais em que são ofe-
recidos os arcos ocupacio-
nais)

Realizada no quar-
to e quinto mês de 
aula.
Reaplicada em to-
dos os ciclos.

Rotina 007 
— Formação 
Continuada

Obter informações sobre a 
formação continuada dos 
educadores.

Um questionário respondi-
do pelo educador.
Censitária (feita com todos 
os educadores presentes no 
dia da aplicação).

Realizada em todos 
os ciclos durante as 
formações continu-
adas dos educado-
res.
Reaplicada em to-
dos os ciclos.

QUADRO 1: Resumo das rotinas de supervisão 

APÊNDICE B

Instrumento Objetivo Caracterização das técni-
cas utilizadas Período de aplicação

Rotina CE1
Ver i f i cação 
Documental

Obter informações 
sobre a documenta-
ção apresentada no 
processo de matrícula 
dos jovens no ProJo-
vem Urbano.

Formulário de registro es-
truturado preenchido pelo 
aplicador
Amostral (feita nas pastas 
que guardam a documen-
tação dos alunos, obede-
cendo-se a uma contagem 
pré-determinada no instru-
mento).
O percentual de amostra é 
10% do número de alunos 
matriculados no município.

No segundo mês de 
aula

Rotina CE2
Geral dos nú-
cleos

Obter informações 
sobre as condições de 
oferta dos núcleos e 
sobre a frequência de 
alunos e educadores 
nos
núcleos.

Observação censitária (em 
todos os núcleos de todos 
os municípios)

Aplicação em dois mo-
mentos: entre o 3º e 
o 7º mês de atividades 
com repetição entre o 
9º e 13º mês de ativi-
dades.

Rotina CE3
Instrumento 
do Educador

Obter informações so-
bre o perfi l do educa-
dor, a formação inicial 
e continuada.

Questionário respondido 
por todos os professores 
presentes no núcleo no dia 
da observação do aplicador

Aplicação em dois mo-
mentos: entre o 3º e 
o 7º mês de atividades 
com repetição entre o 
9º e 13º mês de ativi-
dades.

Rotina CE4 
Qualificação 
Profi ssional

Obter informações 
acerca dos Arcos Ocu-
pacionais com maior 
número de
alunos matriculados 
em cada município 
vinculado ao estado.

Observação
Questionário de observação 
preenchido pelo aplicador 
no arco com
maior número de alunos 
matriculados no município.
Caso o arco aconteça em 
mais de um local (núcleo e
ofi cina externa), a supervi-
são acontece no local onde 
as
atividades práticas são de-
senvolvidas.

Aplicação em dois mo-
mentos: entre o 3º e 
o 7º mês de atividades 
com repetição entre o 
9º e 13º mês de ativi-
dades.

QUADRO 2: Resumo das rotinas de supervisão (Estado) 


