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RESUME 

En novembre 1997, l'Université E. MONDLANE de Maputo (Mozambique) a organisé le 
Module 2 "Mise en oeuvre et évaluation de programmes de vulgarisation rurale", du Cours 
NATURA-NECTAR de Troisieme Cycle sur "Milieu rural et interventions de développement". 
La réalisation de ce module a été rendue possible par l'appui de la Mission de Coopération de 
l 'Ambassade de France. 

Le rapport établi par les enseignants européens du module (France, Portugal) fait un bilan de sa 
forme, de son contenu et de ses conditions pédagogiques d'application. 

MOTS-CLES: Enseignement supérieur, Vulgarisation, Développement rural, 
Mozambique. 
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1. Introdução: 

Os objetivos principais do Módulo 2, em geral são os seguintes: 
Facilitar a geração de conhecimento em concepção, 
implementação, monitora e avaliação como também observar o uso 
dos diferentes métodos de ação para um programa de extensão; 
Desenvolver habilidades para elaborar um programa de extensão 
sistematicamente; 

- Adquirir conhecimento pedagógico e habilidades, enquanto 
adaptando o módulo para uma situação de treinamento 
específica. As duas semanas incorporaram vários métodos 
educacionais e técnicas no estilo pedagógico. A variedade de 
métodos de ação foi estabelecida no processo de implementação 
para permitir aos participantes observar o processo de ensino
aprendizagem. Os participantes eram envolvidos em um programa 
educacional intensivo e interativo. 

Um aspecto importante nos Programas Mestre incluiu os materiais 
pedagógicos durante as duas semanas. Os participantes receberam 
um pacote de informação que foi adaptado dos materiais originais 
desenvolvidos pelo grupo de NÉCTAR. Os materiais foram divididos 
em documentos de trabalho e exercícios analíticos. Os documentos 
de funcionamento sintetizaram as idéias principais, conceitos, 
teorias enquanto os exercícios analíticos foram usados para 
desenvolver o envolvimento do estudante no processo prático de 
ensino-aprendizagem. Este aspecto era da iniciativa de Andre o 
diretor de curso e facilitador. A reformulação era diferente do 
módulo prévio. Estes materiais junto com a tarefa dos 
facilitadores aumentaram o trabalho durante as duas semanas do 
programa do grupo. 

2. Obj ecti vos da Missão 

A missão enquadrou-se na implementação do Módulo 2 do Curso de Pós
Graduaçào subordinado ao tema " Meios Rurais e Intervenção de 
Desenvolvimento" dirigido pela Faculdade de Agronomia e engenharia 
Florestal da Universidade Eduardo Mondlane. 

Este Curso tem vindo a ser preparado na quadro do programa NÉCTAR, 
financiado pela DG VIII da União Europeia e coordenado pela rede 
NATURA. O programa NÉCTAR tem em vista o desenvolvimento de 
programas avançados de formação, a nível do Mestrado, atrvés de 
processos de cooperação envolvendo Universidades europeias e de 
Países do Sul, em particular de África. 
O Curso de Pós-Graduação em "Meios Rurais e Intervenção de 
Desenvolvimento" tem vindo a ser preparado por uma vata equipa 
coordenada pela Universidade de trás-os-Montes e Alto Douro 
(Portugal), na qual participaram as Universidades Eduardo Mondlane 
(Moçambique), Nacional de Benin (Benin) e de Conthô ( Vietnam), o 

Colegio de Agricultura de Botswana, o Complexo Científico Agropolis 
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de Montpellier (França) a Universidade Agrícola de Wageningen 
(Holanda) e a Universidade de Reading (Reino Unido). 

Os participantes na missão, Denis Sautier (CIRAD/SAR, Agropolis) e 
Artur Cristovão (UTAD, Vila Real), interviram como facilitadores 
das duas últimas do referido Módulo 2, subordinadas aos temas: 
implementação de Projectos (aspectos de organização, gestão de 
recursos humanos e orçamentação); e Avaliação e monotoria de 
Projectos. O trabalho decorreu entre os dias 17 e 28 de Novembro de 
1997. 

3. Participantes no Curso 

O grupo consistiu em 16  participantes durante a primeira semana 
do módulo e durante a segunda semana um participante adicional 
entrou no programme. Os componentes do grupo possuem formações 
diversas (Agronomia, Veterinária, Biologia, História, Sociologia, 
Economia e Pedagogia) e inseridas em diferentes quadros 
instituicionais. Sr. Amilai fará uma tarefa debaixo da 
orientação e supervisão de Professor Josef Adam. A tarefa buscará 
o desenvolvimento de um projeto revisando o funcionamento em 
papel ou folhas e exercícios analíticos. Esta tarefa será feita 
durante a ausência do UTAD expatriata facilitador. 

A maioria dos participantes pertence ao quadro do Ministério da 
Agricultura e pescas ( INIA, Instituto de Pecuária, Instituto de 
Algodão, CFA), do Instituto de Desenvolvimento Rural (INDER) e do 
Ministério para a coordenação e Acção Ambiental (MICOA) . Quatro 
participantes são docentes universitários (Faculdade de Agronomia, 
Economia e Letras) e dois trabalhadores em ONG e o Sector privado. 

Deve sublinhar-se que se trata de um grupo altamente competente e 
motivado, com experiencia profissional relevante e enormes 
pontecialidades quanto á aplicação prátic� das matérias debatidas 
no decurso do programa de formação. 

4. Pessoal facilitador 

O pessoal facilitador durante as duas semanas seja Timothy L. 
Koehnen, da Universidade Tras-os-Montes e Alto Douros (UTAD) (4 
a 15 de novembro). o facilitator chegara na tarde do primeiro dia 
de aulas assim, o anfitrião facilitador rural administrara as 
primeiras atividades de dia. O facilitator de UTAD tivera a 
responsabilidades como Coordenador do Agri-negócio do estudante 
do programa do gru universitário da UTAD. A presença do 
facilitator em reuniões na sexta-feira (01-11-97 só permitiu a 
viagem à instituição dele no domingo. 

Andre Boon, Eduardo Mondlane University, Moçambique, diretor de 
curso e facilitator durante o primeiro dia do módulo 

Josef Adam, Eduardo Mondlane University, 
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facilitador rural que esteve mais envolvido na primeira semana 
que a segunda semana do módulo. 

5 . Programa, Materiais, Forças 
Fraquezas 

de Implementação e 

Os materiais estavam bastante familiarizados ao facili tator de 
UTAD que era um elemento do grupo de funcionamento do visado 
Módulo 2. A · coordenação entre o facilitador só aconteceu na 
preparação de uma manhã da semana 1 e não aconteceu na preparação 
do conteúdo e métodos durante a semana dois. De facto a tarefa 
principal da preparação do conteúdo e métodos durante as 
primeiras duas semanas era do facilidator de UTAD. Isto era 
aceitável ao facilitador de UTAD que acreditou que outra tarefa 
seria dominada pelo Professor Josef Adam que envolvia a avaliação 
da primeira semana do programa e a supervisão do participante que 
chegou tarde para o módulo. Esta falta de coordenação entre 
anfitrião e o facilitador expatria ta requer uma correcção. o 
problema precisa de ser solucionado e negociado com mais tempo em 
ambos os lados. O atraso da chegada do facilitador de UTAD poderá 
ter influenciado a falta de participação do facili tator 
anfitrião. 

O facilitador de UTAD seguiu o programa com algumas alterações na 
semana dois. Isso envolveu uma sessão extra em comunicação 
interpessoal e o exercício final que envolve a seção de meios de 

comunicação de massas. O exercício que envolve materiais de 
comunicação foi colocado como uma opção no desenvolvimento de 
apresentações dos estudantes. Foi planeado tempo durante o módulo 
para preparação de projetos indi víduais e de grupo durante as 
duas semanas. Os participantes usaram este tempo que em algumas 
instâncias foi ampliado para que todos pudessem completar as 
tarefas deles/ delas. O feltro de grupo que o tempo extra era 
necessário evitar a situação onde alguns sócios seriam envolvidos 
preparando o trabalho deles/delas enquanto outros estavam fazendo 
as apreseotações. Esta era a razão para as alter ações 
secundárias. A semana dois também teve um dia a menos por causa 
de um feriado durante. As mudanças que foram feitas e os 
materiais usados foram notáveis no arquivo do módulo. 

Na semana 1, foram formados os grupos e os participantes 
escolheram o grupo deles/delas de acordo com o interesse do tema 
do projecto. Os quatro grupos consistiram em 1) terra de
Destacamento (composto de Alberto, Tembe, Leontina, e Bertina), 
2) Crédito ( composto de Mafueca, Eulália, César, e Salim) , 3)
Repovamento pecuário (fez parte Happy, Macamo, Luis e Abertina)
e 4) Administração de Recursos Naturais (composto de Sónia,
Dulce, Amilai, e Itália) . Os grupos apresentaram os proj ectos
deles/delas na sexta-feira com a participação de Josef, Andre e
Timothy. O projeto foi apresentado e sugestões vieram dos
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participantes e facilitadores. Uma análise adicional dos 
materiais escritos foi completada pelo facilitador Josef 
(inclusive um mini-relatório de realimentação escrito) . o 
anfitrião facilitador rural também desponibilizou aos estudantes 
uma disquete com uma lista bibliográfica como uma fonte de 
materiais de leitura adicional em desenvolvimento de projectos. 

Os estudantes foram perguntado ao fim da semana para completar um 
exame de casa de objeto pegado de 2 a 3 páginas onde eles 
responderam à pergunta seguinte: Como você faz pacífica a sua 
filosofia pessoal sobre planear com a filosofia de sua 
instituição na qual você trabalha. Os estudantes foram pedidos 
para organizar o papel no estilo seguinte. Uma introdução da 
filosofia deles/delas, a filosofia da instituição deles/delas, 
como pacificar as duas filosofias e justificar sua resposta. Este 
exame será usado para avaliar semana um junto com a participação 
deles/delas e apresentações. 

Durante as duas semanas, o programa diário incluira observações 
diárias por dois observadores. Estes observadores eram dois 
participantes que criticaram o desempenho diário do facilitador. 
Eles avaliaram o estilo pedagógico e os métodos usados durante os 
conteúdos do dia. Um resumo dos resultados das observações dos 
dois observadores diários será discutido. 

Um aspecto do programa que era um ponto forte que foi observado 
pelo observa em geral era a sumarização diária do material de 
dias prévios ou uma revisão constante. Os estudantes sentiam que 
esta adição para o programa diário era uma característica 
positiva do facilitador de UTAD. O processo de envolvimento dos 
estudantes era por perguntas e discussão de pontos chaves e 
conteúdo importante do dia prévio. Os participantes também 
gostaram do exercício de envolver trabalho em grupos e sentiam 
que às vezes não havia tempo suficiente para o trabalho de grupo 
deles/delas. Por isto, mais tempo às vezes foi feito disponível 
para o trabalho de grupo deles/delas. 

E ainda, os participantes 
administração de tempo 
responsabilidade deles/delas. 

estavam atentos da 
do facilitador 

importância de 
e a própria 

Forças adicionais mostradas pelos observadores eram o estilo de 
ensino e métodos de facilitação do facilitador de UTAD que 
permitiu a troca de experiências, envolvimento dos participantes 
na discussão, o uso de papel-jogar e a mistura geral de métodos 
de ensino-aprendizagem como estudo de caso. Os observadores eram 
positivos sobre o conteúdo de semanas um e dois nas observações 
diárias em mui tos casos. Os observadores diários também 
comentaram até certo ponto positivo o uso de exemplos da 
experiência do facilitadors. 

As reações negativas durante as duas semanas envolveram a recente 
chegada de alguns participantes que interromperam as sessões. Um 
pouco de fraquezas adicionais eram as seguinte: logísticos 
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relativos ao almoço (às vezes as preparações de almoço chegaram 
tarde), o atraso de alguma fotócopia permitiu muito tempo de 
negociação pelo grupo relativo aos exercícios, o feltro de grupo 
que deveria ter havido um assistente para dirigir o processo de 
fotocópias, e em alguns casos havia uma falta de eletricidade ou 
fora de ruído distrairiam os participantes. Um ponto negativo 
final pelos observadores diários é a falta de tempo para 
responder a críticas do indivíduo deles/delas e apresentações de 
grupo. 

Os estudantes estavam bastante contentes com os materiais de 
NÉCTAR corno os documentos de funcionamento e os exercícios 
analíticos. Eles também comentaram positivamente sobre os 
materiais de leitura adicionais distribuídos durante as duas 
semanas, o vídeo, e a distribuição de cópias do overheads. 

Os observadores diários são uma contribuição importante no 
programa. Os observadores diários permitiram um resumo e reflexão 
dos métodos constantes e pedagógicos aplicados durante as sessões 
do dia. 

Observações finais 

A experiência foi bastante positiva para o facilitador de UTAD. A 
avaliação de semana um e semana dois será completada ao término 
do módulo. As avaliações dos estudantes incluirão grupo e 
trabalho individual dos participantes. A avaliação dos estudantes 
será completada durante semana dois e semana um com a ajuda do 
Prof Josef Adam. 

Observações adicionais, o facilitator de UTAD acredita que o 
tempo de contacto durante as duas semanas foi adequado. Uma 
avaliação deveria ser considerada sobre a possibilidade de 
concluir os Gru de Mestres em 5 módulos e tese. O grupo é 
dinâmico. Como estes módulos serão articulados, a Universidade 
que Eduardo Mondlane poderá requer a monitora por NACTURA/NECTAR. 
Em geral, a preparação de progFama dos módulos foi boa. 

6. Apreciação da Semana 3

6.1 Análise dia a dia

Nos quadros seguintes apresenta-se uma apreciação do trabalho 
realizado, dia a dia. É feita uma comparação entre a sequência de 
conteúdos prevista e a sequ*6ncia efectivamente realizada. A seguir 
a cada quadro sublinham-se alguns aspectos relativos a organização 
dos conteúdos e á abordagem pedagógica, e apresentam-se os pontos 
poswivos e negativos pelos alunos. 

5.



NECT AR/ MÓDULO 2 
SEMANA: 3 - DIA 11 

ENTREVISTAS A REPRESENTANTES DE PROJECTOS 

SeC!uência de conteúdo - Prevista 
Nº Temp 
se(l Tópico min 

11.1 INTRODUÇ. A SEMANA 3 60' 

11.2 PREPARAÇÃO DO GUIÃO DE 120' 
ENTREVISTA 
Dos responsáveis de projecto 

AIMOÇO 
11.3 ENTREVISTA AOS 120' 

RESPONSÁVEIS DE PROJECT 

11.4 SÍNTESE DAS ENTREVISTAS 30' 

11.5 OBSERVAÇÕES DIÁRJAS 30' 

a) Adaptação na Sequência Utilizada

Sec uência de conteúdo - Realizada 
Nº 

sea. Tópico 
11.1 APRESENTAÇÃO 

- das pessoas
- síntese das semanas 1 e 2
- dos 4 projectos

"estudos de caso"
11.2 INTRODUÇÃO À SEMANA 4 

- Apresentação da sequência

11.2 INTRODUÇÃO AO DIA 11 
- Apresentação da sequência

11.4 PREPARAÇÃO DO GUIÃO DE 
ENTREVISTA 
Dos responsáveis de projecto e 
composição dos 3 grupos. 

INTERVALO 
11.5 ENTREVISTA AOS RESPONSÁ. 

DE PROJECTO G 

11.6 ORGANIZAÇÃO DA INFORM. 
RECOLHA G 

11.7 EXPOSIÇÃO, POR CADA 

11.8 SÍNTESE E LEVANTAMENTO 
DAS QUESTÕES POR 
APROFUNDAR 

11.9 OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 

Temp 
min 

50' 

15' 

15' 

60' 

90' 

45' 

60' 

30' 

15' 

Antes da apresentação da Semana, foi apresentada uma apresentação 
dos participantes e dos Projectos já escolhidos e utilizados para o 
trabalho de grupo das Semanas 1 e 2, e que continuariam a ser 
usados nas Semanas 3 e 4. 

Para a preparação do guiao de entrevistas aos responsáveis de 
Projectos, não se dispúnha de documentação sobre os mesmas, e o 
tempo disponível era reduzido a 60 minutos, o que limitou o 
exercicio. Entretanto, foi positivo não ter distribuido com 
antecedéncia as fichas de trabalho 3.11.1 a 3.11.6 nessa etapa. 
(veja-se, em anexo 2, o guião elaborado pelos treinados) . Essa 
fichas só foram distribuidas antes das entrevistas. 
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Os 3 responsáveis foram entrevistados durante 90 minutos (em vez de 
150). Isso levou os facilitadores a insistirem muito no controle do 
tempo para poder abordar todos os assuntos previstos. 
A síntese das entrevistas ocupou a parte da tarde. A separação 
desta unidade emtrês etapas (preparação, exposição, síntese) foi 
necessária. 

b) Observações Gerais dos Facilitadores

Na introdução a Semana 3 foi esclarecido o porque da realização das 
entrevistas antes, e não depois, do estudo dos temas ligados à 
implementação de projectos (ter uma v1sao global do assunto e 
fornecer material de reflexão para os dias seguintes). 

Os responsáveis de Proj ectos tinham recebido com antecedéncia as 
Fichas 3. 11. 1 a 3. 11. 6, o que facilitou a sua expos1çao (em um dos 
casos reduziú a participação do grupo na entrevista). 

Os responsáveis de Projectos entrevistados eram menos preparados, 
ou menos dispostos, para responder às perguntas relativas ao 
orçamento. 

O íten "cultura da empresa ou do Projecto" é o menos familiar e o 
menos bem compreendido, tanto pelos entrevistadores como pelo 
entrevistados. 

A organização e síntese da informação recolhida pelos grupos exigem 
mais tempo do que o previsto no documento pedagógico. 

c) Observadores Diários

Apreciaram a ligação feita entre a Semana 3 e as Semanas 1 e 2. 

NECT AR/ MÓDULO 2 
SEMANA: 3-DIA 12 

ORÇAMENTO 

Sequência de conteúdo - Prevista 
Nº 

soo Tópico 

12.1 PRINCIPAIS RÚBRlCAS 
ORÇAMENTAIS 

Temp 
dia 

30' 

Seauência de conteúdo - Realizada 
Nº 

soo Tópico 
12.1 SIÍN1ESE 00 DIA AN1ERIOR, e 

organização das questões em 4 
cartazes por tema 

12.2 INTRODUÇÃO AO DIA 12 

12.3 PRINCIPAIS RÚBRlCAS 
ORÇAMENTAIS 

Temp 
dia 

30' 

10' 

30' 



12.2 PREPARAÇÃO DE UM 60' 12.4 PREPARAÇÃO:CUSTOS 
ORÇAMENTO UNITÁRIOS 

CAFÉ 
12.3 ANÁLISE, ARBTIRAGEM E 90' 12.5 ANÁLISE DE UM ORÇAMENTO 

CORRELAÇÕES 
a) 1RABALHO DE GRUPO 
ORÇAMENTO DO PROJECTO 

(Organização geral) 

ALMOÇO ALMOÇO 
12.4 EXERCÍCIOS DE 150' 12.6 b) EXERCÍCIO: ORÇAMENTO 

PREPARAÇÃO DE UM DO PROJECTO 
ORÇAMENTO G - Ajuste após corte G 
a) Organização geral 
b) Ajuste após um core G d) APRESENTAÇÃO DOS 
e) Apresentação do orçamento e ORÇAMENTOS E DOS 

dos ajustes de cada grupo AJUSTES DE CADA GRUPO 

12.5 30' 12.7 OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 
OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 

a) Adaptações na Sequência Utilizada 

Foi acrescentada uma etapa no inicio do dia , para: 
- Fazer um síntese do dia anterior 

60' 

60' 

60' 

100' 

40, 

5' 

- Apresentar os obj ecti vos e a sequência a ser seguida no dia 
presente. 

Estas etapas foram sempre apreciadas pelos formandos, 
portanto repetidas cada dia até o final do módulo. 

sendo 

A elaboração, no início do dia 12, de uma lista de questões sobre 
os quatro grandes temas da Semana, apontou temas interessantes 
(anexo 3) e foi de muita utilidade para introduzir os objectivos do 

dia (cartazes pregados na parede da sala e reutilizados nos dias 
12, 13, 14 e 15). 

Não se utilizou o estudo de caso de orçamento apresentado nas 
fichas para o trabalho de grupo. 

2. Observações do Facilitador 

Vale a pena ter, para a sequência "Análise de um Orçamento", um 
caso real de orçamento pluriamal para observar o grau de 
detalhamento, a ordenação das rúbricas, o equilíbrio entre 
rúbricas, o programa de actividades e depesas. 

É importante avisar previamente os participantes para trazer 
calculadora e dossier completo do projecto estudado. 



A realização do exercício de orçamento depende_ por parte da clareza 
do grupo sobre as atividades a serem realizadas no seu Proj ecto 
( í tem trabalhado nas Semanas 1 e 2) . Os facilitadores tinham um 
conhecimento muito limitado sobre os Projectos dos grupos, o que 
não facilitou. 

Nesta primeira etapa, deixamos cada grupo escolher um montante 
global inicial para elaborar seu orçamento. 

De uma forma geral, faltou tempo para tratar este tema, o que 
poderia levar no futuro a algumas modificações tais como: 
- Solicitar a elaboração de um orçamento global para a duração do 
Projecto, e não pluri-anual como neste caso. 

Incluir uma etapa prévia de listagem das actividades, do pessoal 
e da estimação dos custos unitários. 

Remeter o tema "Orçamento" para o final da Semana 3, uma vez que 
as actividades e os gastos de pessoal estariam melhor definidos. 

De qualquer forma, é importante manter na . sequência a etapa de 
corte do orçamento inicial. 

A síntese dos grupos para a apresentação para o "grupo grande" não 
é facil e exige tempo. 

c) Observadores diários 

Gostaram da síntese do dia anterior, 
exercício da elaboração do orçamento, 
financiamento, requerindo ajustes. 

e da 
pelo 

dinámica criadano 
corte parcial do 

Acharam insuficiente o tempo para apresentar os conteúdos do dia. O 
uso de uma lista estandardizada de rúbricas orçamentais atrasou a 
elaboração do orçamento pelos grupos. 

NECT AR/ MÓDULO 2 
SEMANA: 3-DIA 13 

ORGANIZAÇÃO DO PROJECTO 

Seauência de conteúdo - Prevista 
Nº 

seo Tópico 
Temp Nº 

min seQ 

13.1 

13.2 

Sequência de conteúdo - Realizada 
Temp 

Tópico min 

SINTESE DO DIA ANTERIOR 15' 

IN1RODUÇÃO DO DIA 13 15' 
- Questões iniciais 
- Sequência do dia 
- Ficha de projecto 



13.1 ORGANIGRAMA: 30' 13.3 ORGANIGRAMA:COMPONENTES E 30' 
COMPONEN-
TES E RELAÇÕES 

RELAÇÕES 

30' 13.4 RESPONSABILIZAÇÃO OOS 60' 
13.2 RESPONSABILIZAÇÃO DIFERENTES NÍVEIS 

OOS DIFERENTES NÍVEIS 
INTERVALO 

30' 13.5 APRENDIZAGEM 60' 
13.3 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIONAL - Apresentação pelo facilitador 
- Trabalho pelos grupos 
- Apresentação dos exemplos, síntese 

e discussão 
90' 

13.6 ORGANIZAÇÃO DA EXTENSÃO: OS 15' 
13.4 ORGANIZAÇÃO DA ELEMENTOS CHAVE 

EXTENSÃO RURAL 
ALMOÇO 

ALMOÇO 150' 13.7 TRABALHO DE GRUPO: 
13.5 ESTUDO DE CASO G PROJECTOS ESTUDAOOS 75' 

- Organigrama e funcionamento G 
- Fichas de projecto 

30' 13.8 APRESENTAÇÃO OOS TRABALHOS 75' 
13.6 OBSERVAÇÕES DIÁRIAS DE GRUPO 

Propostas; discussão de organigramas 
13.9 15' 

OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 

a) Adaptações na Sequência Utilizada 

A síntese do dia anterior, e a introdução.ao dia 13, foram feitas 
utilizando os cartazes elaborados no início do dia 12. 

Para a unidade de "Aprendizagem Organizacional", cuja compreensão 
nos parecia fundamental, foi feito um exerci cio, por grupo de 2, 
para exemplificar os três tipos ( "simple-loop", "double-loop" e 
"dentero-learning", e "aprender á aprender") . Foi seguido de uma 
síntese no quadro. 

O íten "Organização da Extensão Rural" (unidade 13.4 da sequência 
idealizada no material pedagógico) não foi desenvolvido por estar 
ligado a exemplos de dispositivos de extensão rural complexos, bem 
diferentes dos Projectos estudados pelos grupos. Estes 
caracterizavam-se por estruturas leves. 

Para os trabalhos de grupos, foi introduzida ao dia 13 uma Ficha de 
Projecto (anexo), elaborada pelos facilitadores no dia 12, com os 
seguintes objectivos: 

facilitar a organização gradativa, por cada grupo, do seu 

10. 



material e das suas proposta; 
- dar aos facilitadores uma informaçva-o de conjunto da proposta em 
elaboração por cada grupo, assim como um conhecimento dos elementos 
já trabalhados ou não. 
- permitir uma avaliação do trabalho dos grupos na semana 3 

preparar a integra diferentes componentes estudados ao longo do 
módulo, num único Projecto coerente a ser apresentado no final 
da Semana 4. 

b) Observações Gerais dos Facilitadores 

Uma parte do material de apoio não foi utilizado, por não 
corresponder ao tipo de Projectoestudado pelos grupos. 

A trnsparencia sobre " Comportamento do monitor e estilo de 
liderança", (apud Lippitt e White), despertou bastante interesse. 

c) Observadores Diários 

Solicitaram distribuição das fichas pedagógicas e das fichas de 
trabalho antes das apresentações. 

o método de ensino expositivo é o mais cansativo. 

Gostaram da oportunidade de sistematizar a informação dos Projectos 
numa ficha única. 

NECTAR / MÓDULO 2 
SEMANA: 3-DIA 14 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Sequência de conteúdo - Prevista 
Nº 

seo Tópico 

14.1 OBJECTIVOS DA GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

14.2 PERFIL DE POSTO E SELEÇÃO 
- Trabalho de grupo G 
- Comparação de perfis 
- Métodos de seleção 

14.3 IDENTIFICAÇÃO DAS NECES-
SIDADES DE FORMAÇÃO 

Temp Nº 

min sea 

14.1 

14.2 

30' 14.3 

60' 14.4 

90' 14.5 

14.6 

Seauência de conteúdo - Realizada 
- Temp 

Tópico min 

SINTESE DO DIA ANTERIOR 15' 

INTRODUÇÃO AO DIA 14 15' 
- Questões iniciais 
- Sequência do dia 

OBJECTIVOS DA GESTÃO RH. 40' 

PERFIL DE POSTO E SELEÇÃO 50' 
- Trabalho de grupo G 
- Comparação de perfis 
- Métodos de seleção 

IDENTIFICAÇÃO DAS 30' 
NECESSI-
DADES DE FORMAÇÃO 

60' 



ALMOÇO FORMAÇÃO PRÉ -E -EM 
SERVIÇO 
- Leitura individual F.T. nº 

3.14.8 
14.4 1RABALHO DE GRUPO G 150' 14.7 - Discussão {gruJX> 2) 30' 

Elaboração de um plano de formação - Discussão geral e fechamento 

1RABALHO DE GRUPO 
14.8 G -Elaboração de um plano de 120' 

formação Almoço 

1RABALHO DE GRUPO 
G -Elaboração de um plano de 

14.9 formação 15' 

G -Ficha de projecto 

OBSERVAÇÕES DIÁRIAS APRESENTAÇÃO DAS 
14.5 30' 14.1 PROPOSTAS DOS GRUPOS 15' 

o 

OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 

1. Adaptações Feitas na Sequência Utilizada 

Após a exposição participativa sobre GRH, não se fez o teste, 
mas procedeu-se colectivamente a identificar num quadro os 
aspectos mais carentes de aprofundamento. 
Na parte "Necessidade de formação", o facilitador decidiu não 
utilizar os conteúdos sobre levantamento das necessidades por 
inquérito interno, julgado pouco adaptado a organigramas mais 
simples, como os dos Projectos estudados pelos grupos. 

Em troca, deu-se énfase ao tema "Formação· de adaptação ao Posto", 
através da leitura individual, discussão grupal e síntese geral da 
F. T. 3 . 14. 8, introduzindo temas como formação-acção e plano de 
formação. 

2. Observações dos Facilitadores 

O material de apoio disponível para o dia 14 é mui to abundante e 
não deve ser integralmente aproveitado, para não prejudicar a 
assilmilação dos conteúdos. 

Perdeu-se algum tempo no primeiro trabalho de grupo sobre perfis de 
pasto, para distinguir entre "tarefas" e "funções" 

A comparação dos perfis elaborados por 
posto, permitiu uma comparação e uma 
Concluiu-se sobre a necessidade de uma 
perfís. 

12 . 

3 grupos, para um mesmo 
discussão interessantes. 
elaboração colecti va dos 



O plano de formação, elaborado à tarde, ficou .algo restritivo pois 
aplicado apenas aos quadros do Projecto estudado . Para um Projecto 
de Extensão Rural, o plano de formação dos beneficiários é também 
de extrema importancia, mas nva-o pode ser abordado por falta de 
tempo . 
Sugere-se para outro módulo, que o plano de formação não se 
restringe ao ambiente interno ao Projecto . 

c) Observadores Diários 

Sem observações particulares 
Boa metodologia de apresentação 

NECT AR/ MÓDULO 2 
SEMANA: 3 - DIA 15 
CULTURA 00 PROJECTO OU DA EMPRESA 

Seauência de conteúdo - Prevista 
Nº Temp 
sea Tópico min 
15.1  Estilo de uma organização 60' 

INTERVALO 

15.2 SURGIMENTO DA CULTURA 30' 
DA ORGANIZAÇÃO 

15.3 ESTIJOO DE CASO G: 90' 

Fomentar a cultura da organização 

ALMOÇO 

15.4 APRESENTAÇÃO oos 120' 
PROJECTOS ESTIJDAOOS 
(Orçamento, organização da gestão 
dos recursos humanos) 

15.5 OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 30' 

15.6 AVALIAÇÃO DA SEMANA 3 30' 

1 � .  

Seauência de conteúdo - Realizada 
Nº Temp 
seq Tópico min 
15. 1  Síntese do dia anterior 15' 

15.2 APRESENTAÇÃO SEQ. 00 15' 
DIA 15 

90' 

15.3 CULTURA DE UMA 
ORGANIZAÇÃO 
- O que é cultura 
- O que é cultura de 

Organiz.ação 
- Estilo de organização 45' 
- Elaboração de um quadro 

sintético 

15.4 CONDIÇÕES DA 45' 
EMERGÊNCIA DA CULTURA 
DA ORGANIZAÇÃO 
- Atitudes e comunicação 

15.5 1RABALHO DE GRUPO: 
- Fomentar a cultura da 120' 

organização, no projecto 
estudado 

ALMOÇO 10' 

15.6 CONTINUAÇÃO E 20' 
FINALIZAÇÃO DA FICHA DE 
PROJECTO ESTIJDAOO 

15.7 OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 

15.8 AVALIAÇÃO DA SEMANA 3 



a) Adaptações na Sequência Utilizada 

• Síntese do dia anterior e apresentação geral do dia 

• tema "Cultura da Empresa" tendo sido identificado no dia 11 como 
pouco familiar aos participantes, ele foi introduzido por uma 
discussão participativa sobre "o que é cultura" em geral, 
aproximando-se por etapas ao tema "ideologias de organização" .  

• tema "ideologias de organização" foi finalizado através 
preenchimento colectivo da matriz: "Tipos de Organização 
Interesses das pessoas e das organizações" 

de 
* 

• À tarde prosseguiu-se, 
da Ficha de Proj ecto, 
caso estudado. 

como nos dias 13 e 14, ao preenchimento 
além da aplicação dos conteúdos do dia 

b) Observações dos Facilitadores 

Sem particular. 

c) Observadores Diários 

Sem particular. Apreciação positiva . 

6. 2 Comentários Gerais sobre a semana 3 

Do ponto de vista dos facilitadores, o facto de não se saber, 
previamente ao início da semana 3, quais os Projectos escolhidos 
para aplicação dos conteúdos, criam alguma incerteza. 

A primeira solução para este problema foi a apresentação rápida dos 
Projectos de cada grupo, ainda no dia 11 . A ficha de Projecto 
revelou-se finalmente, como um instrumento útil, para ajudar o 
trabalho dos facilitadores e para sistematizar a informação dentro 
de cada grupo. 

Quanto ao programa . Podem destacar-se os seguintes aspectos: 

1 '1 . 



No geral foi cumprido em toda a sua extensão; algumas fichas não 
foram usadas, dada a falta de tempo; no dia 11 a preparação do 
guião de entrevista foi feita em "grande grupo" . No dia 12 foi 
vantajosa a elaboração de listas de questões de quatro grandes 
temas, que serviriam de referência em cada dia . O exercicio de 
orçamentação necessitaria de maior tempo, tal vez o dobro . Os 
exemplos apresentados no manual são, em geral, de Projectos 
grandes e institucionais, que poderão ser pouco relevantes para 
as situações profissionais dos treinados . 

6 .  3 Avaliação da semana 3 pelos Fornmados 

De uma maneira geral, não se verificarm diferenças na classificação 
dos cinco dias . 

A maiooria dos participantes atribui-lhes uma nota igual ou 
inferior a 4, 5 .  Tal é consistente com a classificação global da 
semana, cuja a média é de 4, 5, portanto entre Bom (4) e Muito Bom 
( 5 ) • 

Quanto a classificação da semana tendo em conta os 12 indicadores, 
sublinha-se que a nota mais alta é dad a competencia dos 
facilitadores ( 4, 9), seguida da motivação dos mesmos ( 4, 8) e do 
conteúdo ( 4, 7) . A notas mais baixas situam-se no nível de Bom e 
dizem respeito a documentação (3, 5), à organização do material 
(4, 0) e aos auxiliares pedagógicas (4, 1) . Os restantes indicadores 
são classificados entre 4, 3, e 4, 5 .  

Os comentários destacam a qualidade do programa, a boa articulação 
com as semanas anteriores, e a competencia e coordenação entre 
facilitadores . Dez participantes referem a necessidade de 
bibliografia adicional, embora o material pedagógico e as fichas de 
trapalho da semana sejam particularmente extensas . Cinco 
participantes referem os erros ortográficos e algumas deficiências 
na tradução do material . 

7 .  Apreciação da semana 4 

7.  1 .Análise dia a dia 

Nos quadros seguintes apresenta-se uma apreciação realizada dia a 
dia 

É feita uma comparação entre a sequência de conteúdos prevista e a 
sequência efectivamente realizada . A seguir a cada quadro, 
sublinham-se alguns aspectos relativos á organização dos conteúdos 
e à abordagem pedagógica, e apresentam-se os pontos positivos e 
negativos referidos pelos observadores diários . 

1 5 . 



NECT AR / MÓDULO 2 
SEMANA: 4 - DIA 16 

Seauência de conteúdo - Prevista 
Nº seq 

Tópico 
4. 16. 1 IN1RODUÇÃO A MONITORIA 

E AVALIÇÃO 

4. 16.2 AVALIAÇÃO 00 IMPACTO 
DE PROJECTOS 

4.16.3 AVALIAÇÃO 00 IMPACTO 
DE PROJECTOS DE 
EXIENSÃO 

4. 16.4 GRUPOS DE TRABALHO 
Avaliação do impacto 

4. 16.5 OBSERVAÇÕES DIÁRIAS E 
PONTOS DE APRENDIZAGEM 

OBSERVAÇÕES 

Temp Nº seq 
mio 

4. 16. 1 

4. 1 6.2 

4. 16.3 

4. 16.4 

Sequência de conteúdo - Realizada 
Temp 

Tópico mio 

COMENTÁRIO À SEMANA 10' 

3 :  

- Resultados da avaliação 
pelos participantes 

INTRODUÇÃO À 
MONITORIA E A V ALIÇÃO 5' 

- Introdução dos objectivos 60' 
- Apreciação dos projectos 

de grupo 90' 
- Discussão sobre a 

experiência dos 60' 

participantes (painel) 
- Síntese: apresentação de 

conceitos e tipos de 120' 

avalição 

GRUPOS DE TRABALHO; 
Apreciação de comentários. 
Redifinição dos onjectivos 30' 

gerais e específicos 

OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 

Após apresentação do tema e obj ecti vos da semana, 
apreciação sistemática dos projectos dos 4 grupos 
destacados os principais critérios de avaliação a 
avaliação (relevância) 

foi feita uma 
de trabalho e 
considerar na 

Depois disso, foram identificados 4 participantes com experiência 
na avaliação e monitoria aos quais foi solicitada a preparação de 
uma pequena apresentação para todo o grupo. Enquanto estes 
preparavam a apresentação (30 minutos), os restantes participantes 
identificaram um conjunto de questões sobre avaliação e monitoria, 
para alimentar o debate. A apresentação e discussão durou cerca de 
60 minutos. 

Após este exercício, o facilitador apresentou uma síntese de 
ideias, destacando: conceito de apreciação; avaliação e monitoria; 
finalidades de avaliação; tipos de avaliação (processo e impacto, 
interna, externa, conj unta e participativa, qualitativa e 
quantitativa). Soliciotou-se que os participantes lessem em casa as 
fichas 4. 16. 2 e 4. 16. 3 para discussão no dia seguinte. 

1 6 . 



O trabalho de grupo após o almoço, concentrou-se na apreciação dos 
comentários escritos dos facilitadores as fichas de projectos, e na 
redefinição dos objectivos gerais e específicos de cada projecto. 
Os observadores diários destacaram como pontos positivos : o 
"feedback" sobre a avaliação da semana 3; os comentários exaustivos 
aos projectos de grupo; a síntese sobre conceitos e tipos de 
avaliação; a metodologia usada para valorizar as experiências dos 
participantes (painel) . Como pontos negativos: 
Foi sugerida a falta de síntese da informação do último dia da 
semana anterior (dia 15). 

Relativamente ao material de suporte, é de salientar que não 
incluiu uma visão global sobre diferentes conceitos, objectivos e 
tipos de avaliáção. 

Os textos destacam a avaliação do impacto e o exemplo centra-se num 
caso de extensão tipo T & V. 

NECT AR/ MÓDULO 2 
SEMANA: 4 - DIA 17 

Sec ruência de conteúdo - Prevista 
Nº seq 

Tópico 
4.17.1 MONITORIA DE PROJECTOS 

4.17.2 MONITORIA DE PROGRAMAS 
DE EXTENSÃO 

4.17.3 GRUPO DE 1RABALHO: 
Propostas de monitoria de 
programa de Extensão 

4.17.4 OBSERVAÇÕES DIÁRIAS E 
APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL 

Temp Nº seq 
min 

4.17.1 

4.17.2 

4.17.3 

4.17.4 

4.17.5 

4.17.6 

4.17.7 

Sequência de conteúdo - Realizada 
Temp 

Tónico min 

SÍNTESE 00 DIA 10' 
ANIERIOR 

AVALIAÇÃO 00 IMPACTO 
DE PROJECTO 110' 
- Questões dos participantes 

após leitura das fichas 
4.16.3 e 4.16.3 

- Comentários e apresentação 
pelo facilitador 30' 

PLANEAMENTO DE ESTUDO 
DE AVALIAÇÃO 
- Critérios e indicadores de 

avaliação (apresentação) 60' 

MONITORIA DE PROJECTOS 
- Conceito e tipos 30' 

(apresentação) 

INDICADORES DE 120' 
MONITORIA 

(trabalho de grupo) 

GRUPO DE TRABALHO: 
- Aspectos de avaliação e 

monitoria 

OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 



OBSERVAÇÕES 

Segundo os participantes, a leitura das fichas 4 . 16 . 2  e 4 . 16 . 3  não 
é fácil, dado o conteúdo e a tradução feita "à letra" . Foram 
colocadas dúvidas quanto aos seguintes aspectos: 

Conceito de variaveis dependente e independente; condições 
requeridas para o estabelecimento de relações causais; carácter do 
delineamento experimental e seu usi na avalia; ção; análise do 
custo-benefício . Foi feita uma exposição de esclarecimento, tocando 
em todos os pontos. 

Os facilitadores entenderam que seria ajustado apresentar um 
conjunto de elementos sobre o planeamento de estudos de avaliação, 
bem como sobre critérios e indicadores de avaliação, matérias que 
não são desenvolvidas (ou são pouco desenvolvidas) nas fichas de 
trabalho . Foi também preparada uma ficha de avaliação e monitoria 
( em anexo) , para uso pelos grupos na preparação dos respecti vos 
projectos . 

Para completar a exposição sobre monitoria, foi realizado um 
exercício em grupo (3 grupos) : Identificação de indicadores de 
monitoria de aspectos físicos, financeiro e de processo (contacto e 
participação dos beneficiários) de Proj ecto de Extensão e 
Desenvolvimento Rural . 

Entre os aspectos positivos referidos pelos observadores diários 
destacou-se: informação sobre processo de avaliação dos alunos; 
esclarecimento das dúvidas suscitadas pelas fichas 4 . 16 . 2  e 4 . 16 . 3 ;  
exposição sobre avaliação e monitoria; sugestões para a organização 
dos trabalhos de grupos . 

Quanto aos aspectos negativos, sobressaem as dúvidas suscitadas 
pela deficiente tradução dos textos e a falta de computadores para 
apoio ao trabalho de grupo . 



NECT AR / MÓDULO 2 
SEMANA: 4 - DIA 18 

Seauência de conteúdo - Prevista 
Nº seq 

Tópico 
4. 18.1  IN1RODUÇÃO AOS METOOOS 

DE RECOLHA DE DAOOS 

4. 1 8.2 MÉTOOO QUALITATIVO 

4. 1 8.3 MÉTOOO QUANTITATIVO 

4. 18.4 MÉTOOO RÁPIDO (RRA/PRA) 

4 . 18.5 MINI-TESTE SOBRE OS 
CONTEÚOOS DAS SEMANAS 3 
E 4  

4.18.6 GRUPO DE 1RABALHO: 
- Recolha de dados para 

avaliação e monitoria 

4. 18.7 AVALIAÇÃO OOS TRÊS 
PRlMEIROS DIAS DA SEMANA 

4. 18.8 OBSERVAÇÕES DIÁRIAS E 
APRENDIZAGEM JNDIVIDUAL 

OBSERVAÇÕES 

Temp Nº seq 
min 

4. 1 8. 1  

4. 1 8.2 

4.18.3 

4.18.4 

4.18.5 

Seauência de conteúdo - Realizada 
Temp 

Tópico min 
SÍNTESE 00 DIA ANlERIOR E 
comentários ao exercício de grupo 15' 
sobre indicadores de monitoria 

IN1RODUÇÃO AOS MÉTOOOS 15' 
DE RECOLHA DE DAOOS 
- Distribuição de métodos 

qualitativos e participativo 
- Introdução do estudo de caso 90, 

seguida de trabalho em três 
grupos, cada um explorando 
um dos tipos de métodos 
referidos 120' 

- Apresentação das conclusões 
dos grupos, discussão e síntese 

120' 
GRUPO DE 1RABALHO: 
- Peparação dos trabalhos 

15' 
OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 

45' 
AVALIAÇÃO OOS TRÊS 
PRIMEIROS DIAS DA SEMANA 

O tema do dia foi abordado através de um estudo de caso (ver 
anexo). Salientou-se a cada um dos três grupos formados que, face 
ao caso apresentado, estabelece um dispositivo de avaliação usando 
metodologia qualitativa, quantitativa ou participativa . 

Os grupos foram consti tuidos de acordo com a experiência e saber 
dos participantes em relação a cada uma das metodologias .  Os mais 
experientes/sabedores sobre cada metodologia organizaram-se em 
grupo para responder as questões colocadas pelo caso. 

Após apresentadas as conclusões, estabeleceu-se um 
comparativo das vantagens e desvantagens de cada método . 

quadro 



A avaliação do dia permitiu revelar que a maioria dos participantes 
apreciou esta metodologia, outros teriam, pro ventura preferido uma 
abordagem mais explicativa. 

Os observadores diários referiram, como aspectos positivos: a 
distribuição de documentação adicional; o exercício de grupo sobre 
os diferentes métodos eo respectivo quadro síntese. 
Como negativo: Foi salientada a falta de uma análise mais detalhada 
sobre os indicadores de monitoria identificados no dia anterior 
(exercício de grupo). 

Por proposta dos participantes, o mini-teste, previsto inicialmente 
para este dia, passou para o dia seguinte, como primeira 
actividade. 

NECT AR/ MÓDULO 2 
SEMANA: 4 - DIA 19 

Seauência de conteúdo - Prevista 
Nº seq Temp 

Tópico min 

4.19.1 FINALIZAÇÃO DA 
ELABORAÇÃO DOS 
PROJECTOS DE GRUPO 

OBSERVAÇÕES 

Nº seq 

4.19.1 

4.19.2 

Seauência de conteúdo - Realizada 
Temp 

Tópico min 

MINI-IBSIB SOBRE OS 90' 
CONIBÚDOS DAS 
SEMANAS 3 E 4  

GRUPO DE TRABALHO: 
-Preparação dos projectos e 
r '. vas apresentacões 

O mini-tesre (ver anexo) foi organizado em 
questões relativas à semana 3 e outra com 
semana 4. Foi dada a possibilidade de os 
apenas 5 das 8 questões apresentadas . 

duas partes, uma com 
questões relativas à 
alunos responderem a 

Foi estimada uma duração 60 minutos, mas alguns alunos solicitaram 
uma extensão, pelo que foi usado o máximo de 90 minutos. 

A restante parte do dia foi usad na finalização dos Projectos e 
preparação das apresentações. Um dos grupos ausentou-se para outro 

z. o .  



local, onde dispunha de meios informáticos. Verificou-se que um dos 
grupos tinha já grande parte do material preparado e impresso, 
resultado de uma noite inteira de trabalho. 

A ordem das apresentações foi definida através de um sorteio 
simples. 

De uma forma geral, os grupos trabalharam de forma autónoma, com 
poucas solicitações de apoio dirigidas aos facilitadores. 

NECT AR/ MÓDULO 2 
SEMANA: 4 - DIA 20 

Seauência de conteúdo - Prevista 
Nº seq Temp 

Tópico min 

4.20. l  APRESENTAÇÃO DOS 
PROJECTOS PERANTE 
UM PAINEL 

4.20.2 AVALIAÇÃO DO 
MÓDULO 

4.20.3 
ENCERRAMENTO 
OFICIAL E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
DIPLOMAS 

OBSERVAÇÕES 

Nº seq 

4.20.1 

4.20.2 

4.20.3 

4.20.4 

4.20.5 

Seauência de conteúdo - Realizada 
Temp 

Tónico min 

ÚLTIMOS .PORMENORES 30' 
DA ORGANIZAÇÃO DAS 
APRESENTAÇÕES 

APRESENTAÇÕES DOS 180' 
PROJECTOS PERANTE 
UM PAINEL (45 min por 
projecto, 25 min. para 
apresentação e 20 min. para 
comentários) 

45' 
REUNIÃO DE 
AVALIAÇÃO DAS 
APRESENTAÇÕES 90' 

-AVALIAÇÃO DO 60' 

MÓDULO 

ENCERRAMENTO 
OFICIAL E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
DIPLOMAS. CONVÍVIO 

A apresentação dos Projectos perante um painel de elementos 
externos constituiu um estímulo positivo para os grupos. Em futuras 
realizações do curso será vantajosa a realização desta 
apresentações mais cedo, no dia 19, para permitir tempo para uma 
discussão circunstanciada dos Projectos e apresentação sistemática 
de comentários. Uma alternativa poderá ser a realização da 
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falte de oradores convidados com experiência de terreno em 
Moçambiq. 
Pouco uso de audiovisuais, videogramas em particular. 

Em termos mais globais, foi também citada a falta de um secretário 
permanente para apoio ao curso . 

8 .  Apresentação dos Projectos de Grupo 

Os trabalhos de grupo contituiram um elemento de articulação entre 
todas as matérias abordadas no módulo 2, tendo sido um objecto 
permanente de trabalho ao longo das quatro semanas. 

Dada a dimensão da turma, foram constituidos quatro grupos de 
trabalho. Cada grupo identificou um tema de Proj ecto. Dois dos 
proj ectos consti tuiram matérias novas de intervenção e os outros 
estavam articulados/inseridos em programas mais vastos, nos quais 
um ou mais elementos do grupo já participava. 

De forma a melhor estruturar a preparação dos Projectos, foram 
preparadas duas fichas de trabalho. Uma das fichas centrou-se na 
concepção do Projecto (justificação, objectivos, abordagem, 
metodologia, estrutura organizativa e orçamento) e a outra em 
aspectos de avaliação e monitoria (ver anexo). 

A apresentação dos Projectos de grupo realizou-se na manhã do dia 
20, últimi dia do curso, segundo a metodologia explicada no ponto 4 
do relatório, no quadro e nas observações relativas ao dia. 

A apreciação dos Projectos foi feita separadamente por um painel de 
elementos externos (4) e pelos facilitadores. Foram utilizados 
cinco critérios de avaliação: (1) relevância; (2) eficácia 
(revelada pela abordagem, metodologia e dispositivos propostos); 
(3) eficiência ( revelada pelos custos apresentados e precisão de 

benefícios); (4) sustentabilidade; e (5) qualidade da apresentação 
e defesa do projecto 

Na percepção dos facilitadores, teria sido vantajoso: (1) explicar 
em mais pormenores, _ ao� elementos do painel, o carácter da sessão e 
as expectativas face ao seu papel, para evitar algumas actitudes 
mais críticas e menos construtivas; (2) dispôr de tempo após as 
apresentações dos Projectos para a restituição dos comentários e 
sugestões dos membros do painel e facilitadores. 

9 .  Classificação dos formados 

Na classificassão do desempenho dos formados foram considerados 
cinco dimensões principais: 

(1) preparação da ficha de pré-projecto (semana 3); (2) mini-teste 
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igual ou superior 
global da semana, 
( 5 ) . 

a 4, 5. Tal é consistente - com a classificação 
cuja média é de 4, 5 entre Bom ( 4) e Mui to Bom 

Quanto à classificação da semana, tendo em conta os 12 indicadores, 
sublinha-se que a nota mais alta é dada a competência dos 
facilitadores ( 4, 9), seguida do conteúdo ( 4, 7) e da metodologia 
( 4, 6), e intensidade de intercâmbio com os formadores ( 4, 6). As 
notas mais baixas situam-se no nível de Bom e dizem respeito ao 
grau de alcance de objectivos ( 4, 0), organização do material ( 4, 1) 
e documentação fornecida ( 4, 1). Os restantes indicadores são 
classificados entre 4, 3 e 4, 5 (ver anexo). 

Os documentos destacam a clareza 
metodologias usadas, competência 
articulação entre si. 

dos objectivos, adequação das 
científica dos facilitadores e 

Dez participantes refenrem às falhas de tradução e erros 
ortográficos e cinco referem a melhoria efectuada quanto à 
distribuição de documentação suplementar. A ausência de trabalho de 
campo é referida por um participante, e outro destaca a falta de 
pastas adequadas para o arquivo de todos os textos. 

A avaliação da semana implicou também um debate, no geral todos os 
participantes interviram, apresentando os aspectos mais positivos, 
assim como os negativos. Quanto aos aspectos positivos, foram 
sublinhados os seguintes: 

momentos de síntese de cada conteúdo/dia; 
postura dos facilitadores e estímulo à participação do grupo e 
ao trabalho em equipe; 
boa articulação dos facilitadores e �ompleta concentração de 
ideias; 
boa valorização dos saberes do grupo; 
importância dos conteúdos e seu tratamento com profundidade; 
ambiente acolhedor e agradável; 
métodos pedagógicos usados e dinâmica criada; 
antenção dada ao companhamento dos grupos; 
capaciadade de resposta quanto à distribuição de textos 
complementares sobre Avaliação e Monitoria. 

No que se refere aos aspectos negativos, os participantesn na 
generalidade, destacam a realização do mini-teste, em especial por 
ter sido proposto "em cima da hora". Sugeriram que o dispositivo de 
classificação dos participantes seja alvo de definição logo no 
início de cada módulo. Outros pontos levantados foram: 

dificuldades na leutura de partes do material (tradução 
defifiente e erros ortográficos); 
não disponibilização da bibliografia referida no texto base; 
não realização do trabalho de campo; 



avaliação e o encerramento no dia 21, - deixando o dia 20 
exclusivamente para a apresentação e discussão dos trabalhos, bem 
como outros aspectos ligados à avaliação dos alunos. 

7.2 Comentários gerais sobre a semana 4 

De uma forma geral, o material é adequado e trata as matérias com 
profundidade. Contudo, apresenta algumas lacunas, nomeadamente: 

Em termos de conteúdo, seria desejável que: o início da semana 
conteplasse uma análise mais global sobre conceitos e tipos de 
avaliação; fosse incluído material sobre o planeamento de estudo 
de avaliação e uso dos resultados. 
Em termos de abordagem pedagógica, o material não apresenta 
quaisquer sugestões, o que poderá ser negativo para os 
facilitadors com menos experiência. 

Quanto a bibliografia de apoio, seria desejável a distribuição de 
alguns textos referidos nas fichas de trabalho. Foram, contudo 
disponibilizados outros textos em Portugês e Inglês. 

Em relação à condução do trabalho da semana, podem destacar-se os 
seguintes pontos: 

A articulação entre as semans 3 e 4 foi 
de Pré-Projecto (anexoO, em anotação no 
fichas foram comentadas na sessão do 
introduzir os principais critérios de 
eficácia, eficiência e sustentabilidade; 

feita através da ficha 
início da semana 4. As 
dia 16 e usadas para 
avaliação; relevância, 

Nos dias 16 e 17, uma parte significativa do trabalho dos grupos 
(tarde) foi dedicada à organização de uma árvore de objectivos, 

como forma de melhorar a coerência e consistência entre as 
di ferentes partes do Projecto, nomeadamente as estudadas nas 
semans 1, 2 e 3; 
Na ausência de sugestões específicas no material de apoio, os 
facilitadores recoreram a métodos pedagógicos diversos para o 
estudo dos temas, respeitando o essencial da sequência proposta; 
O final da semana 4 foi particularmente exigente para os 
formados, dada a realização do mini-teste (dia 19) e a 
apresentação dos proj ectos (dia 20) . Contudo, eles cumpriram 
satisfatóriamente as metas, inclusivamente entregando relarórios 
dactilografados (não requeridos), o que confirmou o seu elevado 
grau de motivação e responsabilidade; 
Em futuras implementações é necessário definir logo no início o 
sistema de classificação dos formados; 
Finalmente, é necessário despôr de tempo para comentar as 
apresentações dos Proj ectos, de forma a que os grupos tenham 
consciencia dos aspectos positivos e das limitações 
identi ficadas. 

7 . 3  Avaliação da semana 4 pelos formados 

De uma maneira geral, não se verificam diferenças na classificação 
dos três dias. A maioria dos participantes atribui-lhe uma nota 
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individual; (3) preparação da ficha do Projecto e respectiva 
apresentação e defesa (semana 4 ) ; e ( 4 )  participação, postura e 
crescimento individual. No caso da dimensão (3), foram atribuidas 
duas classificações; a classificação do painel de convidados e a 
classicação dos formadores. 

A classificação final foi a média artimética das cinco 
classificações acima referidas. No conjunto sobressaiu o peso do 
trabalho de grupo, consubstanciado na apresentação do Projecto. 

10 . Avaliação global do módulo 

Para avaliação global do módulo foi solicitado aos participantes o 
preenchimento de uma ficha individual, anónima, e suscitadas 
reacções orais numa discussão inserida na tarde do último dia. 

São as seguintes conclusões relativas a parte quantificável a 
ficha: 

A apreciação global do módulo situa-se dominantemente no nível 
Muito Bom (14 em 17); 
A relevância e uso da aprendizagem situa-se no nível de Muito 
Bom ( 16 em 1 7 ) ; 
Existe um bom equilíbrio entre a teoria e prática ( 11 em 7) . 
Apenas cinco participantes destacaram algum excesso de teoria; 
A quantidade de assuntos tratados foi adequada (16 em 17), assim 
como o nível de complexidade (17 em 17); 

Quanto à abordagem pedagógica, verifica-se um desiquilíbrio na 
apreciação das duas quinzenas. Na primeira quinzena destacam-se 
os níveis Bom (7) e Médio (6) e na segunda o nível Muito Bom (14 
em 17) 
Quanto ao rítimo e clareza das aulas, verifica-se igualmente um 
desiquilíbrio entre as duas quinzenas. Na primeira destacam-se 
os níveis Médio (8) e Bom (4) e na segunda Muito Bom (10) e Bom 
( 6 )  ; 

O tempo gasto com "feedback" é considerado, no geral, eqilibrado 
mas melhor na segunda quinzena; 
A organização do plano analítico é classificada como Muito Clara 
(6) e Clara (7), havendo quatro participantes que a colocam em 
níveis inferiores; 
A organização das fichas de trabalho é classificada 
equitativamente nos três níveis mais elevados, Muito Clara (5), 
Clara (5) e Nomeadamente Clara (5); 
Finalmente a grande maioria dos 
utilidade do material didáctico 
(11) e muito Elevada (4). 

participantes destaca que a 
facultado é bastente Elevada 

Na discussão final, os participantes destacaram os aspectos mais 
positivos e negativos no funcionamento global do módulo. Quanto aos 
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positivos, podem referir-se os seguintes: 
Riqueza e relevância dos conteúdos, que corresponderam ás 
expectativas; 
Diversidade de métodos pedagógicos utilizados; 
Diversidade da documentação distribuida; 
Relacionamento muito positivo na sala de aulas entre os formados 
e facilitadores. 

A maioria dos participantes referiu sentir-se mais equiparada do 
ponto de vista teórico e instrumental, ao mesmo tempo que 
preocupada com a capacidade e possibilidade de transferir os 
conhecimentos e capacidades para a acção. 

Quanto aos aspectos negativos, destacam-se os seguintes: 
Grande intensidade do curso; 
Falta de articulação entre os dois facilitadores da primeira 
quinzena, devido a ausência de um deles durante parte do tempo; 
Algumas dificuldades na reprodução do material distribuido, 
devido a tradu, cão; 
Ausência de trabalho de campo. 

11 . Observações Quanto à Continuidade de Curso 

Nesta matéria ofereceram-se as seguintes sugestões: 
Verificar a organização do material distribuido no módulo 2 
(fichas analíticas, fichas pedagógicas, exemplos e casos, 
sínteses preparadas pelos grupos, bibliografia) e fazer uma 
revisão de todo o text, para corrigir erros de ortografia, de 
construção, paginação, etc; 

No início do módulo 3 realizar uma avaliação do grau e tipo de 
uso, pelos participantes, dos materiais dos módulos anteriores; 
Caso o módulo 3 se realise em Fevereiro, prever formas de 
interação com o Seminário Nacional de Extensão, previsto para a 
mesma altura; 
Planear os próximos módulos de forma a incluir um período de 
trabalho de campo; 
Assegurar na realização do módulo, a presença simultánea, na 
sala de aula (e noutras actividades), de dois 
facilitadores/formadores, de maneira a garantir a dinâmica; 
Tendo em conta que um dos obj ecti vos do curso é a formação de 
formadores, será util dedicar algum tempoà discussão sobre o uso 
do material pelos participantes. Poder-se-á inclusivamente 
recorrer a exercícios de elaboração e ensaio de acti vidades de 
formação. 

Sugere-se ainda, à comissão científica de acompanhamento do curso, 
que inicie uma reflexão tendo em vista: (1) definir o número de 
módulos necessários à conclusão da parte lectiva do futuro 



mestrado; (2) definir as regras de preparação da tese, assim como o 
processo apropriado para a apresentação dos respectivos temas. 

LISTA DE ANEXOS 

1- Lista dos participante. 

2- Guia de entrevistas com responsáveis de Projecto (dia 11). 

3- Implementação de um Proj ecto 
aprofundar, por tema (dia 12). 

de Extensão: questões a 

4- Exercício de elaboração de estudo de caso para indicadores da 
avaliação (dia 18). 

5- Bibliografia distribuida na semana 4 



Anexo 1 

Lista de participantes 

1. Albertina Alage 
2. António Alberto 
3. Dulcineia Sara Baquete 
4. César Herculano Guitunga 
5. Joaquim Happy 
6. Luís António Kwéngwuê 
7. Eugénio Macamo 
8. António Mafueca 
9. José Joaquim Mate 
10. Leontina dos Muchangos 
11. Bertina Oliveira 
12. Sónia Jacques da Silveira 
13. Itália Sousa 
14. Gabriel Tembe 
15. Salim Crípton Valá 
1 6. Maria Eulália Vales 
17. Castilho Amilai 
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IPA/MAP 
IAM 

MICOA 
CESAGRI 
DPAP/MAP 
FFA/MAP 
FE/UEM 
FFA/MAP 
INDER 
Fórum Mulher 
CEP/UEM 
MICOA 
INIA/MAP 
INDER 
INDER 
DNP/MAP 
FAEF/UEM 



ANEXO 2 

GUIÃO DE ENTREVISTA CCM RESPONSÁVEIS OOS PROJECTOS 
(Elaborado no dia 11) 

q) Apresentação Geral do Projecto 
Nome do Projecto 
Duração 
Localização 
Orçamento 
Financiador (es) 
Executor (es) 
Componentes 
Principais resultados 

a) Orçamento 
Global e annual 
Despesa: financiameno (pessoal, por tipo, outros) 

Investimento 
Componentes específicos 
Imprevistos 

Receitas 
Avaliação e auditoria 

b) Organização 
Organização interna: organigrama 
Relações com instituições externas 
Formas de participação dos beneficiários 

d) Recurso Humanos 
Identificação das necessidades 
Gestão administrativa 

. Recrutamento (perfil dos postos) 

. Salários e incentivos 

. Avaliação do desempenho 
Implementação 

. Formação pré-serviço 
. Formação em serviço 
. Localização do pessoal 
. Formação para estabilidade do projecto 
. Acompanhamento da execussão 

e) Postura e filosofia do Projecto 
Processo de elaboração do programa annual 
Processo de elaboração do orçamento annual 
Reuniões internas 
Difusões para o exterior 



ANEXO 3 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE EXTENSÃO RURAL: 

QUSTÕES A APROFUNDAR POR TEMA (dia 12) 

1 .  Orçamento 
Qual é a melhor forma de gerir os fundos? 
A quem prestar contas? 
Como é fixado o montante total? 
Como alocar $ entre as rúbricas? 
Flexibilidade/rigidez de alocar 

2 .  Organização 
Projectos "ilhas"versus gestão integrada . 
Qual é a melhor forma de organização, com vista a integração e 
sustentabilidade? 
Como articular objectivos de projecto e modelo de organização? 
Como/que relações entre projecto e beneficiários? 

3 .  Recurso Humanos 
Como identificar as necessidades quantitativas e qualitativas? 
AE, AI, MP 
Como avaliar o desempenho . 
Quem deve identificar as necessidades em recursos humanos? 
Como articular incentivos materiais e não materiais? 

4 .  Estilo/Cultura do Projecto 
Como conciliar filosofias Doador/beneficiário? 
Como melhorar a circulação de informação para contribuir para os 
objectivos? 
Como definir filosofia de uma investigação 

ANEXO 4 

Exercício de Elaboração de 
Instrumentos de Avaliação 

1 .  Objectivos do trabalho de grupo: 
Cada grupo deve propôr um conjunto de instrumentos de avaliação, 
recorrendo a métodos distintos de recolha de dados . 

Grupo A: 
Grupo B: 
Grupo C: 

Métodos quantitativos 
Métodos qualitativos 
Métodos participativos 

2 .  Descrição do contexto a ser avaliado: 
Contexto: 
Na República de são Tomé e Princíncipe, foram criadas, desde os 
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finais de década de 1980, as Associações e Grupos de Base (AGB). 
As AGB têm uma função produtiva e económica. 

Projecto: 
O proj ecto a avaliar está trabalhando a 4 anos com AGB de 
agricultores. Escolheu como grupo alvo, 25 das AGB do País. 

Objectivos Específicos: 
1) Estudar a diversificação das fontes de rendimento agrícola;
2) Eleval o nível de vida dos membros;
3) Promover a participação local no desenvolvimento.

As AGB do projecto 
têm entre 10 a 30 sócios cada uma; 
receberam um emprétimo de 10000 dólares, cada uma, para compra 
de um tractor e equipamento; 
estão gerindo colectivamente o tractor em cada associação, para 
trabalhar as terras dos associados. 

ANEXO 5 

BIBLIOGRAFIA DISTRIBUIDA NA SEMANA 4 

Avaliação e Monitoria 

Mikkeelsen, B. (1995) Methods for Development Work and Research. 
A guide for practitioners. 

New Delhi: Sage Pub. (pp 169-18 1) 

Andrade, I. Rebelo de (1991). Indicadores: sua utilização no 
processo de avaliação. Revista de ciências Agrárias, Vol. XIV, 
n°17-24. 

- Cristóvão, A., T. Koehnen e J. Portela (1997)
Developing Extension Programmes: An Overview. ln. Swanson, B.E.,

Agricultural Extension: A reference manual, Rome: FAO (for 
publication) 

Portela, J. (198 4). Avaliação de Projectos de Desenvolvimento: 
Alguns problemas e conceitos. Vila Real: UTA/DES. 

Campagne, P. ( 1994) . Análise de Impacto do Proj ecto de 
Desenvolvimento. Cadernos LEADER. Bruxelas: AEIDL. 

Robinson, M e N. Thin (1993). Project Evaluation: A guide for 
NGOS. Glsgow: ODA, NGO Unit. 

3 1 . 




