
Os Indicadores de Inovação Pedagógica têm por

objetivo oferecer indícios empíricos acerca do

processo de adoção dos métodos, estratégias,

técnicas e ferramentas de ensino e

aprendizagem orientados pelas metodologias

ativas nos cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu oferecidos pela ESPM.

Destaca-se que, com os indicadores de

desempenho mensurados, será possível

estabelecer metas capazes de ajudar na

aceleração do processo de utilização das

metodologias ativas e no avanço de inovações

pedagógicas no processo de ensino e

aprendizagem.

A versão atual do documento reúne três

categorias de análise, sendo:

• grupos temáticos que representam as etapas

do processo de inserção de metodologias

ativas (BEARDEN et al, 2010; ESPM, 2013);

• constructos elucidados na literatura e no Plano

Diretor Acadêmico que permitem imprimir

significância teórica aos indícios empíricos;

• indicadores integrantes de cada constructo,

responsáveis pela manifestação observável de

indícios empíricos (NIP, 2016).

A pesquisa buscou elaborar quatro conjuntos de

indicadores-processo (JANNUZZI, 2005), que

englobam as etapas de Planejamento,

Desenvolvimento, Avaliação e Resultados.

O instrumento quantitativo de coleta foi

composto de 23 itens, divididos em quatro

blocos: Planejamento, Desenvolvimento,

Avaliação e Resultados. A escala sugerida para

todos os itens foi a Escala Likert de cinco (5)

pontos, a fim de mensurar a intensidade de

cada item: quase nada(1); pouco(2);

parcialmente(3); muito(4); plenamente(5). O

questionário on-line foi preenchido integralmente

por mais de mil estudantes (de Graduação e de

Pós-Graduação) entre os meses de setembro e

outubro de 2019, sendo 51% da ESPM SP, 24%

da ESPM RIO, 21% da ESPM POA e 4% do

EAD.

De acordo com o último levantamento, os

estudantes atribuem notas mais altas aos itens

relativos às etapas de Planejamento e Resultados,

assim como os resultados dos anos anteriores. Por

outro lado, segundo sua percepção, as etapas de

Desenvolvimento e Avaliação se constituem como

os principais desafios do processo de Inovação

Pedagógica na ESPM. De modo geral, os

estudantes de Pós-Graduação têm uma percepção

um pouco mais positiva acerca do processo.

Quando se comparam as diferentes unidades,

pode-se observar que os estudantes da ESPM

POA atribuem notas maiores em praticamente

todos os itens avaliados, seguidos pelos da ESPM

RIO e ESPM SP.
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