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“A AVALIAÇÃO PARA A QUALIDADE DE POLÍTICAS E PROGRAMAS”

A necessidade crescente de profissionais especializa-
dos em avaliação de programas e políticas públicas há 
gerado uma demanda crescente pelo perfil do 
avaliador/a, em ascensão no contexto nacional e 
internacional.
A avaliação é essencial para qualquer aproximação 
estratégica, dada sua capacidade para prover uma 
perspectiva compreensiva y contribuir para o cumpri-
mento dos objetivos estabelecidos previamente. 
Qualquer sociedade democrática requer avaliação das 
diversas inversões e intervenções públicas.

O principal objetivo do mestrado é formar a 
futuros profissionais e especialistas em avaliação 
de programas e políticas públicas. Espera-se que 
ao final do curso todas as pessoas adquiram 
conhecimentos e desenvolvam habilidades que 
lhes permitam realizar avaliações e/ou 
analisá-las criticamente.
As habilidades adquiridas e as metodologias 
propostas são aplicáveis a diversas áreas da 
ação pública: administrações, serviços sociais, 
educação, cooperação para o desenvolvimen-
to, economia, cultura, fomento, segurança, etc.

PREÇO: 5.940€ 
DURAÇAO: Outubro 2019 a Junho de 2020 (aulas presenciais) – Janeiro/Maio 2020 (entrega 
do Trabalho Final-TFM)
HORARIO LETIVO: Sextas de 10-14h e de 16-20h e sábados de 9.30-13.30h a cada 15 dias
ESTÁGIO: Possibilidade de fazer estágio na Espanha em instituições conveniadas (opcional)
FINANCIAMENTO, BOLSAS E FACILIDADES: Todos os anos se oferece bolsa de 50% sobre 
o valor da matrícula a duas pessoas em troca de trabalhos administrativos na coordenação 
do curso.
IDIOMA: As aulas normalmente são em espanhol mas exige-se apenas um conhecimento 
passivo do idioma (o trabalho final pode ser entregado em inglês ou português). Motivação para avaliar 
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MÓDULOS
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A. Definição da avaliação 
e seu contexto

B. Modelos, escolas e 
autores

C. Outras metodologias de 
retroalimentação: qualidade, 

seguimento, ACB, etc.

D. Avaliação com 
perspectiva de gênero

E. Ética e avaliação

WEB: www.magisterevaluacion.es 
EMAIL: masterevaluacion@ucm.es
SKYPE: masterevaluacion
TEL: +(34) 91 394 2528 / 2957
TWITTER: @EvaluacionUCM
LinkedIn: www.linkedin.com/in/masterevalua-
cion/
ENDEREÇO: Centro Superior de Estudios de 
Gestión, Edificio B. Mas Ferré, Campus Somosa-
guas, 28223, Madrid (España).

PARTE TEÓRICA: Total de 233H em 17 sessões presenciais (sextas y 
sábados) a cada 15 dias mais alguns seminários para complementar a 
formação do alunado.
PARTE PRÁTICA, se subdivide em duas:
1. Trabalhos individuais entre as sessões, estimação de 16H em duas 
semanas, mais leituras monográficas. Este trabalho é tutorado por 
expertas/os na matéria. 
2. Trabalho Final de Fim do Mestrado (TFM),  20 créditos ECTS. O TFM 
pode ser um desenho de uma avaliação, uma meta-avaliação ou uma 
meta-análise e também é tutorado por expertos/as na matéria. 
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ORIENTAÇÃO PROFESSIONAL: Curso de pós-graduação do tipo “título próprio” que 
não dá acesso a programas de doutorado. 

Busca de fontes e      
desenho das técnicas

MESTRADO PRÓPRIO EM 
AVALIAÇAO DE PROGRAMAS 
E POLÍTICAS PÚBLICAS

CRÉDITOS ECTS: 60
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