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SERVIÇOS EM
LÍNGUA PORTUGUESA
Quem Somos
A Peregrine Serviços Acadêmicos é globalmente reconhecida como a líder na prestação de serviços de avaliação acadêmica
on-line, serviços de educação on-line e serviços de suporte educacional para instituições de ensino superior. O Instituto de
Liderança Peregrine oferece desenvolvimento de liderança, planejamento estratégico e serviços de consultoria acadêmica para
instituições de ensino superior e organizações acadêmicas. Em colaboração com nossos parceiros estratégicos, a Peregrine
Global serve a comunidade de ensino superior em todo o mundo com soluções focadas na melhoria da qualidade.
Os serviços de avaliação programática estão disponíveis para programas de graduação e pós-graduação em administração
de empresas e gestão empresarial. Os serviços de avaliação são utilizados com a finalidade de benchmarking, métricas de
confiabilidade e análise longitudinal. As lideranças acadêmicas podem comparar (“benchmark”) o desempenho dos seus
estudante em relação a uma base de dados composta de muitas outras instituições e, assim, determinar o valor agregado
pela instituição com base na experiência acadêmica do aluno. No processo, é utilizado um modelo conceitual baseado em
avaliações de entrada (“inbound”) e saída (“outbound”) com a finalidade de se determinar os níveis de conhecimento inicial
e o de conhecimento absorvido pelos alunos ao longo do programa acadêmico. O modelo conceitual de avaliação capacita
as instituições acadêmicas a estabelecer o grau com que se pode garantir a consecução dos objetivos de aprendizagem.
Os serviços de avaliação são personalizados para cada programa acadêmico e são projetados para atender requisitos de
acreditação institucionais e programáticas relacionados com a qualidade, a prestação de contas, quantificação de resultados e
melhoria contínua.

Estamos prontos para ajudá-lo com uma variedade de serviços desenvolvidos especificamente para o ensino superior. A
Peregrine Global tem o compromisso com seus clientes para melhorar a qualidade do ensino superior em todo o mundo. Nós
convidamos você para experimentar a vantagem Peregrine.

Seu parceiro intelectual no processo de
credenciamento no ensino superior
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Nossos serviços em educação on-line incluem cursos de nivelamento académico, um serviço para aperfeiçoar o estilo de
escrita, a Conexão Bloomberg Businessweek B-School Connection, cursos de liderança on-line, e cursos do pacote Explorando
o Seu Potencial: Esteja Pronto para sua Carreira Profissional. Os nossos serviços de suporte educacional incluem assistência
com o planejamento estratégico, processo de credenciamento, desenvolvimento de docentes e pessoal de suporte acadêmico
e suporte em outras áreas com o objetivo de aumento da eficácia institucional.
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AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM PARA
EDUCAÇÃO GLOBAL EM GESTÃO DE
NEGÓCIOS
A Peregrine Serviços Acadêmicos oferece avaliações somativas de aprendizagem , seguindo normas
internacionais de qualidade em educação, e que são aplicáveis para a avaliação interna e externa de
programas acadêmicos em Gestão Empresarial em todo o mundo. As avaliações on-line foram concebidas
para satisfazer os requisitos internacionais e norte-americanos (como AACSB, ACBSP, e IACBE) de
credenciamento acadêmico relacionados aos objetivos de aprendizagem, garantia da qualidade e
benchmarking acadêmico externo.
Os nossos serviços de avaliação de aprendizagem para Educação Global em Gestão de Negócios estão
disponíveis em espanhol, francês, alemão, mongol , russo, português. Diferentes bases de dados estão
disponíveis para a comparação de resultados obtidos em regiões e países específicos.
Quando os alunos se submetem a avaliações de aprendizagem para Educação Global em Gestão de
Negócios em sua língua nativa , os programas acadêmicos têm acesso a indicadores que refletem uma
medida real dos conhecimentos retidos pelos alunos, além de seu desempenho acadêmico.

Metodologia baseada em avaliações de entrada e saída de Programa
A metodologia de avaliação mais frequentemente utilizada está baseada na aplicação de exames de
verificação de aprendizagem no início e ao final dos programas. No início do programa acadêmico os
alunos submetem-se a uma avaliação de entrada. O exame de saída é aplicado aos alunos por ocasião da
conclusão do programa académico. Muitas instituições de ensino também optam por aplicar uma avaliação
de meio de programa (quando estudantes já completaram em torno de 50% do currículo) para medir o
progresso dos alunos. Todas as avaliações são realizadas on-line, com ou sem supervisão, através da
utilização de um serviço de Internet seguro, que inclui proteções para garantir a integridade do exame.

Personalização das Avaliações de Aprendizagem
As avaliações de aprendizagem são personalizadas para cada programa académico. São projetadas
para atender requisitos de credenciamento institucionais e programáticos relacionados com a qualidade,
prestação de contas e melhoria contínua.

Tópicos das Avaliações e Alinhamento com os Objetivos
de Aprendizagem
Nossa empresa tem a preocupação de alinhar os tópicos da avaliações com os objetivos de aprendizagem
específicos a cada programa acadêmico. Podemos criar novos tópicos exclusivos para programas que
ofereçam concentrações ou especialidades. A tradução de outras bases de testes para outras línguas
depende da viabilidade definida com base no volume de serviços.
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Tópicos da Avaliação de Aprendizagem
Os tópicos e assuntos incluidos em nossos serviços de avaliação de aprendizagem para Educação Global
em Gestão de Negócios (GBE) são selecionados com base nos objetivos curriculares definidos e descritos
por organizações responsáveis pelo credenciamento e certificação dos programas. Não existem dois
programas acadêmicos exatamente iguais em termos de requisitos curriculares, métodos de ensino,
objetivos de aprendizagem desejados, ou conteúdo instrucional. Faz-se portanto necessário selecionar os
tópicos para avaliações específicas de programas em Administração de Empresas e em Gestão Empresarial,
de forma a se obter total alinhamento com o currículo de cada programa.
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Tópicos oferecidos em nossos serviços de Avaliação de Aprendizagem para
Educação Global em Gestão de Negócios incluem:
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

⊲

Contabilidade
Ética Empresarial
Finanças
Gestão Integrada e Gestão Estratégica
Liderança Empresarial
Economia
• Macroeconomia
• Microeconomia
Dimensões Global da Gestão Empresarial

⊲
⊲
⊲

⊲
⊲

Sistemas de Gestão da Informação
Ambiente Jurídico de Negócios
Gestão Empresarial
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão de Operações
• Comportamento Organizacional
Marketing
Análise Quantitativa e Estatística

Perguntas Incluidas na Avaliação de Aprendizagem
Perguntas dos banco de testes para cada tópico são utilizadas para avaliar os níveis de conhecimento básico e de
conhecimento retido pelos alunos. Os banco de testes incluem 100 a 150 perguntas por tópico; cada avaliação de
aprendizagem inclui uma seleção aleatória de 10 perguntas por tópico. Avaliações de Entrada e de Saída incluem
tipicamente de 8 a 12 tópicos (de 80 a 120 perguntas).

Benchmarking Interno

Benchmarking Externo

A diferença entre as pontuações obtidas nas avaliações de
entrada e de saída, tanto em termos cumulativos quanto
individuais, representa a medida direta da aprendizagem
e o valor agregado pela instituição de ensino. Os objetivos
de aprendizagem, tanto em nível de programa quanto de
curso, são avaliados, analisados e mensurados utilizandose os relatórios detalhados que se encontram disponíveis
com o serviço.

O benchmarking externo inclui comparações da
variação em percentagem da aprendizagem (entre
avaliações de entrada e de saída) e dos resultados das
avaliações de saída em relação a outras instituições
acadêmicas. A metodologia da avaliação como um todo
foi concebida para satisfazer as diversas necessidades
de credenciamento programático e institucional.

Relatórios das Avaliações de Aprendizagem
Os resultados das avaliações de aprendizagem são apresentados tanto em relatórios individuais dos alunos em formato
Excel, quanto de forma consolidada em relatórios somativos em formato PDF. Relatórios somativos são utilizados para fins
de benchmarking académico e de avaliação dos objetivos de aprendizagem.
Relatórios de análise interna fornecem uma comparação entre os resultados das avaliações de entrada e saída. Relatórios
de comparação externa oferecem às instituições a oportunidade de comparar os seus resultados de avaliações de
saída com a média obtida pelos grupos de instituições de ensino similares. Esses grupos são definidos com base em
características das instituições (pública ou privada, etc.), ou em sua localização (Europa, Estados Unidos, etc.)
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Relatórios referentes a uma classe ou a um programa específico representam comparações de grupos. O relatório
de análise longitudinal exibe a variação da aprendizagem ao longo do tempo, baseando-se em períodos distintos de
avaliação. O relatório de progresso individual fornece comparações entre as avaliações de entrada e saída por aluno.

Preços dos serviços
O preço da avaliação de aprendizagem é de US$ 40 por aluno (avaliações de entrada e de saída são vendidas
separadamente) com um desconto de até 20% com base no número total de avaliações solicitadas anualmente.
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UMA EQUIPE COM GRANDE EXPERIÊNCIA
EM ENSINO SUPERIOR

Deborah K. Robbins,
M.P.A., SPHR, SHRM-SCP

Olin O. Oedekoven, Ph.D.

Brenda Bishop, B.S.

William S. Parrott, M.A.

Presidente e CEO

Diretor de Serviços
Focados no Cliente

Diretor de Alianças
Estratégicas

Prof. Dr. Günther Singer

Mick Thomas, M.A., SPHR

Alimaa Jamiyansuren, M.A.

Luis Rodriguez, Ph.D.

Diretor de Pesquisa
Acadêmica

Diretor de Garantia da
Qualidade e Melhoria do
Produto

Diretor de Serviçoa Globais
e Marketing

Diretor de Operações para
a América Latina

Diretor Geral de Operações
e COO

PARCEIROS E ESCRITÓRIOS REGIONAIST
Para melhor atender nossos clients, temos escritórios estrategicamente localizados em todo o mundo. A Peregrine
orgulha-se do excelente serviço de atendimento prestado a todas as instituições clientes oferecido por nossa empresa
através de nossos escritórios localizados nos EUA (3), Suiça, Austrália e Mongólia e de nossos parceiros SEAA Trust
(India) e AIOD (África)
REGARDING OUR
ACADEMIC SERVICES

REGARDING OUR LEADERSHIP
AND CONSULTING SERVICES

VISITE o site da Peregrine Serviços Acadêmicos
em www.PeregrineAcademics.com

VISITE o site da Peregrine Liderança
em www.PeregrineLeadership.com

ENVIE sua solicitação de informação para
info@PeregrineAcademics.com

ENVIE sua solicitação de informação para
info@PeregrineLeadership.com

CALL +1 (877) 260-1555

CALL +1 (877) 260-1555

ESCRITÓRIO CORPORATIVO E
CENTRO DE TREINAMENTO EM
LIDERANÇA

Telefone: +1 (307) 685-1555
Fax: +1 (307) 685-0141
www.PeregrineAcademics.com
www.PeregrineLeadership.com
B-SCHOOL CONNECTION
Dallas, Texas
+1 (972) 741-5666

Washington, District of Columbia
+1 (202) 805-2788

ESCRITÓRIO – REGIÃO
CENTRAL DOS EUA
Kansas City, Missouri
+1 (816) 912-8307

ESCRITÓRIO – MONGÓLIA
E LESTE DA ÁSIA
Ulaanbaatar, Mongolia
www.pasmon.mn

ESCRITÓRIO - EUROPA
Zürich, Switzerland
+1 41 79 248 03 93

ESCRITÓRIO – AMÉRICA LATINA

ESCRITÓRIO - AUSTRÁLIA

Dallas, Texas
+1 (214) 471-6742

Melbourne, Victoria
+61 437 209 040

PARCEIRO NA ÁFRICA

PARCEIRO NA ÍNDIA

AIOD
Accra, Ghana
www.aiodghana.org

SEAA Trust
Delhi, India
www.seaastandards.org

608GESPO © 2016 PEREGRINE ACADEMIC SERVICES

www.peregrineacademics.com

1001 S. Douglas Hwy, Suite #160
PO Box 741
Gillette, WY 82717-0714, USA

ESCRITÓRIO – LESTE DOS EUA

