
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avaliação do Impacto do Programa de Educação para a Paz nos Alunos da 
Fundação Universitária Unihorizonte de Bogotá, Colômbia 

 
 

Resumo 
 

Leia o estudo completo aqui
 

https://tprf.org/wp-content/uploads/2021/12/Unihorizonte-University-Full-Study-vr5.pdf


Resultados Gerais 
 

A avaliação de impacto do Programa de Educação para a Paz constatou que 
praticamente todos os participantes afirmaram que o programa os ajudou a 
reconhecer e ter mais consciência de seus recursos internos como 
ferramentas valiosas para a vida. Foram encontradas melhorias bem 
significativas na compreensão dos diferentes tópicos do programa, incluindo 
paz, apreçiação, escolha e esperança. 

 

Resultados Qualitativos 
 

Os principais resultados e mudanças que surgiram nos participantes do 
programa foram: 

 

Mudanças de atitude incluíram maior apreciação pela vida, compreensão da 
possibilidade e da importância de sentir paz, compreensão de que a paz é 
responsabilidade de cada um independentemente das circunstâncias e 
reconhecimento de força e recursos internos. 

 
Mudanças de comportamento incluíram enfrentamento dos problemas de 
uma maneira diferente, empoderamento para fazer mudanças na própria 
vida e em relação a outros. 

 
Contexto 

 

De agosto a outubro de 2020, um grupo de 96 e outro de 80 pessoas da 
Fundação Universitária Unihorizonte de Bogotá, Colômbia, participaram de 
10 workshops que compõem o Programa de Educação para a Paz. O 
programa foi incluído como parte do treinamento escolar, portanto, os 
participantes receberam créditos válidos, correspondentes às horas sociais, 
como requisito a ser cumprido por cada um. 

 

Quando o primeiro grupo de 96 pessoas concluiu o programa, eles 
receberam um formulário para avaliar o quanto sua percepção e consciência 
haviam mudado sobre cada um dos tópicos abordados pelo Programa de 
Educação para a Paz. 

 

1. Tamanho da amostra e confiabilidade 
Este relatório inclui as respostas de 96 alunos que representam 100% do 
primeiro grupo de participantes que concluíram o Programa de Educação 
para a Paz, portanto, os resultados são robustos, confiáveis e seguros com 
uma margem de erro máxima de ± 2,0% a um nível de confiança de 99%. 

 
2. Perfil demográfico 

As respostas à pesquisa foram dadas por alunos dos cursos de Ciências 
Básicas, Administrativas e Ciências Humanas e por alguns membros do 
pessoal administrativo da Fundação Universitária. Por faixa etária, os 
participantes estão assim distribuídos: 44,2% dos pesquisados tinham entre 
26 e 35 anos, 40% entre 19 e 25 anos e 15,8% entre 45 e 64 anos. 

 

3. Escala de classificação 



Para a qualificação do programa, foi estabelecida uma escala de 1 a 5, 
conforme segue: 1. Discordo totalmente 2. Discordo 3. Não sei responder 4. 
Concordo 5. Concordo totalmente. 

 

A escala foi aplicada antes e após a participação nos workshops, buscando 
estabelecer como as perspectivas e o entendimento de cada participante 
mudaram. 

 
5.1 Dados 

 

5 .2 A tabela a seguir mostra como a consciência dos recursos internos 
aumentou consideravelmente após os workshops. 

 
 

 ANTES DEPOIS 
 

Estou ciente de que 
dentro de mim existe 

 

Concordo e Concordo 

totalmente 

 

Concordo e Concordo 

totalmente 

 

Paz 45,8 98 

Apreciação 55,2 98 

Força Interior 53,1 96,9 

Conhecimento 
de mim mesmo 

 
56,3 

 
97,9 

Clareza 45,8 96,9 

Entendimento 48 96,9 

Dignidade 69,8 98,9 

Escolha 66,7 96,9 

Esperança 67,7 96,9 

Plenitude 50 98 
 
PORCENTAGEM 
MÉDIA 

55,84 97,53 
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