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RESULTADO DA PESQUISA DE AVALIAÇÃO  
DO XXXI WORKSHOP DE INTEGRAÇÃO E  
FORMAÇÃO DOCENTE - 2022.2

A avaliação segue a escala que vai de 
1 (NADA SATISFEITO) a 5 (TOTALMENTE SATISFEITO):

MÉDIA
PONDERADA

Aquisição de conhecimento 4.33
Conteúdo proposto 4.38
Organização do evento 4.55
Programação do evento 4.40
Relevância do conteúdo para atualização profissional 4.49

O que os participantes consideraram mais relevante no evento:

Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

ADESÃO - 73%

Ótimo evento, 
mas o destaque 
vai para a forma 
de acolhimento.

Os assuntos que 
geram aplicação 
imediata ao nosso 
dia a dia foram 

muito proveitosos.

Temas sobre 
inclusão.

Conteúdo que 
auxilia o docente 
no processo de 
aprendizagem do 

aluno.

Encontro com docentes de 
outras áreas e expectativas 
dos gestores em relação 

aos caminhos da instituição 
x demandas sociais em 

relação aos cursos ajudam 
nos processos decisórios 
envolvendo rumos e  
continuidade na  
carreira docente.

As oficinas 
práticas.

Aulas 
sobre 
didática.

A discussão a 
respeito das 
grades e dos 
conteúdos.

Interagir com 
o aluno nestes 
momentos pós 
pandemia.

Instrumentos 
de Avaliação de 
Percurso.

As palestras  
com temas de 
psicologia.

Palestrantes 
muito 

competentes.

Atualização dos 
temas referentes 
à docência e aos 
desafios da nova 

geração.

Reencontrar os 
colegas, planejar 
o semestre e 

flexibilidade para 
me inscrever 
nos cursos mais 
adequados para 

mim.

Conteúdo 
coerente com 
os valores da 
instituição e 

inspiradores para 
iniciar um novo 
semestre.

Oportunidade de 
conhecimento e 
reflexão acerca de 
temas dentro
 das aulas.

A oportunidade 
de conhecer e 
aprender novas 
técnicas/novos 
métodos.

Os conhecimentos 
adquiridos para 
aplicação na 
prática com os 

alunos.

A temática sobre 
os processos de 
avaliação.

Relação da temática 
da oficina (mapas 
conceituais) com a 

necessidade de análise 
das novas matrizes.

As discussões 
acerca de 
métodos de 
avaliação para 
metodologias 

ativas.

A troca de 
saberes.

A programação como 
todo foi excelente.  

Mas, destaco as palestras 
de abertura do  

Inova Docente e da 
Professora Hanna sobre 

Projeto de Vida. 
Foram excelentes.

O grau de satisfação geral dos  
participantes com o evento foi  
(de acordo com a escala de 1 a 10):

9


