
Avaliação do Evento 



Realização 



Aspectos desta Avaliação 

Opinião dos Participantes sobre o Evento 

Opiniões, Sugestões e Comentários 



Opinião dos Participantes sobre o 
Evento 

Compilação de avaliações feitas pelos participantes através de 
questionários entregues durante a realização do evento. 

 Divulgação 

 Instalações 

 Organização Geral 

 Credenciamento e Recepção 

 Sinalização das Instalações 

 Material Distribuido aos Congressistas 

 Temário 

 Horários 

 Palestrantes 

 Tradução Simultânea 

 Recursos Audiovisuais Disponíveis 

 Feira/Exposição 

 Valores das Taxas de Inscrição 

 Cofee-break 



Divulgação 

Ótimo 
59% 

Bom 
36% 

Regular 
2% 

Não Avaliaram 
3% 



Instalações 

Ótimo 
25% 

Bom 
44% 

Regular 
28% 

Não Avaliaram 
3% 



Organização Geral 

Ótimo 
39% 

Bom 
50% 

Regular 
8% 

Não Avaliaram 
3% 



Credenciamento e Recepção 

Ótimo 
64% 

Bom 
29% 

Regular 
4% 

Não Avaliaram 
3% 



Sinalização das Instalações 

Ótimo 
38% 

Bom 
44% 

Regular 
15% 

Não Avaliaram 
3% 



Material Distribuído aos 
Congressistas 

Ótimo 
52% 

Bom 
38% 

Regular 
6% 

Não Avaliaram 
4% 



Temário 

Ótimo 
49% 

Bom 
42% 

Regular 
6% 

Não Avaliaram 
3% 



Horários 

Ótimo 
44% 

Bom 
43% 

Regular 
10% 

Não Avaliaram 
3% 



Palestrantes 

Ótimo 
49% 

Bom 
42% 

Regular 
6% 

Não Avaliaram 
3% 



Tradução Simultânea 

Ótimo 
41% 

Bom 
43% 

Regular 
13% 

Não Avaliaram 
3% 



Recursos Audiovisuais 
Disponíveis 

Ótimo 
16% 

Bom 
48% 

Regular 
31% 

Não Avaliaram 
5% 



Feira/Exposição 

Ótimo 
37% 

Bom 
47% 

Regular 
12% 

Não Avaliaram 
4% 



Valores das Taxas de Inscrição 

Ótimo 
14% 

Bom 
41% 

Regular 
40% 

Não Avaliaram 
5% 



Cofee-break 

Ótimo 
44% 

Bom 
38% 

Regular 
9% 

Não Avaliaram 
9% 



Avaliação Geral 

Ótimo 
41% 

Bom 
42% 

Regular 
13% 

Não Avaliaram 
4% 



Comparativo com Edições 
Anteriores 

Ótimo 
32% 

Bom 
45% 

Regular 
16% 

Ruim 
4% 

Não 
Avaliaram 

3% 

19º CIAED - Salvador- BA 

  

Ótimo 
21% 

Bom 
39% 

Regular 
22% 

Ruim 
10% 

Péssimo 
5% 

Não 
Avaliaram 

3% 

18º CIAED - São Luís - MA 

  

Ótimo 
33% 

Bom 
42% 

Regular 
13% 

Ruim 
7% 

Não 
avaliaram5% 

20º CIAED - Curitiba - PR 

Ótimo 
41% 

Bom 
42% 

Regular 
13% 

Não 
Avaliaram 

4% 

21º CIAED - Bento Gonçalves 



Aspectos desta Avaliação 

Participantes por Atividade 

Participantes por Segmento 

Participantes por Setor 

Participantes por Estado 



6% 

15% 

1% 

0% 

47% 

13% 

1% 

1% 
7% 

1% 

0% 
5% 

0% 

0% 

0% 

1% 

0% 

1% 

7º Fórum de Educação a Distância do Poder
Judiciário
Apresentador de Trabalho Científico

Apresentador de Trabalho e Minicurso

Colaborador Técnico

Congressistas

Congresso + Minicurso

Coordenador de atividades

Diretores/ Conselheiros

Expositor

Imprensa

Minicurso

Palestrantes

Palestrante e Minicurso

Prestador de Serviço

Professor Minicurso

Professor Minicurso e Congresso

Staff ABED

Visitantes

Participantes por Atividade 



Participantes por Segmento 

Públicas 
36% 

Privadas 
62% 

ONG 
1% 

Não informaram 
1% 



Participantes por Setor 

1% 

14% 

6% 

0% 

1% 

65% 

3% 

7% 
1% 

2% 
Não Informaram

Setor Público / Forças Armadas

Serviço

Comércio/Turismo

Indústria

Educacional + Saude + Fundações + Institutos +
ONGs

Editorial/Imprensa

Tecnologia + Telecomunicações

Financeiro/Seguros

Gestão de Pessoas/Recursos Humanos + consultoria
+ ONGS



Participantes por Estado 

0,26% 

0,39% 

0,07% 

0,33% 

2,28% 
1,63% 

6,27% 

1,11% 
1,63% 

2,55% 

1,04% 1,04% 

4,31% 

0,46% 
0,46% 

11,03% 

1,31% 
1,57% 

8,36% 

0,85% 

18,47% 

0,65% 
0,20% 

6,40% 

26,24% 

0,46% 
0,65% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%



Destaques Positivos 

Destaques Negativos 

Comentários e Sugestões 



Destaques Positivos 

• Debates (23,21%) 

• Organização (10,37%) 

• Palestrantes (9,87%) 

• Temática (9,38%) 

• Palestras (6,91%) 

• Localização (6,66%) 

• Feira (4,69%) 

• Oportunidade de networking (3,21%) 

• Palestrantes Internacionais (3,21%) 

• Qualidade das apresentações (3,21%) 

• Atendimento (2,71%) 

• Oficinas e Mesas Redondas (2,47%) 

• Instalações (2,22%) 

• Material Distribuído (1,97%) 

• Minicursos (1,74%) 

• Livros (1,48%) 

• Pontualidade (1,24%) 

• Carga Horária (0,98%) 

• Programação (0,98%) 

• Almoço (0,75%) 

• Divulgação (0,74%) 

• Tradução Simultânea (0,50%) 

• Coffee-Break (0,50%) 

• Fornecedores (0,50%) 

• Fórum CNJ (0,50%) 

 



• Instalações  (23,10%)  

• Internet (14,40%) 

• Localização (11,35%) 

• Opções e Valores Almoço (8,71%) 

• Atividade Simultâneas (3,77%) 

• Atendimento (3,77%) 

• Valor da Inscrição (3,52%) 

• Grade de Horários (3,52%) 

• Transporte (3,30%) 

• Feira (2,25%) 

• Palestras Comerciais (1,89%) 

• Palestras sem profundidade (1,50%) 

• Carga Horária (1,50%) 

• Atrasos (14,50%) 

• Agência Turismo (1,50%) 

• Coffee Break (1,50%) 

• Falta de Transfer Hotel X Evento (1,12%) 

 

 

• Minicursos sem conteúdo (1,12%) 

• Limpeza Banheiros (1,12%) 

• Salas sem coordenação (1,12%) 

• Credenciamento (0,74%) 

• Cancelamentos (0,74%) 

• Equipamentos (0,74%) 

• Pontualidade (0,74%) 

• Tempo das Palestras (0,74%) 

• Participação MEC (0,74%)  

• Sessão Abertura (0,74%) 

• Programa Impresso (0,74%) 

• Espaço para divulgar produtos e serviços EAD (0,36%) 

• Pouco Destaque Sessão Poster (0,36%) 

• Alteração Temas Palestras (0,36%)  

• Avaliações impressas nas salas (0,36%) 

• Apresentações Orais Longas (0,36%) 

• Data do evento (0,36%) 

• Keynotes (0,36%) 

 

Destaques Negativos 



• Parabéns. 

• Foi meu primeiro evento e gostei muito! Parabéns! 

• Evento muito bom. 

• Por favor, façam um evento voltado para educação, não apenas de produtos para educação. 

• Parabenizo a todos os envolvidos pela excelente dedicação e empenho. Trazendo oportunidades 
maravilhosas para nosso desempenho no EAD além de oportunizar a troca de experiências 
vividas. 

• Falta algo mais voltado para os cursos técnicos e livres em EAD. O evento está muito voltado a 
graduação. 

• Preparar para os próximos eventos uma programação mais enxuta de temas, com palestras mais 
longas (1 hora no mínimo), e evitando, dentro do possível, conflito de interesse de temas no 
mesmo horário. 

• Próximo evento tem que ser feito numa grande universidade. Barateia os custos e recebe os 
participantes com mais comodidade. 

• Sentimos falta da presença de representantes do MEC, além do Conselheiro do CNE, Sr. Luiz 
Roberto Lisa Curi, para dialogar com a comunidade brasileira de educação a distância, atividade 
muito aguardada pelos participantes do Congresso. 

 

Opiniões, Sugestões e 
Comentários 



• Sugiro que os Debates, realizados no último dia, por sua relevância, devem ser realizados no segundo 
dia. E que o evento seja realizado em três dias. 

• Avançar numa pauta mais política sobre os desafios da EAD brasileira para dar conta dos 
ODS/2030. Avançar numa pauta e encontro paralelo sobre pesquisa em EAD no próximo CIAED. 

• Gostei muito de ter participado do evento. Sou pedagoga, estou para me aposentar e educação a 
distância no momento é meu foco de interesse. 

• Foi um conjunto de coisas boas experiências e conhecimentos adorei. 

• Participar de um evento da dimensão do CIAED é uma oportunidade ímpar de alinhar-se ao 
mercado e conhecer novas ideias, novas pessoas e até mesmo novos produtos. 

• Maior preocupação da ABED com a comodidade dos congressistas. 

• Gostaria que fosse mais científico do que político os temas discutidos. 

• O evento é de extrema importância para a educação a distância, a troca de experiência justifica o 
evento e deixo meus sinceros parabéns para a Comissão Organizadora. 

• O Congresso é muito extenso em número de dias. Poderia ser resumido em 3 dias - segunda, 
terça e quarta. Os minicursos poderiam ocupar a manhã do primeiro dia. 

• A ABED, foi muito feliz em escolher a cidade de Bento Gonçalves, pois a cidade é muito fácil de 
se locomover e segura. 

 

Opiniões, Sugestões e 
Comentários 



• Realizar os próximos eventos em locais de fácil acesso. 

• Disponibilização transporte Evento X Hotéis. 

• Trabalhos distribuídos nas salas por temas. 

• Ótima oportunidade de aprendizado e troca de experiências. 

• Na divulgação do evento fala que o Congresso é Qualis BN. Não encontrei esta classificação na 
Capes. Os Anais também não constam no Qualis Capes. Talvez fosse importante um trabalho para 
qualificar os Anais do Evento, atraindo assim, publicações mais relevantes, elevando a qualidade 
do evento. 

• Contribuir muito com a agregação de novos conhecimentos e para fornecer um panorama geral 
da EaD na atualidade. 

• Buscar trazer educação corporativa. 

• Sugiro também a substituição da revista com a programação impressa por um APP onde cada 
congressista possa montar a sua agenda do dia. 

• Esperamos que as instituições públicas tenham mais espaço no evento. 

• O Encontro foi de grande valia para os serventuários da justiça. 

• Minha 1ª participacão em CIAED, e a partir de hoje não deixarei de ir jamais O network q se faz 
com as pessoas é incrível. Já ansioso para saber quando é o próximo para ver passagens.  

 

Opiniões, Sugestões e 
Comentários 



• Como de costume a ABED promoveu um evento de altíssima qualidade. 

• Incentivar a premiação ideias de forma mais antecipada, já na divulgação do evento. 

• Os mini cursos serem coincidentes dificulta o interesse por mais de um assunto. 

• Divulgação em jornais e rádios da região como parceiros do evento teria sido interessante. 

• Gostei muito também de participar do evento como apresentadora de trabalho e da publicação do 
artigo revista ABED. Fiquei muito feliz em estar participando de um importante evento para a 
área da educação, e ter a honra de conhecer o Sr. Litto pessoalmente. 

• Gostaria de expressar que o 21o. CIEAD em Bento Gonçalves-RS, foi muito organizado, 
parabenizo aos organizadores. 

• Atenção especial aos núcleos regionais ABED. 

• Uma diversidade de alternativas relacionadas às multimídias e educação a distância. 

• Sugiro que no dia da abertura do congresso o credenciamento se estenda até o final das 
atividades do dia. 

• Não dá pra fazer um evento internacional numa cidade que não tem aeroporto. No meu retorno, 
precisei fazer 5 deslocamentos de Bento Gonçalves até Florianópolis. Começar as 9 horas de 
domingo também não gostei. 

Opiniões, Sugestões e 
Comentários 



• No geral o evento foi muito bem organizado, sai satisfeito com o resultado final das palestras e da 
apresentação das empresas envolvidas com o evento. 

• É preciso disponibilizar espaços para reuniões, não apenas para os patrocinadores. É preciso ter 
salas de aula adequadas para as apresentações. 

• Ter espaço para descanso. 

• Parabéns a todos os envolvidos e especialmente a equipe ABED - Bia, Ale, Maurício, Ozéias e 
Juliana!!! Vocês fazem o evento acontecer! 

• Agrupar agenda por "trackings" (assuntos: pesquisas, estudo de casos, tendências, etc). 

• Iniciar novos formatos de experiência do conteúdo. 

• Almoço com opção vegetariana. 

• Se puderem trazer ainda mais palestrantes que abordem as teorias educacionais clássicas, 
adaptando-as à realidade contemporânea, creio que contribuiu muito para o evento. 

• Que as palestras ocorram após as 9h30. Num local turístico é natural que as pessoas façam 
roteiros turísticos e não conseguiam estar presentes em um horário tão cedo. 

• Tentar deixar aspectos "menos mercadológico" e mais educacionais de fato. 

• O excesso de atividades que acontecem paralelamente, quase sem tempo de intervalo, torna o 
evento cansativo e frustrante. 

Opiniões, Sugestões e 
Comentários 



• No geral o evento foi muito bem organizado, sai satisfeito com o resultado final das palestras e da 
apresentação das empresas envolvidas com o evento. 

• É preciso disponibilizar espaços para reuniões, não apenas para os patrocinadores. É preciso ter 
salas de aula adequadas para as apresentações. 

• Ter espaço para descanso. 

• Parabéns a todos os envolvidos e especialmente a equipe ABED - Bia, Ale, Maurício, Ozeias e 
Juliana!!! Vocês fazem o evento acontecer! 

• Agrupar agenda por "trackings" (assuntos: pesquisas, estudo de casos, tendencias, etc). 

• Iniciar novos formatos de experiencia do conteudo. 

• Almoço com opção vegetariana. 

• Se puderem trazer ainda mais palestrantes que abordem as teorias educacionais clássicas, 
adaptando-as à realidade contemporânea, creio que contribuiu muito para o evento. 

• Que as palestras ocorram após as 9h30. Num local turístico é natural que as pessoas façam 
roteiros turísticos e não conseguiam estar presentes em um horário tão cedo. 

• Tentar deixar aspectos "menos mercadológico" e mais educacionais de fato. 

Opiniões, Sugestões e 
Comentários 



• O evento me proporcionou experiências inigualáveis na prática EaD, no que se refere o audiovisual com 
fins educativos. Almejo que a ABED proporcionem outros eventos com maior qualidade. 

• Fazer as avaliações das atividades de forma on-line. 

• O excesso de atividades que acontecem paralelamente, quase sem tempo de intervalo, torna o evento 
cansativo e frustrante. 

• Saídas para excursões organizadas como parte do evento. Isso estimula o networking e torna o evento 
mais estimulante. 

Opiniões, Sugestões e 
Comentários 

Clique AQUI e veja um relato do participante Prof. Enilton Ferreira da Rocha, especialista em EaD 

http://www.abed.org.br/congresso2015/21CIAED_relato_Enilton.pdf


Parceiros 



Associação Brasileira de Educação a Distância 
Rua Vergueiro, 875 – 12º Andar 

Liberdade – São Paulo – SP – 01504-000 

Tel.: 11 3275.3561 

www.abed.org.br/congresso2015 
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