




Aspectos abordados nesta Avaliação:Aspectos abordados nesta Avaliação:

Opinião dos Participantes sobre o EventoOpinião dos Participantes sobre o Evento

Carga Horária por AtividadeCarga Horária por AtividadeCarga Horária por AtividadeCarga Horária por Atividade

Opiniões, Sugestões e ComentáriosOpiniões, Sugestões e Comentários



Compilação das avaliações feitas pelos participantes doCompilação das avaliações feitas pelos participantes do
evento através evento através das fichas entregues durante das fichas entregues durante a sua realização.a sua realização.

Opinião dos Participantes sobre o EventoOpinião dos Participantes sobre o Evento

Divulgação

Instalações

Horários

Palestrantes

Organização geral

Credenciamento e recepção

Sinalização das Instalações

Material distribuído aos 
participantes

Temário

Recursos audiovisuais disponíveis

Expo EaD 

Valor da taxas de inscrição

Coffee-Break



DivulgaçãoDivulgação

Péssimo
0%

Ruim
5% Regular

15%
Ótimo
25%

Bom
55%



Instalações FísicasInstalações Físicas

Ruim
1%

Regular
7%

BomÓtimo Bom
39%

Ótimo
53%



Organização Organização geral geral do do eventoevento

Ruim
2%

Regular
11%

Ótimo
43%

Bom
44%



Credenciamento e Credenciamento e recepçãorecepção

Péssimo
2%

Ruim
4% Regular

9%

Ótimo
45%

Bom
40%



Sinalização do LocalSinalização do Local

Regular
10%

Ótimo
46%

Bom
44%

46%



Material Distribuído aos ParticipantesMaterial Distribuído aos Participantes

Ruim
2%

Regular
20%

Ótimo
27%

Não 
Avaliaram

1%

Bom
50%

27%



TemárioTemário

Regular
13%

Ótimo
34%

Não 
Avaliaram

1%

Bom
52%



HoráriosHorários

Ruim
1%

Regular
12%

Ótimo
39%

Não 
Avaliaram

1%

Bom
47%

39%



PalestrantesPalestrantes

Regular
8%

Ótimo
36%

Não 
Avaliaram

4%

Bom
52%



Recursos Recursos AudiovisuaisAudiovisuais

Ruim
3% Regular

16%

Ótimo

Não 
Avaliaram

3%

Bom
43%

Ótimo
35%



Expo Expo EaDEaD

Ruim
7%

Regular
24%

Ótimo
20%

Não 
Avaliaram

1%

24%

Bom
48%



Valores das InscriçõesValores das Inscrições

Péssimo
4% Ruim

11%
Ótimo
11%

Não 
Avaliaram

5%

Regular
30%Bom

39%



CoffeeCoffee -- BreakBreak

Péssimo
2%

Ruim
2%

Regular
13%

Não 
Avaliaram

5%

Bom
40%

Ótimo
38%



Avaliação Avaliação GeralGeral

Péssimo
1%

Ruim
3%

Regular
15%

Ótimo

Não 
Avaliaram

2%

Bom
45%

Ótimo
34%



Destaques Positivos

Destaques Negativos

Comentários e Sugestões



Destaques  Destaques  Positivos Positivos 1/41/4

Temas 13
Localização 8
Organização 7
Palestrantes 7
Atenção das recepcionistas 4
Horários 4
Pontualidade 4
Pessoal da recepção, atentimento no credenciamento. 3
Conteudo e palestrantes 2Conteudo e palestrantes 2
Cumprimento de horários. 2
Formação e socialização 2
Instalações e material distribuido. 2
Mini-cursos 2
Sorteios 2
Acesso
Acolhida e a presença de todos os segmentos e ciclo do EAD
Acompanhamento da coordenação e recepção. 
Ambiente/ local de fácil acesso
Apresentação da Profª Lea. Sua palestra sobre competências focando a importância da afetividade foi 
muito significativa
Nota: o número indica quantas vezes o assunto foi citado



Destaques  Destaques  Positivos Positivos 2/42/4

Atentimento da secretaria e coffee-break
Brindes
Conhecimento de novas mídias e recursos usados (tecnologia).
Convênio com a UFPB Virtual
Discussão em torno das praticas/metodologias pedagógicas em torno da EAD.
Discussões que se formaram a partir da interação entre palestrantes e os ouvintes.
Diversidade dos participantes.
Diversidades de instituições voltadas para a EAD
Empenho de todos para a realização de um ótimo eventoEmpenho de todos para a realização de um ótimo evento
Espaço democratico para discussão. O evento teve e respeitou todos os horários
Espírito de cordialidade
Evento muito bem organizado.
Excelência no atendimento aos congressitas e prontidão para possiveis dúvidas. 
Excelente organização do evento.   
Excelentes profissionais, destaco a rofª Lea.
Gostei muito da qualidade dos mini-cursos
Hélio Chaves, do MEC sobre as avaliações
Horários da programação respeitados; local do evento; equipamentos multimídia
Iniciativa do Seminário



Destaques Destaques Positivos Positivos 3/43/4

Insenção de outras atividades na programação.
Livraria
Mesas redondas do dia 28 e 29/04
Mix de participantes como estudantes, tutores, professores, gestores etc.
Muito organizado, Parabens!
Nível e comprometimento dos palestrantes. 
Oportunidade de encontro de diversas pessoas com interesses comuns
Oportunidade de encontro dos mais diversos setores que trabalham com EAD de uma forma flexível. 
Oportunidade de novos contatos.Oportunidade de novos contatos.
Organização e nível dos palestrantes 10 no evento, muito bem localizado e estruturado
Organização geral e orientação para participar
Ótimo evento, apenas os pequenos problemas ocorridos
Palestra da Lea e a apresentação da FGV Online
Palestrantes com idades acima do público participante e completamente preparados e atualizados
Palestras bastante atrativas, palestrantes muito bem qualificados ,ampla troca de informação com outras 
entidades.
Palestras e mesas que tratavam especificamente de tecnologia. 
Participação de Lea depresbiteris, Luciano Sathler e Stravos 
Possibilidade de trocas de experiências com os pares
Profª Kellen e Profª Marta Maia



Destaques Destaques Positivos Positivos 4/44/4

Profissionais altamente qualificados atuando em diversas áreas e organizações.
Profissionais convidados tiveram alto nível de qualificação.
Receptividade
Recursos multimídia.
Relevâncias do assunto para o momento que acretido, seja transição na educação.
Reunião de discursos com os senhores do Poder Judiciário
Rodada de negócias
Sessões paralelas
Show de forróShow de forró
Sinalização
Temas com aderência ao contexto
Temas foram bem interessantes, atuais com momentos de interação ótimos, entre palestrantes e ouvintes
Tempo de exposição dos trabalhos



Destaques Destaques Negativos Negativos 1/51/5

Internet lenta prejudicou participação de palestrantes via web. 10
Credenciamento 7
Coffee-break - faltou 4
Taxa de inscrição considei alta para participação da maioria da população adepta a modalidade da EAD 4
Falhas tecnologicas. 3
Horários- começava muito tarde (9hrs) que levava muito tempo para ter uma pausa, o que tornou 
cansativo. 3
Apoio técnico ficou a desejar em vários momentos quanto aos recursos de som/imagem/net. 2
Ausencia de palestrantes. 2Ausencia de palestrantes. 2
Desorganização no inicio 27/04 para participações mini-cursos. 2
Organização 2
Participantes deveriam rceber o material apresentado 2
Tempo - Mal aproveitamento. 2
Abertura do evento podia ter sido realizada no dia seguinte,
Algumas palestras estavam focadas apenas na divulgação de livros
Alguns palestrantes que não tiveram foco no tema de sua apresentação.
Alteração e cancelamento de palestras
Apresentações fora do contexto da mesa redonda
Apresentar as produções literáticas dos palestrantes.
Nota: o número indica quantas vezes o assunto foi citado



Destaques Destaques Negativos Negativos 2/52/5

As pessoas que se disponibilizaram para apresentar trabalhos (sejam convidados ou não) deveriam ser 
dispensadas do valor de inscrição sempre, sem maiores dificuldades.
Cancelamento apresentação Susane Garrido que não foi avisado.
Cancelamento das atividades da manhã do dia 29
Cancelamento de palestras
Deveriam reduzir o valor da inscrição para mais pessoas participarem.
Devia ter mais palestras!
Devido aos horários de chegada na cidade, ficou bastante cansativo.
Disposição dos mini-cursos, poderia ser durante as manhãs.Disposição dos mini-cursos, poderia ser durante as manhãs.
Divulgação (site com a programação estava ruim),
Empresa de tranfer, pois esqueceram de buscar o diretor da PUC Virtual para o aeroporto
Entidades particpantes poderiam ter exposto melhor/mais suas atividades na expoead.
Excelente iniciativa para atualização nesta area tão dinâmica pela UFPB/EAD
Exposição não tinha tecnologia e só livros. 
Expositores não correspondenram as minhas expectativas.
Expositores.
Falta da distribuição de material impresso com o  conteúdo das palestras (elaboradas pelos palestrantes). 
Falta de apoio da equipe de organização na oficina
Falta de materiais impressos e os blocos de anotações não foi suficiente
Falta de palestrantes em algumas salas



Destaques Destaques Negativos Negativos 3/53/5

Falta de rodadas de negociação.
Falta de vários palestrantes
Faltaram expositores
Faltou coffee-break para o mini-curso
Formato de apresentações: menos mesas redondas para haver mais palestras com aprofundamento
Frio insuportável do ar condicionado. 
Hotel c/ serviços deficitários, instalações antiquadas
Inscrição cara para a estrutura oferecida
Instalação dos apartamentos.Instalação dos apartamentos.
Mais status na feira
Manhã de sexta feira livre. 
Melhor que as palestras fossem pela manhã e encerrar mais cedo
Mini-curso e a palestra foram muito parecidos
Mudanças de última hora
Mudanças na programação
Muitas sessões paralelas que dificultou a "escolha" de qual participar.
Muitos palestrantes falharam.
Não poder participar de todas as salas.
Nível superficial das discussões das mesas redondas



Destaques Negativos Destaques Negativos 4/54/5

No dia 28/04 não gostei das apresentações do período da tarde
Oficina das 09h às 12h sem coffe-break.
Organização dos temas com mais logica e semelhança de campo de conhecimento
Palestante diz que o livro já está ultrapassado
Palestra da Léa foi muito curta e deveria ter sido toda manhã
Palestras online que não aconteceram.
Palestras usando video-conferencia c/ interrupções e cortes
Penso que o Seminário deveria ser mais enxuto, 1 turno (manhã de sexta) livre é muita coisa. 
Pequenos atrasos na progamaçãoPequenos atrasos na progamação
Perda da manhão de 29/04/2011
Pouco conteudo e pouca interação
Pouco tempo (30min) para as palestras, deixando a apresentação fragmentada.
Pouco tempo p/ discussão e aprofundamento das exposições
Pouco tempo para temas abordados.
Poucos mini-cursos
Preço, só participei devido um desconto, o valor equivalente a quase uma bolsa de tutor.
Problemas com skype
Questões tecnologicas que não funcionavam
Recepção da secretaria que colocou na programação um horário e não cumpriu.



Destaques Destaques Negativos Negativos 5/55/5

Restrição de temática dos mini-cursos
Seminário não atingiu os objetivos propostos.
Sessões paralelas
Skype nas comunicações (não funcionou)
Taxa ficou quando foi feita a parceria com a UFPB
Tecnologias que foram utilizadas em algumas palestras não funcionaram adequadamente
Tema poderia ser melhor explorado e horários ociosos palestras superficiais
Temas das palestras e conferência
Temas foram muitos repetidos e os palestrantes tambémTemas foram muitos repetidos e os palestrantes também
Tempo para os mini-cursos - muito curto
Transmissões lentas via skype
Trocas de horário de palestaras e falta de palestrantes na sala
Último dia do seminário a manhã livre. 



Comentários e SugestõesComentários e Sugestões

Acho que a oficina (mini-curso) poderia ser mais extenso e ter um pequeno intervalo
Fazer um preço diferenciado aos alunos de ead. No geral o evento foi muito bem elaborado e organizado.
Maior presença da comunidade corporativa favorece a comunidade educacional
Oferecer seminários com taxas mais baixas, ou com mais infraestrutura:almoço, melhor material didático...
Particularmente considero o evento muito produtivo e enriquecidor
Poderia haver mais grupos de discução
Seria interesante que algumas palestras fossem trabalhos, na apresentação de cases de sucesso e com 
maior participação e interaçãomaior participação e interação
Serviu também para criar redes de conhecimentos entre alguns grupos de participantes
Voltarei no 9º Seminário !!
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