AVALIAÇÃO PELOS PARTICIPANTES DO CURSO FORMAÇÃO-AÇÃO
PROCESSO PROSPECTIVO – CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS
Tema: Desenvolvimento BRASIL 2035
Ministrado nos dias: 14, 15 e 16 de dezembro de 2016.
Prof. Dr. Antônio Luís Aulicino

0 = PÉSSIMO; 1 = RUIM; 2 = REGULAR; 3 = BOM; 4 = ÓTIMO
98 = NÃO SEI; 99 = NÃO SE APLICA
Respondentes = 13

AVALIAÇÃO DO PROFESSOR

Média
Geral

3,8

Média

Comentários

1. Habilidade para criar interesse pelo assunto.

3,8

2. Capacidade de integração entre teoria e prática.

3,8

3. Técnicas didáticas favoreceram a aprendizagem.

3,7

4. Conhecimento (domínio) sobre o assunto.

4,0

5. Coerência na distribuição do tempo em aula.

3,5

6. Capacidade de comunicar com clareza o conteúdo.

3,5

7. Preparação da aula.

4,0

8. Relacionamento professor – aluno.

4,0

9. PONTUALIDADE.

sim

Sugiro mostrar resultados
práticos alcançados c/ as
técnicas. / Possui empatia; sabe
envolver os alunos em torno do
assunto. / Excesso de técnica. /
Fechamento teórico de cada
exercício prático.
Exemplos práticos, citação de
bibliografia complementares.
As técnicas esclareceram as
dúvidas. / Muito corrido /
Exercícios em grupos
Ótimo domínio. / Muito corrido /
Links entre teoria e prática
Adequou! Distribuição de
exercícios e participação
controlada
Esclarecedor! Trazer um pouco +
humano. / Tira dúvidas, esclarece
conceitos
Organizado! Materiais
previamente preparados.
Ótimo! Atenção cordialidade

100%

Comentários:
•

•
•
•
•
•

Sugiro mostrar exemplos de como foi utilizado o cenário para obter resultados em organizações e territórios.
Criar o módulo curso: o que e como fazer para que os estudos cenários e planos não fiquem na gaveta.
Obrigado por compartilhar seu tempo e conhecimento conosco!
Excelente! Tenho interesse em fazer outras disciplinas com o professor, mesmo que seja só como ouvinte.
Parabéns pelo trabalho! Dedicação!
Conteúdo complexo, profundo. Para mim a volta nas etapas do processo localizando em que fase estamos,
ajudou na compreensão do todo. Intervenções pontuais.
Seria de relevante importância que as intercorrências nas discussões durante as oficinas fossem registradas e
em um tempo adicional da duração do curso, fossem dirimidas.
Sugestão: Para pessoas que tem interesse em fazer oficina, fazer um curso de aprofundamento. Nesse
aprofundamento falar sobre CNV (Comunicação não violenta). Falar sobre comportamento e sensibilização
da sociedade. Falar sobre o propósito de cada oficina o qual repeti. Criar um programa de acompanhamento
para fazer as oficinas.

AVALIAÇÃO DO TEMA

Média
Geral
Média

1. Conteúdo das aulas

3,8

2. Proporção teoria/exercício/prática

3,4

3. Resultado atingido

3,5

4. Estruturação do programa

3,5

5. Contribuição para a ampliação dos meus conhecimentos

3,9

6. Conjunto de atividades

3,8

3,7
Comentários
De acordo com a proposta. / Muito
material, mas pouco tempo. / Bem
distribuído relevante e atual
Alguns exercícios poderiam ser
com menos variáveis com mais
tempo para discussão metodológica
(aprimoramentos dos
procedimentos) (*). / Faltou leitura
prévia. / Bem dosado, distribuído. /
Bem dimensionado 40% teórico
60% prático.
Muito estressante pelo tempo. /
Capacitação do grupo nas
ferramentas / oficinas.
Necessidade de carga horária
maior. / Num período mais longo. /
Estruturado por oficinas e temas
Grande. Novo. Aprendi muito.
Muito conteúdo para aprender. /
Boa visualização do Processo
Prospectivo
Com total participação dos alunos

Comentários:
• (*) Em especial dinâmica da matriz de influência entre as variáveis (com 90 decisões). Poderiam ser menos e/ou
aproveitar resultados relação anterior preenchida entre 3 atores (6 decisões). Poderia ter um curso nível II para
aprofundar a parte final e/ou se possível o uso de softwares.
• Embora muito bom, mais tempo seria interessante (ou dividir) em 2 semanas. Excelente sua forma de conduzir!
• Mais tempo para dar maior esclarecimento sobre os conceitos e operacionalização da construção do cenário. Creio que
mais um período seria suficiente. Por outro lado, o proposto para a construção do cenário até o detalhamento das ações
poderia ser feito ao longo de dois dias.
• Tema instigante, vira do avesso o cidadão, ensina a pensar e mostra que o poder que a sociedade organizada tem.
Poderia ter carga horária maior.
• Aumentar o tempo para as atividades práticas.
• Criar um programa de acompanhamento para fazer as oficinas

