
Avaliação
Encontro de Integração e 
Planejamento Estratégico da Rede 
de Colaboração Intermunicipal em 
Educação
Votuporanga/SP 15 e 16 de julho de 2019

Realização: Apoio institucional: Parceria técnica:



Previsão de expansão 
da Rede
Dados gerais

Aspectos observados 15/07 16/07

Número de respondentes 28 27

% de participação nas atividades 100% 100%

% geral de satisfação 96% 97%

% geral de insatisfação 2% 9%

% geral de satisfação máxima 47% 54%

% avaliação “excelente” com a 
participação (auto avaliação) 23% 48%

* Envio nos dois dias de evento via formulário físico após a realização das atividades. 



Foi maravilhosa a experiência deste encontro, principalmente no que diz respeito à organização e o acolhimento. O nível técnico 

e o aproveitamento do tempo também foi fantástico. Apenas senti falta de um momento de apresentação das ações de cada 

consórcio/ADE, porém o tempo realmente ficou bem apertado e reconheço isso. No geral foi um evento muito proveitoso. 

Excelente!

Parabéns! Obrigada. Foi um momento ímpar.

Parabéns! 10! Obrigada!

Deixo aqui meu agradecimento a todos os envolvidos nesta missão, estou grato pela receptividade, pelo trabalho 

desempenhado apresentado, ao grupo só agradecimentos. Sr. Marcelo, obrigado pela recepção. Você é o cara humilde do povo 

inteligente e educado.!

Perfeito

Agradecer o carinho com que fomos recebidos. Parabéns à equipe.

Quero parabenizar todo a equipe organizadora pelo trabalho e carinho para com todo

Testemunhos



Pontos de atenção 

Ø Carga horária

Ø Metodologias utilizadas e 
perfil dos formadores

Ø Alimentação 

Ø Interação dos grupos nas 
discussões 

Pontos a manter

Ø Acolhimento

Ø Comunicação Whatsapp

Ø Apoio Rede

Ø Atuação Tríade

Ø Pontualidade

Destaques



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pontualidade

Carga horária

Instalações e equipamentos

Coffee

Local

Acomodação

Apoio e acompanhamento
viagem/transfer

Antecedência no envio das
informações sobre o encontro

Alimentação

Muito satisfeito Satisfeito Insatisfeito

Deixar espaço livre na programação para fins de confraternização
Estou muito satisfeito com a carga horária devido a importância das 
discussões, porém tornou-se bastante cansativo

Infraestrutura e logística

Melhora nos horários das atividades. Liberar parte da manha e acrescentar à noite
Com relação à alimentação, muita repetição de cardápio e variedade não muito 
interessante
Dispor de tempo para atividades culturais (museus, música, arte)
Quanto à carga horária, se possível melhorar a logística de chegada e saída em função do
tempo
Pouco tempo para tanto aprendizado
Penso que a carga horária poderia ser revista, pois se tornou bem cansativo
Carga horária excessivamente apertada, tornando o processo muito cansativo
Carga horária provocou cansaço nos integrantes devido à sua extensão

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Pontualidade

Carga horária

Instalações e equipamentos

Coffee

Local

Acomodação

Alimentação

Muito satisfeito Satisfeito Insatisfeito

15/07 16/07



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diagnóstico da nova Rede

Cenário e os atores do Planejamento da
Rede

Plano estratégico 2019/2020

Utilidade prática dos assuntos tratados

Clareza e abordagem dos assuntos

Interação dos expositores com outros
participantes

Muito satisfeito Satisfeito Insatisfeito

Conteúdos e assuntos trabalhados

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Modelos de decisão

Urgência e importância

Utilidade prática e viabilidade dos
assuntos

Clareza e abordagem dos assuntos

Interação dos expositores com outros
participantes

Muito satisfeito Satisfeito Insatisfeito

Seria interessante mais objetividade do ponto de vista do facilitador, mais prática e 
menos teoria

15/07 16/07



Conceitos, objetivos e responsabilidades

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Conceito de Rede

Objetivos e estratégias da Rede

Contrapartidas dos gestores

Muito satisfeito Satisfeito Insatisfeito

15/07



Condução do mediador

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Conhecimento

Estratégias/metodologias

Clareza e objetividade

Clima de diálogo, respeito às opiniões e
diversidade

Muito satisfeito Satisfeito Insatisfeito Alguns momentos a intervenção do mediador dificultou o entendimento ao que 
estava sendo exposto
Mais objetividade assim como mais prática e menos teoria

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Conhecimento

Estratégias/ metdologias

Clareza e objetividade

Clima de diálogo, respeito à opinião e
diversidade

Muito satisfeito Satisfeito Insatisfeito

15/07 16/07



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Minha  participação nas discussões e
tomadas de decisão

A participação dos demais membros Comitê
Gestor  nas tomadas de decisão foi :

Em geral, o resultado das decisões foi

Excelente Boa Regular Ruim

Dinâmicas e participação nas discussões e 
decisões propostas

Não senti firmeza na finalização das ultimas discussões

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Minha  participação nas discussões e tomadas de
decisão

Meu compromisso e de meu território na
execução do plano de ação foi

A participação dos demais na tomada de decisão
foi

Excelente Boa Regular Ruim

Nosso ADE precisa ser melhor articulado. Vamos melhorar nesse sentido

15/07 16/07
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logística
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trabalhados

Conceitos, objetivos e
responsabilidades

Condução do encontro
pelo mediador em

15/07

Insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito

Avaliação geral

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Infraestrutura e
logística

Conteúdos e
assuntos

trabalhados

Condução do
encontro pelo

mediador
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Insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito
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Sobre a Rede de Colaboração Intermunicipal 
em Educação

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Calendário e temas de formação

Forma de apoio da Rede às Ctes e ADEs

Atuação da equipe Tríade

Site

Comunicação Whatsapp

Muito satisfeito Satisfeito Insatisfeito



Elaboração: Tríade Políticas Públicas

Responsável: Thamara Strelec


