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AVALIAÇÃO DE REAÇÃO

Esta avaliação se destina a melhoria das ações de desenvolvimento/capacitação dos servidores da UFPR
promovidos pela Unidade de Capacitação e Qualificação – UCAQ. Os dados coletados são sigilosos e estão
protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nº 13.709/2018.
*Sua resposta é obrigatória para certificação do evento.

1 – Sua inscrição para esta ação foi por:

( ) Interesse próprio ( ) Solicitação da chefia ( ) Indicação na Avaliação de
Desempenho

2 – Você concluiu o curso?

( ) Sim ( ) Não

3 – Caso a resposta seja “Não” Informe o que lhe impediu de concluir o curso:

4 – Assinale expressando seu grau de satisfação em relação ao curso utilizando a legenda abaixo:

Insatisfatório Parcialmente
satisfatório

Satisfatório Plenamente
satisfatório

Não se Aplica

a) Autoavaliação:

Insatisfatório Parcialmente
satisfatório

Satisfatório Plenamente
satisfatório

Não se
Aplica

Adquiri conhecimentos que irão
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melhorar meu desempenho
individual no trabalho?
É possível compartilhar com
outras pessoas do setor os
conhecimentos adquiridos?
Reconheço situações de trabalho
nas quais é adequado aplicar o
conteúdo aprendido?
É possível propor mudanças no
meu setor de trabalho com base
no que foi aprendido?
A ação de
desenvolvimento/capacitação foi
coerente com minhas
expectativas iniciais?
A ação de
desenvolvimento/capacitação
atendeu as minhas necessidades
de aprendizagem sobre o
assunto?
Aminha dedicação à ação
facilitou a aprendizagem?
Desenvolvi capacidade de refletir
criticamente sobre o conteúdo da
ação de
desenvolvimento/capacitação?
Estou mais interessado pelo
assunto após a ação de
desenvolvimento/capacitação?
Estou motivado(a) a participar de
outra ação de
desenvolvimento/capacitação na
UFPR?
Foi possível conciliar a carga de
trabalho com a minha
participação na atividade de
desenvolvimento/capacitação?

b) Avaliação da Metodologia do Curso:
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Insatisfatório Parcialmente

satisfatório
Satisfatório Plenamente

satisfatório
Não se
Aplica

Os objetivos da atividade de
capacitação foram definidos
claramente pelo Instrutor?
Carga horária foi suficiente para
o volume de conteúdos
abordados na atividade de
capacitação?
Conteúdos apresentados foram
coerentes com os objetivos
propostos?
Linguagem utilizada nos
materiais didáticos foi de fácil
compreensão?
Apresentação visual do material
didático facilitou a compreensão
do conteúdo e estimulou o
interesse na aprendizagem?
Os exemplos utilizados na
atividade de capacitação foram
pertinentes à minha realidade de
trabalho?
As fontes de informação
oferecidas durante o curso foram
relevantes para o aprendizado?
A quantidade de conteúdo por
tela foi adequada?
As letras (cor, tipo, tamanho)
usadas nos textos facilitaram a
leitura?
Os símbolos apresentados na tela
(desenho, ícone, seta) foram de
fácil entendimento?
Foi fácil saber em que etapa do
curso eu estava, a cada
momento?

c) Infraestrutura:
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Insatisfatório Parcialmente
satisfatório

Satisfatório Plenamente
satisfatório

Não se
Aplica

A plataforma virtual utilizada
atendia os requisitos necessários
para a realização da capacitação?
Acolhimento/ Recepção
Tive facilidade de acesso à
Internet para participação?

d) Instrutor:

Insatisfatório Parcialmente
satisfatório

Satisfatório Plenamente
satisfatório

Não se
Aplica

Demonstrou respeito ao serviço
público e aos participantes?
Respeitou a diversidade?
Incentivou a participação da
turma e estimulou o debate entre
os participantes?
Demonstrou competência
(conhecimento, habilidades e
atitudes) sobre os conteúdos
abordados?
A linguagem foi de fácil
compreensão?
Relacionou o conteúdo do curso
com a melhoria do serviço
público e utilizou exemplos da
realidade de trabalho dos
servidores?
Respondeu em até 48 horas úteis
as minhas dúvidas e
questionamentos?
O servidor teve acesso ao vídeo
do Programa integridade?
Desenvolveu um curso de forma
estimulante e interessante, não
sendo massivo e cansativo?
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e) Avaliação da UCAQ:

Insatisfatório Parcialmente
satisfatório

Satisfatório Plenamente
satisfatório

Não se
Aplica

As informações referentes ao
curso em relação à inscrição
estavam claras?
As informações sobre o
cronograma estavam claras?
Os dados de acesso às
plataformas chegaram de forma
satisfatória? (ex.: link de aula
online).
O material de divulgação do
curso estava adequado?
Você conseguiu entender o
objetivo do curso através da sua
divulgação?
O atendimento às suas
dificuldades foi realizado e
resolvido adequadamente pela
UCAQ?

5– Nota geral do grau de satisfação com a ação de desenvolvimento/capacitação de 1 a 4:

(1) Insatisfatório (2) Parcialmente
satisfatório

(3) Satisfatório (4) Plenamente
satisfatório

6 – Sugestões e críticas em relação à ação de desenvolvimento/capacitação:


