
Ficha de Avaliação Didática do Curso 
 

 

 

Sempre que programamos um curso ou seminário, temos em vista contribuir da melhor forma possível, para 

o desenvolvimento/formação dos funcionários da empresa. E você, quando participa de um curso, espera 

naturalmente que ele corresponda às suas expectativas. 

 

Para sabermos se o curso que você acaba de fazer atendeu plenamente aos objetivos a que se propôs, ou se 

precisa ser reformulado ou aperfeiçoado em alguns pontos, precisamos colher sua opinião a respeito do 

mesmo. 

 

Contribua, pois, com a administração da empresa, preenchendo todos os quesitos do presente questionário. 

 

Ficaremos agradecidos pela sua valiosa colaboração. 

 

1 - Já conhecia o assunto abordado? 

(  ) vagos 

(  ) alguns 

(  ) bons 

(  ) amplos conhecimentos 

 

02. O curso realizado: 

(  ) não me proporcionou conhecimentos além dos já possuídos 

(  ) proporcionou-me novos conhecimentos sobre o assunto 

 

 

03. Durante o curso 

(  ) tive oportunidade de reformular conceitos e pontos de vista que tinha a respeito do assunto. 

(  ) não tive oportunidade de reformular conceitos e pontos de vista que tinha a respeito do assunto. 

 

04. No meu entender: 

(  ) muito pouco do que se falou tem aplicação prática na minha vida profissional 

(  ) grande parte do que se falou tem aplicação prática na minha vida profissional 

 

05.  

(  ) Alguns pontos do curso levaram-me a uma reflexão sobre a conveniência de introduzir modificações: 

(  ) Vários pontos do curso levaram-me a uma reflexão sobre a conveniência de introduzir modificações: 

(  ) no meu comportamento 

(  ) nos processos de trabalho que venho adotando 

(  ) nos planos que estabeleci 

 

06. Estas são as principais áreas de minha vida profissional em que vou fazer uma revisão: Quais? 

6.1. ................................................................................................................................................. 

6.2. ................................................................................................................................................. 

6.3. ................................................................................................................................................. 

 

07. O curso: 

( ) trouxe-me orientação segura para a aplicação de novas técnicas (processos) no campo de minha atividade. 

( ) trouxe-me a certeza de que estou utilizando as técnicas (processos) mais adequados no campo de minha 

atividade profissional. 

 

 

 

 



 

 

08. Estes foram os principais pontos abordados, que me induziram a esta atitude: Quais? 

8.1. ............................................................................................................................................................. 

8.2. ............................................................................................................................................................. 

8.3. ............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

09. Tive oportunidades para participar dos assuntos tratados, através dos vídeos aulas livres. 

(  ) poucas 

(  ) algumas 

(  ) várias oportunidades para participar dos assuntos tratados, através dos vídeos aulas livres. 

(  ) Ou: não tive oportunidade de participar das vídeos aulas. 

 

10. O curso ofereceu oportunidade de ter experiência e conhecimento para si? 

(  ) pouquíssimo 

(  ) pouco 

(  ) algum 

(  ) inúmeros 

 

 

11. O(s) expositor(es), à vista dessa circunstância: 

(  ) manteve/mantiveram suas explanações em nível compatível com o demonstrado pelo grupo 

(  ) não pôde/puderam dar um nível desejado às suas explanações, tendo sido, várias vezes levado(s) a fazer 

um nivelamento por baixo. 

 

12. Considero, de um modo geral, que os métodos e técnicas usados no Curso foram: 

(  ) pouco adequado 

(  ) adequado 

 

13. O material didático utilizado foi: 

(  ) suficiente 

(  ) insuficiente 

 

14. A qualidade (conteúdo) do material didático distribuído foi: 

(  ) deficiente 

(  ) razoável 

(  ) boa 

(  ) muito boa 


