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Universidade Estadual de Feira de Santana, 28 a 30 de maio de 2003 
 
 

Avaliação feita pelos participantes em relação ao curso  
no primeiro dia de trabalho 

Tarde, 28/05/03 
 
PONTOS POSITIVOS 
Debates participativos, com reflexão 
conjunta, coletiva. 
Metodologia Teoria/prática. 
Troca de experiências ++ 
Dinâmicas 10 
Informações 
Organização e apresentação dos trabalhos 
A metodologia utilizada para a ministração 
do curso 
A possibilidade de expor dúvidas e debatê-
las é positivo 
Diversidade das atividades 
Atividades participativas 
Recursos adequados 
Divisão da apresentação + de um 
apresentador 
Boa organização da equipe ++ 
Boa capacidade de ouvir o grupo / criação 
de ambiente de troca 
Análise dos guias nos proporciona reflexão 
sobre o que vamos estar construindo 
Ótima equipe que está participando do curso 
Os assuntos estão sendo muito bem 
trabalhados, sem fugir da temática a que se 
propõe 
Metodologia para transmitir conhecimentos 
++ 
Metodologia participativa 
Boa participação 
Temática 
Almoço 
Conteúdo 
Trabalho de avaliação em grupo dos 
diferentes guias ensina muita coisa para nós 
Explanações dinâmicas 
Interação do grupo ++ 
Trabalhos com o grupo ++ 
Análises críticas 
Discussões em grupo 
Socialização do saber 
Começar a entender o que é um guia de 
campo 
Descontração 
O assunto abordado enriquecedor 
 

PONTOS NEGATIVOS 
Perda de tempo na discussão de pontos 
irrelevantes 
Tornar mais objetivo, principalmente com 
relação aos conceitos  
Controle de tempo e disposição 
Determinar tempo para fala ++ 
Apresentações mais objetivas ++ 
Uso indiscriminado de copos descartáveis 
Discussões fora de hora ++ 
Falta de técnicos que acompanharam o 
guia 
Conversas repetidas 
Tempo de discussão dos trabalhos 
desobedecidos 
Objetividade +++ 
Chá no lanche 
Pouco tempo para apresentação 
Falta de controle nas divagações e 
apresentações  +++++ 
Tempo das dinâmicas 
Adequar e respeitar o tempo para as 
atividades 
Perda de tempo com detalhes 
insignificantes 
Divagação na definição da palavra “guia” 
Tempo mal administrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


