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Avaliação Geral do Evento
General Evaluation of the Event
Qual é o seu grau de satisfação com a organização do
evento?
How satisfied were you with the event?
22%

0%

Muito satisfeito Very satisfied
Satisfeito Satisfied
78%

Pouco satisfeito Somewhat satisfied

Depoimentos | Testimonials:
“Todo o processo foi muito rico, organizado e visivelmente planejado. Consegui ver meu desenvolvimento e
de outras organizações. Ótimo trabalhar com a oficina de Pitch.”
“The entire process was very rich, organized and planned. I managed to see my development and that of
other organizations. The Pitch workshop was great.”
“Apesar de muito produtivo para o crescimento institucional, poderia se ampliar o espaço livre entre os
participantes para trocas entre si.“
“Despite being very productive for institutional growth, you could give more free time for the participants to
interact among each other.”
“Atividades mais funcionais que nos deixem mais alertas para absorver as questões.”
“The functional activities left us more alert so that we could absorb the ideas.”
“Gostei de ter conhecido pessoas e trabalhos muito interessantes. Senti muita falta de uma integração maior,
atividades em grupos menores. As pessoas quando vêm para um encontro querem muito falar e trocar
experiência, é muito importante. Achei tudo muito corrido.”
“I liked meeting the people and their interesting work. I really felt there lacked an overall integration and lack
of activities in smaller groups. When people come to an event like this they want to talk and exchange
experiences, it’s very important. I thought it was all a little rushed.”

Atividade: Peer Learning
Activity: Peer Learning
A atividade foi importante para você e sua organização?
Was the activity important for you and your organization?

5%

3%

Sim Yes
Não No
Em parte Somewhat

92%

Depoimentos | Testimonials:
“Importante exercício que nos 'força' a mergulhar fundo naquilo que fazemos, foi maravilhoso.”
“This was an important exercise that forced us to dive deep into what we do. It was great.”
“Como foi a primeira atividade em grupo, poderiam ter olhado também as potencialidades e não só os
desafios.”
“As it was the first group activity, we could have also looked at our potential and not just our challenges.”

Atividade: Oficina: Introdução a Lógica da Intervenção
Activity: Workshop: Introduction to Logic and Intervention
Considera os facilitadores preparados, com
domínio dos assuntos abordados?
Were the facilitators prepared and
knowledgeable on the topics?

O conteúdo foi relevante para você e sua
organização?
Was the content relevant for you and your
organization?
8%
0%
Sim Yes

19%

Sim Yes

0%

Não No

Não No

Em parte Somewhat
81%

92%

O quanto a oficina sobre indicadores ampliou seu conhecimento?
How much did it deepen your knowledge on indicators?
6%

44%

Ampliou muito A lot
50%

Ampliou relativamente Somewhat
Ampliou pouco A little

Em parte Somewhat

Depoimentos | Testimonials:
“Teve muito conteúdo, é difícil absorver tudo, mas a oficina foi muito válida.”
“There was a lot of content – it’s difficult to absorb everything. But the workshop was relevant.”
“Indicadores sociais são realmente uma novidade para mim, não que desconhecesse, mas como são e foram
construídos, me passando um entendimento de sua mecânica e sua interpretação.”
“Social indicators are a new topic for me. I knew what they were, but I didn’t know how they were constructed.
This helped me understand their mechanics and interpretations.”

Atividade: Oficina Liderança e Sustentabilidade
Activity: Workshop Leadership and Sustainability

O conteúdo foi relevante?
Was the content relevant?
25%

O conteúdo revelou novos conceitos e
abordagens sobre o tema?
Did it reveal new concepts and approaches on the
topic?

Sim Yes

25%

Não No

0%
75%

Em parte Somewhat

Sim Yes
Não No

0%
75%

Em parte Somewhat

Considera os facilitadores preparados, com domínio
dos assuntos abordados?
Were the facilitators prepared and knowledgeable on
the topics?
0%

13%
Sim Yes
Não No
Em parte Somewhat
87%

Depoimentos | Testimonials:
“As ideias ficaram muito amplas. Para brainstorm é interessante as pessoas pensarem e escreveram antes
para que a primeira fala não direcione toda a discussão.”
“There were extensive ideas. For brainstorming it would be interesting to have people think and write down
beforehand so that the first comment doesn’t dominate the whole discussion.”

Atividade: Oficina Gestão Financeira
Activity: Workshop Financial Management
O conteúdo foi relevante para aprimorar a gestão
financeira da sua organização?
Was the content relevant to improve the financial
management of your organization?

As dinâmicas utilizadas para a apresentação dos
conteúdos favoreceram seu processo de
aprendizagem?
Did the methods used during the workshop facilitate
learning?

15%
0%

16%

Sim Yes

4%

Sim Yes

Não No

Não No

Em parte Somewhat
80%

85%

Considera os facilitadores preparados, com
domínio dos assuntos abordados?
Were the facilitators prepared and
knowledgeable on the topics?

4%

Em relação ao seu conhecimento anterior em gestão
financeira, você considera que esta oficina:
Considering how much you knew before, how much did
it deepen your knowledge on financial management?
4%

13%
Sim Yes
Não No
83%

Em parte Somewhat

Em parte Somewhat

Ampliou muito A lot
42%

54%

Ampliou relativamente
Somewhat
Ampliou pouco A little

Depoimentos | Testimonials:
“Apenas gostaria de dar os parabéns, realmente vi que um tema vasto, complexo para alguns, pode ser
repassado de forma clara, simples e objetiva.”
“I want to congratulate you for teaching this vast topic – which may be complex for some – in a clear, simple
and objective format.”
“Os facilitadores têm domínios, mas fala difícil e superficialmente. O fato de sermos líderes não quer dizer
que trabalhamos as linguagens empresariais.”
“The facilitators are knowledgeable, but speak this difficult topic in a superficial way. The fact that we are
leaders does not mean that we work in business language.”

