FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE INGRESSO E TREINAMENTO

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO
TREINAMENTO IN COMPANY
v.14.10.2014

Curso:

Inovação e Criatividade – Turma 1

Instrutora:

Ana Lucia Pita

Empresa:

Integração Escola de Negócios

Local:

Campus Santo André – Bloco B – Sala 406

Data:

Turma 1: 22 e 23/10/2014 – 08h30 às 17h30 (19 participantes)

Carga horária:

16 horas

INSTRUTOR
1- Avaliação da instrutora:
a) Conhecimento e domínio do assunto apresentado

b) Didática e atuação em sala de aula

c) Pontualidade da instrutora

d) Relação da teoria apresentada no curso com a realidade
da UFABC

e) Disponibilidade e habilidade para esclarecer dúvidas e flexibilidade para atender as necessidades dos treinandos

Comentários sobre a instrutora:

Excelente, passou o conteúdo de forma dinâmica e eficiente.

Treinamento fantástico, selecionado a dedo, dedico meus parabéns a excelente instrutora e a quem a selecionou.

Instrutora dinâmica e alinhada com o conceito de criatividade e inovação. Apresentou conceitos e técnicas de
desbloqueio e recomendou filmes e livros do assunto.

Gostei da instrutora, pois ela foi bastante atenciosa, disponibilizando, inclusive, e-mail para esclarecimento de
dúvidas posteriores.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE INGRESSO E TREINAMENTO
METODOLOGIA E RECURSOS
2- Carga horária do treinamento:

3- Material didático:
a) Qualidade e organização do material distribuído no curso
(apostila):

b) Opinião sobre se o material distribuído facilitou o
aprendizado:

4- Recursos usados no treinamento (slides, vídeos, dinâmicas, trabalhos em grupo etc.):

INFRAESTRUTURA
5- Sala onde o curso foi realizado, considerando os seguintes aspectos:
a) Cadeira

b) Temperatura

c) Iluminação

d) Ruídos
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e) Equipamentos: computador, projetor multimídia, quadro
branco/negro, flip-chart etc.

f) Disposição/Layout: A sala era apropriada para a realização
das atividades do curso (dinâmicas, formação de grupos,
movimentações etc.)?

6- Considerações sobre o material didático, equipamentos, recursos e o local de realização do treinamento:











O material entregue foi muito útil para anotarmos citações importantes e também para usarmos quando tivermos
dúvidas. Tenho certeza de que todos tiraram proveito desse treinamento que nos ajudou e vai nos ajudar em nossa
vida tanto pessoal quanto profissional. A sala foi apropriada.
Material didático muito bom, o único problema apresentado foi o ar condicionado muito forte, observado também
pelas colegas ao meu lado que também estavam incomodadas com o vento que estava forte e gelado.
Penso que o material didático deve ser também apresentado em formato digital, afinal não quero guardar e nem
tenho espaço para as apostilas.
Foi um pouco cansativo por ser o dia todo, a realização em meio período seria ideal. As cadeiras são péssimas,
duras, desconfortáveis.
As cadeiras eram acopladas às mesas, o que dificultava a mobilidade visto que foram dispostas uma ao lado da
outra, formando um semicírculo. Assim também não era possível ter uma visão direta das apresentações, sendo
necessário manter o pescoço virado durante todo o período do treinamento.
Foi um pouco cansativo por ser o dia todo, a realização em meio período seria ideal. As cadeiras são péssimas,
duras, desconfortáveis.
O equipamento de som da sala não estava disponível. Por isso, o RH teve que improvisar com um aparelho próprio.
O som e a iluminação da sala não eram adequados no momento que os vídeos eram apresentados.

PROCESSO DE APRENDIZAGEM
7- Opinião sobre se o conteúdo programático foi trabalhado integralmente durante o curso:

8- Opinião sobre se, após o treinamento, as dúvidas e dificuldades foram esclarecidas:
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9- Comentários sobre se o treinamento atendeu às expectativas, se há necessidade de complementação dessa capacitação
e sugestões:
Atendimento das expectativas:

O treinamento superou as minhas expectativas.

Sim, apesar de a carga horária ser curta o curso surpreendeu através do seu conteúdo.

Sim, o treinamento atendeu completamente as expectativas.
Necessidade de complementação:

Deixo a sugestão de finalizar o curso com alguma atividade mais interativa.

Embora tenha gostado do treinamento, acredito que seriam interessantes dinâmicas de grupo.

Que o curso alie teoria e prática para melhor fixação do conteúdo.

Sim, atendeu as minhas expectativas. O tema criatividade é bem amplo, seria interessante outros cursos que
mostrassem outras ferramentas que estimulassem a criatividade, interação.
Sugestões:

O tema criatividade é bem amplo. Seriam interessantes outros cursos que mostrassem outras ferramentas que
estimulassem a criatividade, interação.

Uma oficina na qual fosse estimulada a criatividade dos servidores.
10- Opinião sobre de que forma o aprendizado desse curso ajudará no dia a dia:












O treinamento ajudou a mostrar caminhos a trilhar em busca de criatividade e inovação.
Diversas. O poder de acreditar no seu potencial é o que nos dá animo e nos permite inovar os processos com os
quais temos contato.
A busca por exercitar a criatividade visando a inovação e a melhora dos processos no ambiente de trabalho, e o
pensar de forma mais abrangente sobre alguns aspectos.
O curso foi excelente, demonstrou vários casos de sucesso como grandes personalidades. O curso serviu como
motivacional, pois todos nós temos criatividade, somente precisamos colocar ela em prática. O curso me ajudará
tanto profissionalmente, quanto pessoalmente.
Na verdade o curso veio reforçar o meu conhecimento sobre o assunto e com certeza, isso contribui para o meu
cotidiano.
Ferramentas e estratégias para inovar nas ações do cotidiano e ultrapassar as barreiras e desafios para a o
implementação de ações criativas.
A ter uma visão diferente de tudo o que eu faço no meu dia a dia para melhorar o meu desempenho profissional.
Na aceitação do ônus inicial que há na implementação de uma proposta, em muitos momentos me senti
extremamente deprimida por ser tão "detonada" pelas minhas ideias, no treinamento compreendi que isso sempre
ocorreu e sempre ocorrerá com o "novo".
Na minha maneira de agir com todas as dificuldades do meu dia-a-dia , no meu trabalho , na minha vida pessoal ,
pois nos incentivou a arriscar quando temos ideias , por em prática , inovar!

11- Conceito atribuído ao treinamento, considerando todos os aspectos:

