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Pessoal,
Segue pesquisa para que vocês avliem sua participação no Tecnojovem 2016. Cada resposta é muito
importante para registrarmos a atividade, e vale como reflexão para as atividades futuras.
Abs,

Luiz Arthur
0 - Nome (opcional):
1 - Responda quais as suas principais motivacoes para inscever-se no projeto - voce pode marcar
quantas alternativas forem pertinentes: * Geralmente participo de iniciativas do Programa TIC de Maos Dadas
Geralmente participo de outras iniciativas relacionadas a responbsa
2 - Responda se você teve dificuldade emFiquei
obter interessado
aprovação gerencial
para participar:
* ❍
Sim
especialmente
na acao que
escolhi.
❍ Não
Outras - favor comentar no campo aberto - ultima pergunta.
3 - Quanto à capacitação/formação/reunião inicial de voluntários:: * ❍ Adequada
❍ Razoavelmente adequada
❍ Inadequada
❍ Não houve
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❍ Houve, mas não participei
4 - Quanto à carga horária das atividades:: * ❍ Adequado
❍ Razoavelmente adequado
❍ Inadequado
❍ Não se aplica (ex.: não cheguei a exercer atividades) - justifique no campo aberto da última
questão
5 - Quanto à interação entre os voluntários:: * ❍ Adequada
❍ Razoavelmente adequada
❍ Inadequada
❍ Não se aplica (justifique no campo aberto da última pergunta)
6 - Quanto ao material didático (se houve) e orientações para as atividades:: * ❍ Adequado
❍ Razoavelmente adequado
❍ Inadequado
❍ Não se aplica (justifique abaixo)
7 - Quanto à infra-estrutura utilizada nas atividades:: * ❍ Adequado
❍ Razoavelmente adequado
❍ Inadequado
8 - Quanto à seleção do público atendido:: * ❍ Adequado
❍ Razoavelmente adequado
❍ Inadequado
❍ Não sei avaliar
9 - Quanto à organização da ação:: * ❍ Adequado
❍ Razoavelmente adequado
❍ Inadequado
10 - Responda quais competências você percebe que foram trabalhadas. Marque quantas
alternativas forem pertinentes.: * ❏ Trabalho em equipe
❏ Iniciativa
❏ Liderança de pessoas
❏ Criatividade e inovação
❏ Aprendizagem e compartilhamento do conhecimento
❏ Capacidade de decisão
❏ Visão sistêmica
❏ Agir na urgência e lidar com incertezas
❏ Lidar com a diversidade
❏ Unir ideia com prática
❏ Capacidade de cooperar
❏ Outras (favor justificar no campo aberto da última pergunta)
❏ Nenhuma (favor justificar no campo aberto da última pergunta)
11 - Com relação ao interesse nos temas relacionados (Tecnologias Sociais, Softwares Livres,
Desenvolvimento Local, Economia Solidária, Comunicação Comunitária, Diversidade, Necessidades
Especiais, Resíduos etc.):: * ❏ Aprendi sobre os temas e me envolvi em outras ações concretas
❏ Já conhecia a maioria dos temas¸ mas aprendi mais
❏ Não conhecia¸ mas despertaram meu interesse
❏ A ação não acrescentou nesse sentido
12 - Com relação ao seu ambiente de trabalho na Petrobras, considerando sua participação:: * ❍
Não houve influência na AMBIÊNCIA
❍ Houve uma PEQUENA melhora na AMBIÊNCIA
❍ Houve uma GRANDE melhora na AMBIÊNCIA
13 - Quantas horas aproximadamente você investiu na ação que participou?: *
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14 - Responda se você considera que a participação na iniciativa interferiu em sua produtividade: *
❍ Sim¸ positivamente
❍ Sim¸ negativamente
❍ Não interferiu
15 - Você participaria novamente dessa ação?: * ❍ Sim. E ainda convidaria outros colegas
❍ Sim; Talvez¸ se algumas condições melhorassem. Por favor¸ justifique (campo aberto, última
questão)
❍ Não¸ não tenho tempo
❍ Não¸ pois foi muito diferente do que eu esperava
16 - Qual a sua avaliação geral da da ação?: * ❍ Ótimo
❍ Bom
❍ Regular
❍ Ruim
❍ Péssimo
17 - Deixe aqui seu comentário sobre questões anteriores, elogios ou críticas: *
Instruções de formatação [23]
Tags HTML permitidas: <cite><blockquote><iframe><object><embed><div> <span>
<br> <a> <em> <strong> <cite> <strike> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
<blockquote> <p> <pre> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <table> <caption>
<thead> <th> <td> <tr> <sup> <sub><code><center>
Você pode postar código entre as tags <code>...</code&gt (código genérico) ou entre as
tags <?php ... ?> (código PHP colorido).
Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
Empty paragraph killer - multiple returns will not break the site's style.
Endereços de páginas de internet e emails viram links automaticamente.
Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is
enabled) replaced with a spamproof clickable link.
@username @ or @#uid @ creates a link the user's profile page.
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