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Relatório da avaliação da formação
O presente relatório tem como objetivo avaliar a formação dada e promover ações de melhoria. Analisou-se os questionários dos participantes e apresenta-se de seguida o tratamento estatístico:
N.º participantes inscritos
N.º de interessados não inscritos
N.º participantes que concluiram
% participantes que concluiram
N.º desistentes
% desistentes
% participantes masculinos
% participantes femininos
Média de idades
Intervalo das idades
a
Escala de avaliação: 1 - Muito insuficiente; 2 - Insuficiente; 3 - Suficiente; 4 - Bom; 5 - Muito Bom
Avaliação da formação
1
(em %)
2
(em %)
3
(em %)
4
(em %)
5
(em %)
Sem
resposta
(em %) 
Duração da ação
Estruturação da ação
Interesse dos temas abordados
Utilidade dos conteúdos lecionados
Relevância das atividades realizadas nas sessões
Docente(a)
1
(em %)
2
(em %)
3
(em %)
4
(em %)
5
(em %)
Sem
resposta
(em %) 
Pontualidade
Relacionamento com of formandos
Capacidade de motivação dos formandos
Disponibilidade para esclarecer dúvidas
Clareza nas intervenções
Domínio dos temas
Organização das sessões
Documentação e informação disponibilizada
Avaliação das condições, meios, materiais afetos ao curso
1
(em %)
2
(em %)
3
(em %)
4
(em %)
5
(em %)
Sem
resposta
(em %) 
Capacidade de organização demonstrada
Equipamento(s) pedagógico(s) utilizados
Documentação de apoio disponibilizada aos participantes
Condições logísticas (iluminação e espaço)
Condições de higiene e segurança
Avaliação global
1
(em %)
2
(em %)
3
(em %)
4
(em %)
5
(em %)
Sem
resposta
(em %) 
Satisfação global
Observações e ações de melhoria a desenvolver
De um modo geral pela análise dos questionários concluiu-se que a formação dada foi
Tendo-se obtido a avaliação média dos parâmetros de
% de nível 5;
% de nível 4;
% de nível 3;
% de nível 2;
% de nível 1;
●  No campo de comentários e sugestões
sugeridas sugestões pelos participantes.
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