
 
 

 
 

Relatório do Encontro Regional de Gestores de UEL – Região SP 

Apresentação 

O evento foi realizado no dia 28 de novembro de 2021, das 9hs as 13hs, de modo 
presencial nos Distritos Escoteiros, conduzido pelo Comissário Distrital, com possibilidade de 
participação on-line, conduzido por facilitadores, daqueles que não puderam comparecer de 
modo presencial.   

Teve como objetivos atender ao previsto no objetivo do Plano Estratégico Regional no 
item 2.1.5; trazer a discussão o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 – Paz, 
Justiça e Instituições Eficazes; proporcionar um momento de fortalecimento de vínculos 
(Região / Distritos / UELs); buscar uma maior percepção das potencialidades e barreiras do 
nível local, de modo a fornecer subsídios ao planejamento de ações da região escoteira. 

Método 
Participaram do Encontro 276 pessoas representando 28 Distritos Escoteiros, das 

quais 125 responderam à pesquisa (45%), com índice de erro de 6% e confiabilidade de 95%. 

Para avaliação do Encontro Regional de Gestores da UEL utilizou-se 1 questionário 
(forms) disponibilizado no chat no encerramento do evento. Os participantes foram 
orientados a responder a avaliação imediatamente após a experiência. 

 Foi realizada análise estatística e categorização dos dados abordando os seguintes 
aspectos: 

1) Perfil dos participantes: faixa etária, linha de atuação, função e modo de participação: 
on-line ou presencial; 

2) Percepções quanto à estrutura e organização do evento de modo on-line e de modo 
presencial: plataforma utilizada, acesso e suporte, qualidade da transmissão e 
atendimento às dúvidas no modo on-line; material impresso, qualidade da 
transmissão, estrutura do local e atendimento às dúvidas no modo presencial;  

3)  Percepção com relação ao programa do evento de modo on-line e de modo 
presencial: qualidade do material, dinâmicas utilizadas, domínio do assunto e 
exposição oral da equipe, relacionamento da equipe com os participantes e carga 
horária total do evento; 

4) Percepções quanto ao aprendizado: conhecimento antes e após a vivência; 

5) Percepção quanto a aplicação dos conceitos abordados: capacidade de aplicar os 
conceitos na função e relevância do assunto para a vida pessoal; 

6) Nível de satisfação com a vivência: NPS – Net Promoter Score para a percepção geral 
sobre o evento, estrutura e organização e programa do evento (conteúdo); 



 
 

 
 

7) Capacidade de transformação e mudanças em suas UELs: aplicação da sistematização 
para a gestão da UEL e as possibilidades de apoio regionais para a gestão da UEL; 

8) Comentários. 

 Com a colaboração do Coordenador Regional de Métricas e Estatística, Marco 
Sernagiotto, foi elaborado um relatório de representação gráfica para visualização dos 
resultados.  
 Link de acesso: https://bit.ly/ERGUEL2021   
 
Principais resultados 
 
Perfil dos participantes 

95% dos participantes eram dirigentes, dos quais 83% eram diretores presidentes, 
com predominância da faixa etária de 41-50 anos (36% dos participantes), seguida da faixa 
etária de 51-60 anos (28%). 70% participaram de modo presencial e 30% de modo on-line 
 
Percepções quanto à estrutura e organização do evento de modo on-line 

Foram considerados como “bom ou excelente” por: 
- 97% dos participantes a plataforma utilizada e o atendimento às dúvidas; 
- 100% o acesso a plataforma, suporte de apoio para a plataforma e a qualidade da 
transmissão. 
 
Percepções quanto à estrutura e organização do evento de modo presencial 

Foram considerados como “bom ou excelente” por: 
- 99% dos participantes a estrutura do local; 
- 94% o material impresso; 
- 93% o atendimento às dúvidas; 
- 88% a qualidade da transmissão. 
 
Percepções quanto ao programa do evento de modo on-line 

Foram considerados como “bom ou excelente” por: 
 
- 100% dos participantes as dinâmicas utilizadas e a qualidade do material audiovisual, o 
domínio do assunto e a exposição oral da equipe de facilitadores, assim como o 
relacionamento da equipe com os participantes; 
- 92% a carga horária do evento. 
 
Percepções quanto ao programa do evento de modo presencial 

Foram considerados como “bom ou excelente” por: 
 



 
 

 
 

- 85% dos participantes as dinâmicas utilizadas; 
- 88% a qualidade do material audiovisual; 
- 93% o domínio do assunto da equipe assim como o relacionamento da equipe de 
facilitadores com os participantes; 
-  89% a exposição oral da equipe de facilitadores; 
- 85% a carga horária do evento. 
 
Percepções quanto ao aprendizado  
 Os gráficos abaixo mostram (em porcentagem) as percepções de conhecimento dos 
participantes antes e após a vivência: 

  
Figura 1: participantes de modo on-line e de modo presencial 

 Comparando o momento pré e pós atividade a percepção de conhecimento 
considerada como “boa ou excelente” pelos participantes aumentou de 55% para 95% para 
aqueles que vivenciaram o modo on-line e de 73% para 99% para os que estavam no modo 
presencial, mostrando que o Evento possibilitou aos participantes um aprendizado 
significativo sobre o assunto abordado. 
 
Percepção quanto a aplicação dos conceitos abordados 
- 92% dos que estavam no modo on-line e 88% dos que estavam no modo presencial 
afirmaram ser capazes de aplicar os conceitos na sua função no Movimento Escoteiro; 
- 95% dos que estavam no modo on-line e 94% dos que estavam no modo presencial 
consideraram o assunto relevante para sua vida pessoal. 
 
Índice de satisfação com a vivência 
 A tabela 1 mostra (em porcentagem) o índice de satisfação dos participantes com o 
evento (IS = atribuição de notas 8, 9 e 10) e que consideraram o evento como muito bom ou 
excelente e se sentiram, portanto, satisfeitos ou muito satisfeitos com a vivência. 
 Os dados mostram que as pessoas, de modo geral, ficaram muito satisfeitas com o 
evento e esse índice foi maior para o modo on-line em comparação com o presencial. 
 
 
 



 
 

 
 

Tabela 1: porcentagem de notas 8, 9 e 10 para evento 

 
 Utilizando as notas de 1 a 10 atribuídas pelos participantes aos itens avaliados foi 
possível determinar a porcentagem de detratores (notas de 1 a 6), que são aqueles que não 
indicam a atividade a outras pessoas, de neutros (notas 7 e 8), estão satisfeitos e a 
porcentagem de promotores (notas 9 e 10), aqueles que estão muito satisfeitos.  

Também foi calculado o Net Promoter Score (NPS), obtido pela equação: 
NPS = %Promotores - % Detratores 

Este índice apresenta a porcentagem de participantes que indica a atividade para 
outras pessoas e é assim considerado para análise: 

 NPS entre 75 e 100: atingiu a excelência; 
 NPS entre 50 e 75: tem qualidade, mas deve implementar melhorias; 
 NPS entre 0 e 50: precisa melhorar substancialmente a qualidade de seus produtos e 

também o relacionamento com os clientes 
 É importante observar que o a experiência on-line foi mais satisfatória que a 
experiência presencial. 

Tabela 2: porcentagem de notas atribuídas ao evento e NPS. 

 
 Para os participantes do modo on-line o evento teve NPS excelente. Já para 
experiência de modo presencial o NPS foi bom, mas precisa de melhorias. Os participantes se 
sentiram satisfeitos com o evento e a maioria o indicaria para outras pessoas. 
 
Capacidade de transformação e mudanças em suas UELs 
- 97% das pessoas que participaram no modo on-line e 89% dos que estavam no modo 
presencial relataram se sentir mais bem preparados para aplicar os conceitos abordados no 
evento na gestão das suas UELs, 9% relataram “indiferentes” e 2% não se sentem mais bem 
preparados para aplicar os conceitos; 
- 100% dos que estavam no modo on-line e 88% dos que estavam no modo presencial 
afirmaram conhecer melhor as ferramentas de apoio regional para a gestão da UEL. Os outros 
12% dos participantes do modo presencial relataram como “indiferentes” a este item. 
 



 
 

 
 

Comentários 
Houve 44 comentários relacionados a estrutura e organização do evento: 9 com 

sugestões; 2 negativos e 33 positivos. Seguem abaixo na íntegra. 
 
Sugestões: 

1. Dominar as ferramentas utilizadas para auxiliar as dúvidas de outros Escotistas 
2. Deveria ter sido dado maior apoio aos comissários 
3. Atividade para ser feita presencial, muito assunto para um tempo curto, e domingo não é adequada 
4. Maior tempo de preparação 
5. Tarefa prévia.  
6. O conceito de 5w2h deveria ter sido apresentada antes da execução dos exercícios.  
7. Apesar de estar com nossos pares no presencial...ainda penso que sendo aplicado no LINE , todos 

poderiam estar, também on-line, visto custo particular e logístico pessoal... 
8. necessidade de internet mais potente 
9. Falar sobre BP 

 
Comentários negativos:  

1. O evento híbrido foi ruim, pois presencialmente foi difícil de entender a voz dos palestrantes pela caixa 
de som. 

2. Não foi muito bem recebido esse formato on line.  
 
Comentários positivos: 

1. Boa 
2. Excelente  
3. Foi muito bom o evento, apenas tive dificuldade com a ferramenta do mural utilizado, mas isso falta 

de conhecimento de minha parte. Aponto a mim mesma a necessidade de conhecer melhor as 
linguagens da tecnologia usada no evento. 

4. Excelente 
5. excelente 
6. Otima 
7. EXCELENTE 
8. Ótima 
9. Foi boa no geral. 
10. bom 
11. Gostei muito de tudo 
12. Muito bom 
13. foi o melhor que conseguimos fazer em conjunto. 
14. Boa 
15. Ótimo 
16. Bom 
17. Perfeito!!! 
18. Boa nada a reclamar tudo limpo e organizado 
19. Foi excelente  
20. Estava muito bem estruturado e organizado. 
21. Poderiamos ter mais encontros desse nivel 
22. O que foi oferecido para este evento atendeu bem as necessidades 
23. Muito boa 
24. Não há nada a melhorar neste quesito. 
25. Ter mais encontros como esse 
26. Atendeu 



 
 

 
 

27. Excelente 
28. Presencial 
29. Muito boa 
30. Foi otimo 
31. Excelente  
32. Presencial ótima  
33. Bom 

Houve 49 comentários relacionados ao programa do evento: 10 com sugestões; 2 
negativos e 37 positivos. Seguem abaixo na íntegra. 

 
Sugestões: 

1. Escute mais antes de elaborar o evento 
2. Usar uma UEL como case foi um fator limitante para pensar soluções de problemas reais para os 

grupos do distrito. 
3. Muito longo  
4. Tem ct pra isso? 
5. Mais tempo para debate entre grupos presencial 
6. Falar de BP 
7. Poderia ser mais objetivo  
8. Detalhamento do programa antes do evento. 
9. Poderia ser aplicado pelo comissário, ou somente on LINE pela região 

 
Comentários negativos: 

1. Ruim 
2. Foi razoável, ficamos muito tempo esperando a finalização dos outros grupo entre as tarefas 2 e 3. 

 
Comentários positivos: 

1. Bom 
2. Excelente  
3. Gostei sim de como foi apresentado e agora saber direcionar meu posicionamento frente as 

necessidades do grupo. 
4. Excelente 
5. bom 
6. Sensacional 
7. EXCELENTE 
8. Ótimo 
9. Muito bom. 
10. excelente 
11. Só achei um pouco longo, 5 horas conectado é um pouco cansativo. Mas foi muito bom no geral. 
12. Excelente 
13. Bom, embora muito dos assuntos abordados ja eramde conhecimento dos diretores. 
14. Boa 
15. Em geral positivo. 
16. Bom abre nossas mentes soque devemos fazer, mas deveria ser abordado em várias etapas. 
17. Ok 
18. Bom 
19. De acordo  
20. Ter mais dinâmicas, foi bom mais deveria ter mais encontros  
21. Estava bom. 
22. Bom 
23. Muito bom apenas mais tempo 



 
 

 
 

24. Atendeu bem as necessidades 
25. Muito bem abordado e elaborado 
26. Sempre melhorar 
27. satisfeito 
28. Atendeu 
29. Excelente 
30. Bom 
31. Bom 
32. Ótimo 
33. Excelente 
34. Excelente  
35. Bom 
36. Ok 
37. Bom 

 
Foi aberto um espaço para que os participantes pudessem fazer suas considerações. 

Seguem abaixo na íntegra 15 sugestões, 1 consideração negativa e 9 positivas. 
 
Sugestões: 

1. Maior atenção aos chefes, no sentido de motivação. 
2. Manter a frequência dessas ações 
3. Há necessidade de maior comunicação entre os grupos 
4. Sei que é dificil, mas reduzir o tempo. 
5. impressos mais bem direcionados principalmente o que forem ter que ser preenchidos. 
6. Atribuir ao comissário distrital a realização do evento com a aplicação do início ao fim do programa. 
7. Os Presidentes prefeririam interagir entre eles e analisar a atual situação de cada UEL do próprio 

Distrito.  
8. Ouvir os problemas das uels 
9. A região não entende as seções autônomas, sempre tratam tudo como grupos, devem repensar a 

forma de comunicação, não basta citar as seções as vezes. 
10. Considerações: Presencial é bem melhor; Sugestões: Sair um pouco mais de falas ACADÊMICAS e 

FORMAS Acadêmicas de PROPOSTAS de Atividades  
11. Poderia ter mais suportes para os grupo escoteiros principalmente no interior. 
12. Dia do evento poderia ser sábado  
13. Não utilizar o evento para assuntos particulares.  
14. Obter eventos semelhantes a este com outros temas 
15. Menor pensamento de empresa e mais união 

 
Considerações negativas: 

1. Não aplicável 
 
Considerações positivas: 

1. Parabéns a equipe que esteve sempre muito alinhado. 
2. Precisamos mais iniciativas como essa.  
3. Eu achei o evento fantástico! Gostaria que ele pudesse ocorrer, nesse mesmo formato e tema, outras 

vezes, de forma que os demais membros da diretoria pudessem participar. Ou poderíamos ter esse 
treinamento no distrito... não sei, mas eu gostei da dinâmica proposta e acredito que seria de grande 
valor para o grupo se todos tivessem esse conhecimento.  

4. PARABENS 



 
 

 
 

5. Esse plano de ação  é importante para a gestão de UEL, para quem não está acostumado ou não faz, 
importante focar 02 ou 03 pontos no primeiro ano,, para disciplinar e consolidar, aumentando no ano 
seguinte. 

6. A ferramenta é extremamente útil, assim como o conhecimento das atribuições de cada setor da 
regional.  

7. Obrigado pela oportunidade 
8. Mais eventos voltados a gestao da UEL nesse modelo 
9. Bravo, bravo, bravíssimo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Relatório da Equipe do Encontro Regional de Gestores de UEL – Região SP 
 

 Das XX pessoas envolvidas na construção e organização do Encontro, 27 delas 
responderam ao questionário de avaliação (XX%). A figura 1 mostra a característica da 
amostra. 

  
Figura 1: atuação no Encontro Regional de Gestores de UEL. 

  
 As percepções da equipe com relação aos itens citados abaixo podem ser acessadas 
no link: https://bit.ly/ERGUEL2021 

1. Interação dos participantes 
2. Conduta dos participantes 
3. Uso do chat 
4. Tempo total da atividade 
5. Check-in virtual 
6. Tempo destinado a cada vivência 
7. Tempo que lhe foi dado para preparar a demanda 
8. Atendimento dos profissionais 
9. Forma de avaliação das vivências 
10. Parte virtual do evento 
11. Programa do evento 
12. Suporte da equipe regional de formação 
13. Alinhamento da equipe de facilitadores 
14. Apoio da equipe de eventos 

 
Readequar o tempo da demanda parece ser interessante para que as pessoas possam 

se preparar de forma mais apropriada, pois esse item foi considerado como adequado apenas 
para 52% das pessoas. 

A interação dos participantes foi citada como parcialmente adequada por 33% das 
pessoas.  

Ambos os itens: tempo de preparação da demanda e interação dos participantes 
tiveram apontamentos semelhantes na avaliação do CRE2021. Pensar em como melhorar 
essa interação parece ser um ponto importante para os próximos eventos, assim como 
disponibilizar as demandas com mais antecedência. 



 
 

 
 

 Destaca-se o apoio da equipe de eventos, considerado como “adequado” por 96% dos 
respondentes e o atendimento dos profissionais apontado como “adequado” por 100%  das 
pessoas. 
  
Comentários 

Foi solicitado aos participantes da pesquisa que citassem ações concretas para 
melhoria das experiências consideradas "parcialmente adequadas" e "inadequadas" 
apontadas no relatório no link: https://bit.ly/ERGUEL2021. Seguem os 18 relatos na íntegra. 

 
1. Sem sombra de duvidas o evento deveria ter durado, ao menos, 1 dia. Bastante informação com 

conteúdo importante. Além disso, senti que alguns diretores realmente estavam ali sem entendimento 
do que estava sendo proposto. Vieram apenas para tirar duvida ou discussão. Apesar de ser minoria, 
em alguns momentos do trabalho em equipe, atrapalhou. 

2. (1) Mais tempo, aplicação prévia da vivência para os facilitadores. (2) Além disso, acho que vale a 
pena considerar a realização de “mutirões de planejamento” para efeitos educativos, envolvendo os 
três diretores  de uma mesma UEL (evidentemente, o evento precisará ser redimensionado para 
acomodar essa nova configuração). Poderíamos trabalhar com os dados do cada grupo e utilizar o 
exemplo construído como referência. 

3. Agenda de preparo e alinhamento dos facilitadores disponível quando da captação;  
Prever as diferenças de tempo do on line para o presencial; 
Programa do evento disponível com mais antecedência; 

4. Informações mais focadas e com mais tempo 
5. Interação dos participantes foi bem fraca, buscar fortalecer a comunicação do que acontecerá no 

evento (é participativo e de construção, não serão expectadores) e a estrutura que necessitam ter 
(computador, espaço para se concentrar, etc). 
Tempo de preparação para a demanda e alinhamento da equipe de facilitação foram falhos. Numa 
próxima oportunidade é bom ter contato com o material com mais antecedência e alinhar a forma de 
trabalho entre salas para uma experiência mais nivelada a todos que participam. 

6. Devido a complexidade do tema, a pluralidade e o conhecimento prévio dos participantes, penso que 
a atividade foi de difícil assimilação e o tempo curto para isso. Percebo que a atividade possibilitou 
atingirmos o nível 2 da Taxomomia de Bloom. Não sei exatamente qual era o objetivo. Embora a 
organização marcou duas datas para os facilitadores conhecerem o programa, elas foram muito 
próximas ao evento. Também percebo que os participantes não.posauem familiaridade com 
ferramentas virtuais de aprendizagem, o que limita a experiência e o uso de celular dificulta ainda 
mais. 

7. Aumentar o tempo para as atividades ou diminuir o número de atividades para o mesmo tempo 
proposto. 

8. Importante termos mais tempo para organizar a programação do evento. Ao mesmo tempo, percebo 
a necessidade de termos estratégias regionais que permitam não sobrepor ações pelos mesmos 
voluntários 

9. Fazer em 02 momentos melhorando assim as ações de aprendizagem 

10. Ter mais tempo paracdesenvolver as atividades 
11. Com relação ao tempo, sinto falta de definições necessárias para começar o evento com maior 

antecedência. Com relação ao alinhamento, o problema foi, mais uma vez no tempo, dado que o 
contato e preparo dos facilitadores foi feito em cima da hora, o que não tinha como ser diferente por 
conta do tempo de execução  

12. Com um pouco mais de antecedência a segurança na aplicação é maior 

13. Tempo muito longo. Faltou maior interação dos participantes ente si.  
14. Acredito que seja necessário uma orientação mais prática com relação ao mecanismo das tarefa. Eu 

tive o apoio de um escotista que trabalhou na formatação, o que ajudou bastante. 



 
 

 
 

15. A preparação da atividade deve ter um antecedência maior. 
16. Sou adjunto do Comissário e acredito que precisamos atribuir mais funções a este encargo ou elimina 

lo. Como só o comissário participa dos encontros só ele fica com as informações. 
17. O tempo da  atividade 2 poderia ser maior, já que demandou maior dedicação, leitura e envolvimento 

dos participantes. Sobrou tempo na atividade 3 que foi mais rápida e poderia ter sido reprimida. 

18. Receber a programação com maior antecedência para preparação de leitura e impresso do matwrial 
 

Também foi solicitado que apontassem experiências que DERAM CERTO, que 
gostaram e que devam ser repetidas em outros eventos. Seguem os 23 relatos na íntegra. 

 
1. Entendo que toda a experiência deu certo. Apenas precisamos aumentar o tempo para não ficar tão 

corrido. 

2. Material extremamente completo e realístico. 
3. Formato híbrido 

Organização centralizada e realização descentralizada com apoio dos Comissarios 
Kit material para cada localidade reproduzir; 
Equipe organizadora trabalhando centralizada  

4. O mural foi muito bom , a contrução coletiva, os vídeos com o case por função. 
5. Criação e disponibilização de ferramentas e conteúdos. 

Atividades dinâmicas e com ferramentas virtuais adequadas. 
Construção de diagnósticos sem julgamento. 
Simulação para entendimento da metodologia cumpriu muito bem a proposta. 

6. A construção como um todo, chegando no ponto de apresentar soluções regionais de apoio a UEL 
funcionaram. Muita gente não conhecia ou compreendia o papel de cada área da região. 

7. Utilizar ferramentas que possam ser usuais para as UELs. 
8. Gostei muito do mural, da simulação da UEL e de como a equipe organizadora e de eventos levou os 

problemas com tranquilidade. 

9. Dinâmicas entre os Grupos Escoteiros 
10. Conteúdo apresentado de excelente qualidade. Tarefas bem feitas e com capacidade de dar 

conteúdo aos participantes  

11. A atividade ser híbirida foi um ponto muito positivo! Achei que a mecânica funcionou super bem 

12. Formato extremamente didático e participativo. Bem dentro do aprender fazendo. 

13. A interação do grupo 
14. A interação entre os gestores, que não fazia parte da programação. E mesmo assim, fizemos por 

solicitação deles. 
15. Tudo deu certo. U ótimo resultado. Apenas considero necessário um treinamento mais prático dos 

facilitadores.  

16. Como primeiro contato foi muito gratificante e melhorou o aprendizado da equipe. 

17. Novos encontros neste formato  

18. Interação entre os participantes.  

19. Abertura para sugestão 

20. Participação presencial é motivadora. 
21. O programa com a atividade  voltada em fortalecer vínculos,  visualização de problemas, causa raiz, 

atividades práticas vivenciando uma outra UEL foram excelentes para o despertar da visão crítica e 
avaliadora dos gestores. 

22. O controle de horário foi muito importante.... para termos todos no mesmo alinhamento de espaço  
tempo da atividade. 
Iniciativa dará  bastante oportunidade de outros eventos no mesmo formato 

23. O formato, presencial concentrado nos distritos.  



 
 

 
 

 
Abaixo seguem os 15 relatos de experiências que NÃO deram certo, que NÃO 

GOSTARAM e que devam ser repensadas para outros eventos. 
 

1. Tempo e não conhecimento dos participantes de questões eletrônicas. Na minha equipe, eles não 
conseguiram sequer fazer a primeira atividade no Excel. 

2. Minha pouco experiência na 12dministra, pouco tempo para minha preparação. 
3. Muitos documentos , que fizeram perder o foco e que na sequência já estavam resumidas em outros 

documentos. 
4. O uso de recursos virtual para a aprendizagem. O Mural é bem legal, mas difícil para quem não está 

w computador e possuo um bom domínio destes recursos. 
Outro ponto a ser repensado é a centralização de facilitadores em um mesmo ambiente. Durante as 
falas com os próprios participantes, o som de um atrapalha o outro (o som vasa). 

5. Pouco tempo para organização 

6. Sem dúvida pouco tempo, pouca interação  
7. O prazo de execução, idealmente, deve ser maior. Entendo as dificuldades, mas alguns eventos fogem 

totalmente do prazo por falta de definições.  

8. Duração,  muito material solicitado e que não teve utilidade real.  
9. Todo evento necessita de mudanças. Acredito que a 12dminis evolução natural trará grandes 

benefícios. 
10. Acredito que o fato de se 12dministr um encontro em dois formatos em alguns momentos ficaram 

dúvidas quanto o que era para fazer on-line ou fisicamente.  

11. Linguagem mais adequada na exposição dos gráficos das metas 12dministrative. 
12. Se for de forma On line deve se deixar o distrito em uma sala juntos, assim o trabalho que já é feito 

dentro distrito tem um valor adicionado. 
13. O horário geral as 8 da manhã, para distritos com cidades distantes , ficou muito justo e tivemos 

atrasos na chegada, na organização do local e equalização dos equipamentos, perdendo assim a 
abertura  do evento.  Poderia sem pelo menos as 9 da manhã, facilitaria para distritos que possuem 
mais de 100 Km de distância de uma cidade a outra no distrito. 

14. Material chegou muito próximo do evento não dando oportunidade de uma preparação mais 
adequada, imagino que outros comissários tiveram uma dificuldade na execução pois em alguns 
momentos me senti perdido no sentido de.continuo ou espero algum contato da  chamada online 
dando continuidade 

15. Pontos a melhorar, divulgação das atividades com maior antecedência, assim como o treinamento 
para os Facilitadores, para que todos estejam alinhados ao conteúdo, didática e prática. 

 
Também foi dada a oportunidade para expressarem algo sobre a sua experiência. 

Seguem 15 relatos na íntegra. 
 

1. Acredito que, ao invés de textos e documentos, poderíamos ter feito a atividade toda por meio de 
vídeos. Claro que foi uma percepção que tive na aplicação. Mas é algo a se pensar. 

2. Compreendi a profundidade da proposta ao longo da aplicação em si. Excepcional! 

3. Muito bom trabalhar com pessoas comprometidas, que buscam alinhamento, que estudam os temas.  
4. Eu adorei, como facilitador ver a construção coletiva.  

Precisamos repetir com as outras funções específicas ( ex. Diretores financeiros, Dir de métodos, Dir 
ADM)  
Parabéns !!!  

5. Como sempre, aprendi muito como facilitador! 



 
 

 
 

6. No geral, gostei bastante. Pude compreender a proposta logo de manhã e realizar ajustes nas 
aplicações para produzir algum tipo de aprendizagem. A Morgana deu todo o apoio necessário 
durante a atividade. 

7. Excelente experiência e aprendizado, fica claro que necessitamos estar sempre próximos das UEL's e 
buscar as soluções para cada unidade em específico 

8. Saldo positivo de aprendizado, mas poderia ter sido maior com mais tempo. Atividade renderia mais 
no predencial 

9. O encontro nesse momento deveria ter sido para ouvir os gestores, interação entre eles.  
10. Registro a satisfação de todos os participante que tiveram a oportunidade de compartilhar e discutir 

problemas comuns. Na minha opinião foi um evento muito proveitoso. 

11. Deveria ser repensada a forma do encontro, totalmente presencial ou totalmente on-line. 

12. Foi excelente e democrático 
13. Os dirigentes presentes estavam muito dispostos a participar e se envolver nas atividades. Foi muito 

importante para nós como comissários visualizarmos dificuldades e problemas de gestão nas UEL que 
vão além do óbvio e visível. Bem como a dificuldade para fazer diagnóstico dos problemas de gestão 
encontrados. O período da tarde foi aproveitado para trabalhar dinâmicas de fortalecimento de 
vínculo, estabelecer um calendário e compromissos do conselho consultivo do DE e nos atualizar em 
relação aos grupos do distrito. 

14. Experiência  incrível e que seria muito bom ser repetida  
15. Eu achei o evento fantástico e os diretores presidentes que participaram também. Eu estava com 

apenas dois diretores presidentes, então o tempo para cada atividade foi suficiente, mas acredito que 
se mais diretores participassem, o tempo seria curto, pois eles gostam de debater o assunto, o que é 
bom, cabe apenas ao facilitador estar atento para que não fujam do contexto e percam tempo. 

 
Finalmente foi perguntado qual o nível de satisfação com a estrutura e organização 

(plataforma utilizada e apoio - figura 1), o programa do evento (conteúdo – figura 2) e o 
evento em geral (figura 3). 

 
Figura 1 

 



 
 

 
 

Figura 2 

 
Figura 3 

 
As tabelas 1 e 2 mostram as notas atribuídas ao evento pelos membros da equipe 

organizadora. Observa-se que, de modo geral, as pessoas se sentiram satisfeitas em participar 
do evento (tabela 10 e indicariam o evento a outras pessoas (tabela 2 - NPS acima de 75 para 
os 3 itens analisados). 
 

Tabela 1: porcentagem de notas 8, 9 e 10 para evento 

 
 

Tabela 2: porcentagem de notas atribuídas ao evento e NPS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Morgana Rosa Russo 

Coordenadora Regional de Diagnósticos 


