
Desenvolvimento de Instrumentos e Métodos Promotores da Igualdade de Género nas Empresas

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto

Formador/a:

Nada Muito

A - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E MÉTODOS 1 2 3 4 5

1. Conteúdos da ação de formação

2. Estrutura dos conteúdos

3. Interesse/utilidade dos conteúdos

4. Adequação dos métodos utilizados aos temas tratados

5. Equilíbrio entre a exposição teórica/prática

6. Duração da ação de formação (adequação do tempo ao programa)

Nada Muito

B - FORMADOR/A 1 2 3 4 5

7 Domínio e clareza na exposição da(s) matéria(s) tratada(s) na ação de formação

8. Estímulo à participação dos/as formandos/as nas sessões

9. Relacionamento com os/as formandos/as

10. Capacidade de motivar para as matérias lecionadas

11. Documentação e bibliografia suficiente e adequada

12. Pontualidade / cumprimento do horário das sessões

Nada Muito

C - ORGANIZAÇÃO 1 2 3 4 5

13. Qualidade e adequação das instalações e equipamentos

14. Condições físicas (salas, acessibilidades, etc...)

15. Organização administrativa

16. Qualidade do atendimento

17. Horário das sessões

Nada Muito

D - AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 1 2 3 4 5

18. Concretização dos objetivos propostos

19. Esta ação de formação permitiu-lhe adquirir novos conhecimentos

20. O nível das matérias tratadas foi adequado ao seu nível de conhecimento

21. Recomendaria esta ação de formação aos seus amigos/colegas

E - Críticas/Sugestões/Comentários 

A sua opinião sobre esta ação que terminou é, para nós, muito importante, pois permite desencadear um processo de melhoria

contínua e o ajustamento dos programas e dos métodos em ações futuras. Por favor, marque um (X) à frente de cada um dos

parâmetros abaixo indicados, numa escala de 1 a 5 valores, sendo atribuído ao valor 1 “nada” e ao valor 5 "muito" conforme a sua

opinião.

Questionário de Avaliação da Ação de Formação - Formando/a

Ação/ 

Módulo


