
ANEXO III – AVALIAÇÃO DA OFICINA 

Solicitamos o preenchimento desta ficha dando a sua opinião sobre a oficina. As 

respostas irão subsidiar o aperfeiçoamento de outras reuniões desse tipo promovidas 

pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Sua contribuição é de extrema 

importância. Desde já agradecemos! 

 

Sugestão: 

▪ Apesar do tema não ser novidade, são necessárias mais práticas, aplicações e 

simulações. 
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As palestras realizadas colaboraram para o entendimento sobre 
Mecanismos de Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos

Totalmente

Parcialmente

Não
colaboraram

13

3
1

O material disponibilizado foi adequado para apoiar o 
entendimento e discussões sobre os temas apresentados

Totalmente

Parcialmente

Completamente
insuficiente



Sugestões 

▪ Disponibilizar as apresentações para os participantes; as cópias não estão 

“visíveis”. 

▪ Não tive condições (tempo) para avaliar o material impresso. 

 

 

Não houve sugestões. 
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O tempo de duração da oficina foi suficiente para abordar a 
temática proposta

Totalmente

Parcialmente

Completamente
insuficiente
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O local da oficina e a infraestrutura (sala, som, projetor, 
recepcionistas, refeições, acomodações) foram apropriados

Totalmente

Parcialmente

Inapropriado



Sugestões: 

▪ Local não apropriado, muito distante, sem ar condicionado, cadeiras 

desconfortáveis. 

▪ Faltou climatizar o ambiente do evento. 

▪ O local otimize a aproximação e manutenção dos membros do CBH que vieram, 

porém dificulta o acesso dos membros que residem no município. 

▪ A desejar a aclimatação. 

▪ Muito calor no período da tarde. 

▪ Precisa de ar condicionado. 

▪ O local da plenária é muito quente. Sugiro verificar antes este aspecto. 

 

 

Não houve sugestões. 
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A moderação da oficina facilitou a busca dos objetivos 
propostos e o desenvolvimento dos trabalhos

Totalmente

Parcialmente

Não facilitou



 

Sugestões: 

▪ Incentivar uma maior presença (divulgação). 

▪ Tem que reunir e debater. 

 

Outras sugestões/depoimentos: 

▪ Audiência pública nas escolas e universidades. 

▪ Agradeço a oportunidade de alargar os conhecimentos. 
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A oficina alcançou o objetivo de nivelar conceitualmente 
e discutir as diretrizes para os mecanismos de cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio Verde Grande

Totalmente

Parcialmente

Não foi
alcançado


