
 

 

 

NOVA SIMAQ 

 

Relatório da perceção sobre os Cursos Não 

Conferentes de Grau 

 

Curso de Introdução à Ação 

Humanitária (1ª edição) 

 
 

Dezembro 2022 

 

 

 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

 

 

 

 

 

 



 

Índice 
1. Introdução ........................................................................................................................ 3 

2. Resultados ........................................................................................................................ 4 

3. Comentários dos participantes ......................................................................................... 5 

3.1. Comentários sobre quais os aspetos deste curso que foram mais úteis e pertinentes . 5 

3.2. Comentários sobre as melhorias ................................................................................... 5 

4. Conclusões ........................................................................................................................ 5 

 

  



 

RELATÓRIO DA PERCEÇÃO SOBRE OS CURSOS NÃO CONFERENTES DE GRAU    

Curso de Introdução à Ação Humanitária (1ªedição) Data 27-01-2023 

 

3 
 

1. Introdução 

O questionário da perceção sobre o funcionamento do Curso Introdução à Ação Humanitária foi 

elaborado e gerido a partir da plataforma ComQuest® (Digitalis). Os participantes receberam um 

link de acesso ao questionário aquando do término do Curso (dia 16 de dezembro de 2022) e o 

fecho do questionário foi efetuado no dia 20 de janeiro de 2023. Os participantes classificaram 

cada questão, utilizando a escala 1-6 (1 sendo o mais baixo e 6 o mais elevado). As questões 

incluídas no mesmo estão expostas na tabela 1. 

Tabela 1. Estrutura do questionário 

Questionário da perceção dos participantes no Curso 

1. Objetivos de aprendizagem: foram explicados de forma clara e 
foram alcançados. 

2. Conteúdo do curso: foi organizado, bem planeado, interessante e 
relevante. 

3. Formador(es): tinham competências pedagógicas e transmitiu 
mensagens claras. 

4. Metodologia: foi apropriada e ajudou-me a entender os conteúdos. 

5. Materiais de apoio disponibilizados (bibliografia e outros recursos): 
contribuíram para a minha aprendizagem. 

6. Aplicabilidade: útil e aplicável. 

7. Duração: A relação entre o volume de trabalho solicitado e o número 
de horas do curso é adequada. 

8. Satisfação Global com o Curso 

9. Quais os aspetos deste curso que foram mais úteis e pertinentes? 

10. Como melhoraria este curso? 

 

Dos 12 questionários enviados, 9 foram respondidos, correspondendo a uma taxa de resposta 

de 75,0% (figura 1). 
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Figura 1. Captação de imagem da plataforma ComQuest ®. 

 

2. Resultados 

Esta foi a primeira vez em que se aplicou o questionário a este Curso e os resultados obtidos 

foram bastante positivos, uma vez que todos os aspetos questionados tiveram uma avaliação 

global elevada (≥ 5). 

 

 

Figura 2. Avaliação do grau de satisfação em relação ao Curso frequentado, de acordo com os aspetos 

descritos no gráfico. 
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3. Comentários dos participantes 

3.1. Comentários sobre quais os aspetos deste curso que foram mais úteis e 

pertinentes 

Dos nove participantes que responderam ao questionário, seis deixaram um comentário, como 

se pode ver na descrição abaixo. Os comentários revelaram um elevado grau de satisfação com 

os mais variados aspetos do curso, sendo que os conteúdos e estrutura/organização do Curso 

foram dos aspetos mais citados. 

 

3.2. Comentários sobre as melhorias 

Dos 9 participantes que responderam ao questionário, 6 deixaram um comentário no âmbito 

das propostas de melhoria, como se pode ver na descrição abaixo. Através dos comentários 

registados verifica-se claramente que o aumento das sessões síncronas foi o aspeto mais citado 

pelos participantes.  

 

4. Conclusões 

A primeira avaliação feita sobre este Curso foi bastante positiva e os participantes elogiaram, 

através dos seus comentários, o conteúdo do curso, a estrutura dos módulos, bem como a 

própria formadora. Para além disso, indicaram o aumento das sessões síncronas como uma 

proposta de melhoria. 

De referir ainda que o grau de satisfação global foi de 5,9 em 6. 


