
1 

 

Evento de Capacitação IBGP On-line 
Arquitetura de Nuvem na Prática – Parte Teórica 

14 e 15/07/2020 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
 

Avaliação geral do evento - percentual de concordância com a afirmação 

apresentada: 

  Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

1. “As informações apresentadas no Evento atenderam minhas 

expectativas?” 
22% 78% 

2. “As informações apresentadas no Evento têm aplicabilidade 

na minha vida profissional?” 
9% 91% 

3. “O Evento contribuiu para melhorar meu conhecimento 

sobre Teletrabalho no Setor Público?” 
0% 100% 

4. “A duração do Evento foi adequada?” 26% 74% 

5. “A infraestrutura tecnológica do Evento foi adequada?” 9% 91% 

 

Percentual de notas 4 e 5 atribuídas aos painéis/palestras do evento: 

(Foram registradas 23 avaliações pela Plataforma IBGP On-line) 

Deixe uma mensagem para publicarmos em nossa rede digital. 
• Esse foi meu primeiro evento da IBGP. Fiquei muito impressionado em particular com a qualidade 

dos instrutores. Parabéns pelo trabalho! 

• Excelente evento, estaremos presente nos próximos. Obrigado. 

• Extremamente esclarecedor, no momento disruptivo que estamos vivendo, com os desafios 
causados pela pandemia do corona vírus, a qualidade do conteúdo do evento e o 
compartilhamento de experiências foi fundamental. 

• Achei extremamente proveitoso o evento, uma vez que estamos no início da jornada para a nuvem. 

• Este curso vala a pena ser feito para servidores públicos que atuam na área! Recomendo com 
certeza! 

• O maior problema da TI do mundo é o armazenamento de dados, que tem um crescimento 
exponencial fora de controle, e também o desenvolvimento mais ágil, mais eficaz,  que realmente 
atenda às necessidades do usuário da aplicação como também tenho o custo reduzido, precisamos 
abrir a mente para todas esta estrutura IaaS, PaaS e Saas. 

• Muito interessante. 

Dia 14/07 e 15/07 4 5 

Avalie a Parte Teórica com o Professor Breno Costa – IBGP 17% 83% 

Avalie o Painel – Desmistificando a adoção de Serviços em Nuvem no Governo 22% 78% 


