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

25 e 26/05/2020 
 

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?” 
8% 92% 

2. “As informações apresentadas no Evento têm aplicabilidade na 

minha vida profissional?” 
0% 100% 

3. “O Evento contribuiu para melhorar meu conhecimento sobre 

Teletrabalho no Setor Público?” 
4% 96% 

4. “A duração do Evento foi adequada?” 29% 71% 

5. “A infraestrutura tecnológica do Evento foi adequada?” 17% 83% 

 

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

(Foram registradas 24 avaliações pela Plataforma IBGP On-line) 

Deixe uma mensagem para publicarmos em nossa rede digital. 
• Eventos extremamente relevantes para aprimoramento da gestão pública, das instituições e dos 

planejamentos em TI. 

• “Excelente iniciativa! Certamente acrescentou conhecimento e será bem aplicado! Evento muito proveitoso 
e produtivo! Gostaria até de ser de ser convidado para outros temas relacionados a TIC pelo IBGP!” 

• Evento enriquecedor, aprendi sobre como evitar algumas dores e alguns caminhos das pedras. Para mim foi 
como um atalho para a implementação em nuvem. 

• O evento Arquitetura de Nuvem na Prática nos fornece uma excelente visão do caminho que devemos seguir 
como entidade pública 

• Novos pontos de vistas são importantes para consolidar nossos conhecimentos. 

• Importante iniciativa dada a relevância do tema no setor público! 

• Excelente iniciativa do IBGP. Vai contribuir de forma positiva para que os órgãos públicos possam avaliar de 
forma mais assertiva a adoção de serviços em nuvem. 

• O Encontros IBGP On-line - Arquitetura de Nuvem na Prática - foi uma ótima experiência de aprendizagem e 
compartilhamento de conhecimentos. Parabéns a todos os realizadores e participantes. 

• Uma oportunidade aprendizado com a troca de experiência e estudo de casos servindo de apoio relevante 
ao planejamento das organizações e para a condução de projetos de contratações de serviços de nuvem 
para o Governo. 

• Excelente curso que trouxe um grande avanço de conhecimentos importantes para os gestores de TI do 
Governo. 

• O evento foi bastante objetivo e contou com a brilhante condução do Prof. Breno (TCU) e o Prof. Vinicius 
(AWS)  e  certamente irá nos ajudar a conduzir de forma mais assertiva a contratação de serviços em nuvem, 
não apenas pelas informações passadas durante o curso, mas também pelo compartilhamento de 
experiencias com colegas de outros órgãos públicos. TOP Demais!!! 

• Excelente evento, em especial no modelo "on-line" em virtude da pandemia. 

Dia 25/05 e 26/05 4 5 

Avalie a Parte Teórica com o Professor Breno Costa – IBGP 4% 96% 

Avalie o Painel – Desmistificando a adoção de Serviços em Nuvem no Governo 29% 71% 


