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1. Apresentação 

 

Os Centros de Juventude são equipamentos públicos de referência no atendimento aos jovens 

entre 15 e 29 anos do Distrito Federal. Nestes espaços é ofertado atendimento especializado 

aos jovens por meio de programas de qualificação profissional, atividades de convivência, 

inclusão digital, cultura, esporte, lazer, formação para o empreendedorismo, assistência social, 

apoio a ações de prevenção do uso de drogas ilícitas, ação social e comunitária. 

 

Estão destinados ao atendimento direto de 1.500 jovens nas três unidades, moradores das 

Regiões Administrativas de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, no Distrito Federal. Os jovens 

efetuam o seu cadastro nas unidades, oportunidade em que fazem opção pela atividade de 

interesse, estando a disposição oficinas culinária sustentável, teatro, empregabilidade, break 

dance cuja carga horária varia de 30 a 40 horas e, cursos profissionalizantes cuja carga horária 

é de 200 horas. 

 

O projeto disponibiliza equipe interdisciplinar com psicóloga, pedagoga, assistente social, além 

de instrutores qualificados. Possuí também uma equipe de coordenação, formada pelo 

Coordenador e um assistente, atendendo prontamente o conjunto de demandas diárias dos 

Centros de Juventude. Em apoio a essa equipe, o projeto conta com coordenação geral, 

assessoria jurídica e contábil. 

 

Ao final das atividades desenvolvidas nos Centros de Juventude é aplicado junto aos alunos 

um questionário de avaliação/pesquisa para aferir o nível de satisfação dos jovens com os 

serviços ofertados. O objetivo desta avaliação para além de cumprir os ditames das normas da 

parceria, visa entender como os jovens beneficiários avaliam o Programa, para que se possa 

agregar valor às ações implementadas e trabalhar a curva de aprendizado.  

 

Considerando a atual circunstância do isolamento social fruto da pandemia mundial causada 

pelo COVID19, por serem cursos e oficinas que os Centros de Juventude vêm ofertando de 

forma virtual, elaboramos um novo questionário com a participação da equipe técnica dos CJ’s, 

utilizando a plataforma Google Forms, que contempla 22 perguntas (inclusive quatro delas 

abertas para resposta espontâneas), de amplo espectro, em itens que tratam de: satisfação do 

aluno com a qualidade do aprendizado, da Instrutoria, do conteúdo da oficina/curso, opinião 

individual de cada aluno, sobre as aulas virtuais e sobre entrega do certificado. 

 

A seguir, passamos a relatar os resultados obtidos com a pesquisa/avaliação aplicada no 

período de maio/2020 a maio/2021. 

 

 

2. Metodologia  

 

Desde maio/2020 a maio/2021, foram aplicadas 20 pesquisas de satisfação que obtiveram 625 

respondentes, nas oficinas, cursos profissionalizantes, workshop e rodas de conversa, sendo: 

 

1. - Cozinha de Sucesso 1 - 12 respostas 

2. - Teatro Modulo I e II - 34 respostas 

3. - Empregabilidade Modulo II - 6 respostas 
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4. - Empregabilidade I – 26 respostas 

5. - Empregabilidade Modulo II - 26 respostas 

6. - Empregabilidade I – 21 respostas 

7. - Primeiros Socorros – 34 respostas 

8. - Empreendedor Digital – 21 respostas 

9. - Assistente Administrativo – 89 respostas 

10. - Cuidador de Idoso – 80 respostas 

11. - Oficina Cinema – Olhares – 19 respostas 

12. - Oficinas Teatro I, II, III e IV – 40 respostas 

13. - Oficina Biojoias – 9 respostas 

14. - Oficina Cozinha de Sucesso Panificação e FIT – 32 respostas 

15. - -Oficina Cozinha de Sucesso Páscoa – 33 respostas 

16. - Roda de Conversa Sexualidade – 19 respostas 

17. - Roda de Conversa Saúde Mental Janeiro Branco – 37 respostas 

18. - Workshop Cozinha de Sucesso (3 Receitas que cabem no seu bolso) – 23 

respostas 

19. - Workshop Consciência Corporal - Caroline Monleio – 10 respostas 

20. - Workshop Thiago Marques Cinema – 33 respostas 

 

A pesquisa tem como objetivo aferir a satisfação dos alunos com a atividade como também 

contempla perguntas para avaliação dos cursos, informações valiosas para orientar nas ações 

de melhorias que sempre são necessárias.  

 

Este conjunto de perguntas da avaliação foi elaborado com a participação da equipe técnica 

dos CJ’s a partir de questionário na plataforma google forms, uma combinação de enquete, 

pesquisa e avaliação, que contempla 22 perguntas (inclusive quatro delas abertas para 

resposta espontâneas) e tem como objetivo obter um feedback de amplo espectro sobre os 

cursos/oficinas ofertados, em itens que tratam de satisfação do aluno quanto a: 

 

a) Satisfação sobre a qualidade do aprendizado (perguntas 3 a 6) 

b) Satisfação sobre a qualidade da Instrutoria (perguntas 7 a 10) 

c) Satisfação sobre a qualidade do conteúdo da oficina/curso (perguntas 11 a 14) 

d) Opinião individual de cada aluno sobre o curso/oficina (perguntas 15, 16, 18 e 22)  

e) Escuta sobre aulas online (pergunta 17) 

f) Escuta sobre a entrega do certificado de forma presencial (perguntas 19 a 21) 

 

Os questionários são disponibilizados ao final dos cursos, oficinas roda de conversa, workshop, 

para todos os alunos, com as devidas orientações de preenchimento como também com o 

esclarecimento sobre os objetivos da avaliação.  

 

Nesta avaliação o aluno dispõe de uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, onde 0 é péssimo 

e 10 excelente. A tabulação é realizada computando o percentual de alunos que manifestaram 

suas opiniões, fazendo uma média em relação ao total de pontos de cada resposta. Para 

facilitar a análise das respostas criou-se um parâmetro que considera: 

 

0 a 2 = péssimo 

3 a 5 = regular 
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6 a 7= bom 

8 = ótimo e  

9 a 10 = excelente.  

 

Assim foi possível estratificar melhor os resultados. 

 

A introdução das perguntas de respostas abertas, descritivas, foi importante pois se consegue 

elencar anseios, demandas e sugestões o que enriquece a gestão das coordenadoras dos 

CJ’s e traz rica contribuição para os alinhamentos das ações.  

 

A seguir, um resumo dos resultados da avaliação de algumas das atividades realizadas. Das 

22 perguntas contidas no questionário de avaliação, elencamos quatro por serem essas que 

aferem diretamente o nível de satisfação individual dos beneficiários com os serviços 

prestados pelo projeto. Este recorte permite ao IECAP comprovar o indicador previsto no 

plano de trabalho para aferição dos resultados do projeto. 

 

Em anexo, encaminhamos na íntegra cada uma das pesquisas aplicadas com os resultados 

compilados, apresentados em gráficos. 

 

QUADRO 1 - ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS ALUNOS: 

Elencamos a seguir as respostas que estão diretamente relacionadas com a satisfação 

dos alunos, para aferir a graduação desta satisfação.  

 

(i) Analisando as respostas da pergunta 2 do questionário: você indicaria esta oficina para 

um amigo? Esta oficina obteve sim em 100% dos respondentes o que indica a satisfação 

plena dos participantes. 

 

(ii) Analisando as respostas da pergunta 4 do questionário: o quanto você acha que 

aprendeu sobre a oficina Cozinha de Sucesso? 83% dos respondentes atribuíram notas 9 e 10 

(excelente) para o aprendizado, sendo este o percentual que afere a satisfação dos alunos. 

 

(iii) Analisando as respostas da pergunta 6 do questionário: o quanto você acha que a 

oficina te ajudou a entrar no mercado de trabalho? 33% dos respondentes atribuíram nota 8 

(ótimo) e 41% notas 9 e 10 (excelente) para o acesso ao mercado de trabalho, sendo o 

percentual d e 74% de satisfação dos alunos. 

 

(iv) Analisando as respostas da pergunta 9 do questionário: sobre as aulas: você acha que 

elas foram interessantes e informativas? 91,7% dos respondentes atribuíram nota 10 

(excelente) para a satisfação com as aulas. 

 

(v) Analisando as respostas da pergunta 14 do questionário: qual o seu grau de satisfação 

com essa oficina? 81,7% dos respondentes atribuíram notas 9 e 10 (excelente) para a 

satisfação com a oficina. 
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QUADRO 2 - ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS ALUNOS: 

Elencamos a seguir as respostas que estão diretamente relacionadas com a satisfação 

dos alunos, para aferir a graduação desta satisfação.  

 

(i) Analisando as respostas da pergunta 2 do questionário: você indicaria esta oficina para 

um amigo? Esta oficina obteve sim em 83,3% dos respondentes o que indica a satisfação 

dos participantes acima do percentual de referência. 

 

(ii) Analisando as respostas da pergunta 4 do questionário: o quanto você acha que 

aprendeu sobre a oficina Empregabilidade II? 16,7% atribuíram nota 7 (bom), 16,7% atribuíram 

nota 8 (ótimo) e 50% nota 10 (excelente) para o aprendizado. Temos um total de 83,4 % 

de respostas em patamar satisfatório. 

 

(iii) Analisando as respostas da pergunta 6 do questionário: o quanto você acha que a 

oficina te ajudou a entrar no mercado de trabalho? 83,4% atribuíram notas 9 e 10 (excelente) 

para o acesso ao mercado de trabalho. 

 

(iv) Analisando as respostas da pergunta 9 do questionário: sobre as aulas: você acha que 

elas foram interessantes e informativas? 83,4% atribuíram notas 9 e 10 (excelente) para a 

satisfação com as aulas. 

 

(v) Analisando as respostas da pergunta 14 do questionário: qual o seu grau de satisfação 

com essa oficina? 33,3% dos respondentes atribuíram nota 8 (ótimo) e 50% nota 10 

(excelente) para a satisfação com a oficina, perfazendo um total de 83,3%. 

 

QUADRO 3 - ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS ALUNOS: 

Elencamos a seguir as respostas que estão diretamente relacionadas com a satisfação 

dos alunos, para aferir a graduação desta satisfação.  

(i) Analisando as respostas da pergunta 2 do questionário: você indicaria esta oficina para 

um amigo? Esta oficina obteve sim em 100% dos respondentes o que indica a satisfação 

plena dos participantes  

(ii) Analisando as respostas da pergunta 4 do questionário: o quanto você acha que 

aprendeu sobre a oficina de teatro? 20,6% atribuíram nota 8 (ótimo) e 58,8% atribuíram notas 

9 e 10 (excelente) para o aprendizado. Temos um total de 79,4 % de respostas em patamar 

satisfatório. 

(iii) Analisando as respostas da pergunta 6 do questionário: o quanto você acha que a 

oficina te ajudou a entrar no mercado de trabalho? 23,5% atribuíram nota 7 (bom), 17,6% 

atribuíram nota 8 (ótimo) e 35,3% notas 9 e 10 (excelente), perfazendo um total de 76,4% 

para o acesso ao mercado de trabalho. 

(iv) Analisando as respostas da pergunta 9 do questionário: sobre as aulas: você acha que 

elas foram interessantes e informativas? 94,1% atribuíram notas 9 e 10 (excelente) para a 

satisfação com as aulas. 

(v) Analisando as respostas da pergunta 14 do questionário: qual o seu grau de satisfação 

com essa oficina? 97% dos respondentes atribuíram notas 9 e 10 (excelente) para a 

satisfação com a oficina. 
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QUADRO 4 - ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS ALUNOS: 

Elencamos a seguir as respostas que estão diretamente relacionadas com a satisfação dos 

alunos, para aferir a graduação desta satisfação.  
 

(i) Analisando as respostas da pergunta 2 do questionário: você indicaria esta oficina para um 

amigo? Esta oficina obteve sim em 96,2% dos respondentes o que indica a satisfação dos 

participantes  
 

(ii) Analisando as respostas da pergunta 4 do questionário: o quanto você acha que aprendeu 

sobre a oficina de teatro? 16% atribuíram nota 8 (ótimo) e 72% atribuíram notas 9 e 10 (excelente) 

para o aprendizado. Temos um total de 88 % de respostas em patamar elevado. 
 

(iii) Analisando as respostas da pergunta 6 do questionário: o quanto você acha que a oficina te 

ajudou a entrar no mercado de trabalho? 12% atribuíram nota 7 (bom), 24% atribuíram nota 8 

(ótimo) e 52% notas 9 e 10 (excelente), perfazendo um total de 88% para o acesso ao mercado 

de trabalho. 
 

(iv) Analisando as respostas da pergunta 9 do questionário: sobre as aulas: você acha que elas 

foram interessantes e informativas? 92% atribuíram notas 9 e 10 (excelente) para a satisfação com 

as aulas. 
 

(v) Analisando as respostas da pergunta 14 do questionário: qual o seu grau de satisfação 

com essa oficina? 84% dos respondentes atribuíram notas 9 e 10 (excelente) para a satisfação 

com a oficina. 

 

QUADRO 5 - ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS ALUNOS: 

Elencamos a seguir as respostas que estão diretamente relacionadas com a satisfação 

dos alunos, para aferir a graduação desta satisfação.  
 

(i) Analisando as respostas da pergunta 2 do questionário: você indicaria esta oficina para 

um amigo? Esta oficina obteve sim em 100% dos respondentes o que indica a satisfação 

plena dos participantes  
 

(ii) Analisando as respostas da pergunta 4 do questionário: o quanto você acha que 

aprendeu sobre a oficina de teatro? 88,5% atribuíram notas 9 e 10 (excelente) para o 

aprendizado. 
 

(iii) Analisando as respostas da pergunta 6 do questionário: o quanto você acha que a 

oficina te ajudou a entrar no mercado de trabalho? 76,92% notas 9 e 10 (excelente) para o 

acesso ao mercado de trabalho. 
 

(iv) Analisando as respostas da pergunta 9 do questionário: sobre as aulas: você acha que 

elas foram interessantes e informativas? 92,3% atribuíram notas 9 e 10 (excelente) para a 

satisfação com as aulas. 
 

(v) Analisando as respostas da pergunta 14 do questionário: qual o seu grau de satisfação 

com essa oficina? 92,3% dos respondentes atribuíram notas 9 e 10 (excelente) para a 

satisfação com a oficina. 
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3. Conclusão 

Apresentamos aqui o resultado da pesquisa de satisfação/avaliação que é aplicada nos cursos 

e atividades que ocorrem no âmbito dos Centros de Juventude do DF. Foram aplicadas 20 

pesquisas ao longo do período de maio/2020 a maio/2021. Alcançamos 625 respondentes. Este 

número representa 14,5% do total dos cadastros realizados no período o que supera os 10% 

previstos no plano de trabalho aprovado. 

 

 A fonte de verificação de 80% dos participantes satisfeitos com o serviço prestado durante o 

período foi obtida visto que os alunos avaliaram, em média, em 83% a satisfação com as 

atividades ofertadas pelos Centros de Juventude, conforme pode ser comprovado nos resultados 

apresentados no anexo. O indicador está representado em valores percentuais. A amostra de 

10% por beneficiários das diversas atividades foi superada. 

 

Percebe-se que muitos gostariam de voltar ao modelo presencial embora estejam adaptados aos 

cursos a distância, onde são utilizados salas de zoom e a plataforma de aprendizado 

desenvolvida pelo IECAP. 

 

 

 

Renata Aparecida de Oliveira 

Presidente do IECAP 

 

Brasília, 03 de setembro de 2021 


