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1. INTRODUÇÃO
No ano letivo 2011/2012 realizou-se uma edição do Workshop Trabalho em Equipa. Este Workshop foi
divulgado durante a Semana de Inscrições e destinava-se a todos os alunos que procuravam melhorar as
suas competências de trabalho em grupo. O Workshop teve a duração de 2 horas e contou com a
participação de 3 dos 10 inscritos.
O Inquérito de Avaliação foi distribuído no final da sessão e obteve uma taxa de resposta de 100% (N=3).
2 alunos eram do sexo feminino e 2 encontravam-se a frequentar o 1º ano curricular, sendo este o 1º ano
em que se inscreveram no IST.
1 dos alunos teve conhecimento do Workshop através de um e-mail enviado pelo GATu, 1 através da
página do Programa de Tutorado e 1 através do calendário de atividades do IST.
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2. AVALIAÇÃO WORKSHOP TRABALHO EM EQUIPA - 2011/2012
A totalidade dos participantes (n=3) manifestou-se Muito Satisfeito com o Workshop Trabalho em Equipa.
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Fig. I – Nível de Satisfação Geral com o Workshop

Todos os participantes (n=3) consideraram que o Workshop foi Muito Importante para promover
capacidades de trabalho em equipa.
Da mesma forma, todos os participantes (n=3) consideraram que as temáticas abordadas no Workshop
foram Muito Importantes para a aquisição ou promoção de competências necessárias para o sucesso
académico.
A totalidade dos participantes inquiridos (n=3) manifestaram interesse em frequentar Workshops sobre
outras temáticas, maioritariamente relacionadas com Gestão de Tempo (n=2).
Outras temáticas identificadas pelos alunos como de interesse para futuros Workshops, foram a
Preparação de Projetos (n=1), a Construção de Currículos Vitae e Entrevistas de Trabalho (n=1) e Estilos
de Liderança (n=1).
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Fig. II – Temáticas de interesse para futuros Workshops
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No que se refere às principais vantagens do Workshop Trabalho em Equipa, os participantes sublinharam a
aquisição de competências para gerir trabalhos em equipa (n=2) e gerir conflitos (n=2), a pertinência das
temáticas abordadas (n=1), a interatividade e partilha de experiências individuais entre os participantes
(n=1) e a maior capacidade de organizar o trabalho.
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Fig. III - Principais vantagens do Workshop

5

2

3

3. CONCLUSÃO
O Workshop, embora com poucos participantes, apresentou níveis muito elevados de avaliação positiva por
parte dos alunos, o que se confirma pelo facto de a totalidade dos alunos participantes inquiridos (n=3) ter
afirmado que recomendaria a outros colegas a participação no Workshop Trabalho em Equipa.
Também o facto de nenhum aluno inquirido ter manifestado necessidade de melhorar algum aspeto do
Workshop, poderá corroborar os níveis de satisfação elevados que os alunos manifestaram.
Algumas das principais vantagens mencionadas pelos alunos foram consistentes face às mais referidas no
ano passado, sendo a maior capacidade para organizar o trabalho e a interatividade e partilha de
experiências entre os participantes os aspetos mais valorizados ao longo do tempo. Também se tem vindo a
destacar ao longo do tempo, a satisfação que os participantes inquiridos manifestaram com a aplicabilidade
prática do que aprendem no Workshop.
Embora os dados evidenciem níveis muito elevados de satisfação, é necessário alertar para o facto de que
seria importante perceber os motivos que levaram ao número de participantes ter sido muito inferior ao
previsto.
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ANEXOS
Anexo I. Inquérito de Avaliação
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