
 

FORMULÁRIO DE FEEDBACK DA OFICINA 

 

NOME (opcional).........................................................   DATA:..................................... 

 

Por favor,  circule a resposta que você considera mais correta ou escreva sua própria 

resposta no espaço abaixo.  

 

1. Quantos anos você tem? ............... 

 

2. Você tem celular com câmera ou acesso a um? SIM / NÃO 

 

3. Você tem computador em casa?  SIM / NÃO 

 

4. O seu computador possui softwares de edição? SIM/ NÃO 

 

5. Você tem acesso à Internet? SIM/ NÃO 

 

6. De onde você acessa a Internet? (você pode circular mais de uma opção) 

 

      CASA          ESCOLA      BIBLIOTECA    CENTRO COMUNITÁRIO      

 OUTRO.................... 

 

7. Você tem que pagar pelo acesso?  SIM / NÃO 

 

8. Se sim, qual é a distância entre a sua casa e o local onde você acessa a Internet? 

............................................................. 

9. Você sabe que tipo de conexão é? 

DISCADA  BANDA LARGA    NÃO SEI          OTHER........................ 

 

10. Com que frequência você usa a Internet? 

 

DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSALMENTE     RARAMENTE     

NUNCA 

11. Você usaria a Internet se estivesse disponível para você?  SIM / NÃO 

 

12. Você tem um celular?  SIM / NÃO 

 

13. Se sim, ele faz vídeos?  SIM/ Não 

 

14. Se sim, você já tinha feito vídeos em seu celular antes das oficinas?  SIM / NÃO 

 

15. Você já tinha ouvido falar sobre fazer vídeos pelo celular antes das oficinas? SIM / NÃO 

 

16. Você já tinha tido experiência com filmagem antes das oficinas ? SIM / NÃO 

 

17. Que habilidades você adquiriu com o curso? 

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

18. O que você achou mais interessante de aprender? 

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 



19. Quais funções você assumiu durante a oficina? (você pode circular mais de um) 

 

ATUAÇÃO          DIREÇÃO       PRODUÇÃO       EDIÇÃO        OUTRO........................ 

 

20.  De qual função você mais gostou e por que? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

21. Na sua opinião, há algo que os instrutores possam fazer para que a oficina fique mais 

interessante ou clara? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

22. Em uma escala de 1 a 10, como você classificaria os instrutores da oficina?  

 

Nome do Instrutor:.................................... 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1=Ruim)       (10 = Excelente) 

 

Nome do Instrutor:..................................... 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1=Ruim)       (10 = Excelente) 

 

 

23. Por favor, liste aqui o que poderíamos fazer para melhorar nossa oficina. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

24. Você pretende fazer mais filmes?  SIM/ NÃO 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

25. Você gostaria de colocar os seus vídeos na Internet? SIM / NÃO 

 

26. Você está interessado em fazer mais cursos sobre cinema ou em fazer algum trabalho  

relacionado às industrias de cinema e TV? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

27. Você acha que você continuará a usar espaços de compartilhamento de vídeos online 

como o new-shoots e o myspace? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

28. Você acha que o treinamento na oficina lhe ajudou de qualquer outra forma (que não 

mencionada ainda)? Se sim, como?  

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

Por favor, nos diga o que você mais gostou sobre a nossa oficina: 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

    

É possível que usemos esta informação em nossa página na Internet ou quando 

estivermos falando sobre o projeto World Film Collective. Você precisa se certificar de 

que você assinou o formulário WFC Realease Form.  

Obrigado por ter disposto de seu tempo para nos dizer o que achouu da oficina. 


