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Questionnaire 

 

Discipline: 
 

Maths  Physics  Biology  Nat. Sciences 
 Soc. 

Sciences 

17% 71% 4% 4% 4% 

 
Level: 

Under 12  12-18  Over 

7% 61% 32% 

 
 
 

Is this school your first contact with astronomy? 
No  Yes 

39% 61% 

 
 

If no, what is your background in astronomy? 
Self-taught  Amateurs  University  Courses 

6% 16% 47% 31% 

 
 
 

 

Maths Physics

Biology

Nat. Sciences

Soc. Sciences

Under 12 12-18 Over

No Yes

Self-taughtAmateurs University Courses



What was the cause for participating in this course? 
Professionals  Personal 

86% 14% 

 
 

 

What do you think of the choice of dates? 
Very well  Well 

93% 7% 

 
 

What about duration? 
Very well  Well 

71% 29% 

 

 
 

What do you think of the organization of the day (and night) in four 
different types of activities: conferences, working groups, workshops, 

observations? 
Very well  Well 

89% 11% 

 
 
 

What kind of activities have preferred? 
Workshops  All 

11% 89% 

 

Professionals Personal

Very well Well

Very well Well

Very well Well



 
 

What kind of activities you like least? 
Lectures  None 

4% 96% 

 
The subjects, have met your expectations? 

Very well  Well 

89% 11% 

 
What would you delete? 

None 

100% 

 
 

What would you add? 
 
 
 

 
 
 

The level of activities has been: 
Satisfactory  Too high  Too low 

61% 14% 25% 

Workshops All

Lectures None

Very well Well

None

None

None 

100% 



 
 

What is your opinion about the teaching methods of teachers? 
Very well  Well 

86% 14% 

 
 
 
 

What is your opinion about NASE web? 
Very well  Well 

89% 11% 

 
What is your opinion about coordination between different activities? 

Very well  Well 

89% 11% 

 
What is your overall opinion of the course related to: 

 
a) Exchanges and contacts with other participants? 

Very interesting  Interesting 

71% 29% 

 

 

 

Satisfactory Too high Too low

Very well Well

Very well Well

Very well Well

Very interesting Interesting



b) What is your opinion about the usefulness of the course to their 

teaching? 

Very useful  Useful 

86% 14% 

 
 

 

What especially criticize? 

• Não 

• Tudo perfeito 

• Não tenho nenhuma Crítica só elogios 

• Nenhuma Crítica 

• Somente em relação às perguntas das observações e visitas astronômicas, pois não 

ocorreram, pelo fato do curso ter sido em EAD. 

• Não. Na minha opinião, o curso foi muito bem distribuído, em termos de carga horária, e 

as palestras e oficinas muito bem trabalhadas. Fiquei com muita vontade de fazer o curso 

de forma presencial, pois acredito que as trocas sejam mais ricas, já que os participantes 

ficam menos envergonhados em se manifestar. 

• Excelente curso 

• Nada 

• No todo muy bien 

• Não. 

• Tudo foi perfeito! 

• Não, pra mim foi tudo perfeito! 

• curso foi excelente. 

 

What you would value more? 
• Curso foi ótimo! 

• Mais tempo de curso  

• Oficinas 

• Muito bom 

• Maleta do astrônomo. 

• Curso foi ótimo, penso que presencial seria perfeito 

• Curso desperta interesse pelas atividades práticas. Neste ano percebi o interesse dos 

participantes e o ânimo dos professores que aplicaram as oficinas!! 

• Gostaria que o curso fosse mais extenso, com mais palestras. Além disso, por ser um 

tempo curto (imagino que isso ocorreu por ser um curso online), as oficinas foram meio 

corridas, já que eram duas por período. 

• Prática 

• As atividades sobre a projeção das constelações de estrelas. 

Very useful Useful



• Conhecimento para vida. 

• Gostei de todos os cursos apresentados 

• El curso fue genial me encantó todo. 

• Não. 

• Todos Atividades e conteúdos foram maravilhosas! 

• Todas las actividades son muy interesante. 

• El aprendizage 

• Todo o curso foi muito bom! 

• Das atividades práticas de fácil acesso. 

• Tudo 

 

 

Other observations (it is important to have them!) 

• Gostei muito, quero participar dos outros. 

• Nesse momento foi muito bom o curso, mais se fosse presencial seria perfeito. 

• Poderia sim o curso ser em mais tempo, já que nesse momento difícil acho que todos se 

sairiam melhor. 

• É o quarto curso NASE que ajudo a organizar no Brasil. O primeiro na versão virtual. 

Gostei bastante apesar da virtualidade!! Parabéns ao NASE/IAU e a todos nós!! 

• Como já mencionei acima, acharia bacana a participação de astrônomos amadores da 

região em que o curso foi ministrado. Isso nos ajudaria a entender melhor os materiais 

que construímos nas oficinas e, quem sabe, conseguiríamos usá-los logo após contrui-

los. 

• Agradeço a disposição de ensinar de forma lúdica. 

• Obrigada pela oportunidade de ter participado desta formação! 

• La metodología utilizada por los maestros fue muy interesante contribuyendo a mi 

formación 

• El curso fue genial 

• Nenhuma relevância 

 

 


