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PÁGINA 1

P1: De 0 a 10, qual o seu grau de satisfação em
relação ao treinamento, sua metodologia e material
didádico?

10

P2: Avaliando o seu treinador (José Roberto
Marques), de 0 a 10, como você avalia o
conhecimento, conteúdo, didática,
comportamento, domínio do assunto,
esclarecimento de dúvidas e relacionamento com
o grupo?

10

P3: Avaliando o STAFF(Luciana Scarlino e Thaise
Jacob) da turma, de 0 a 10, qual o seu grau de
satisfação com o atendimento, atenção,
cordialidade e proatividade?

O respondente ignorou esta
pergunta

P4: Como você avalia a organização do evento,
coffee break, disposição de cadeiras, além de
acomodação, instalações, local escolhido e
localização?

10

P5: Diante sua satisfação, qual propenso estaria
em nos recomendar a outrem?

10

P6: Pense em seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Quem você indica para os cursos de
Coaching do IBC?
Indicação 1: Nome / E-mail / Telefone Edinilson - edinilson@atinet.com.br
Indicação 2: Nome / E-mail / Telefone Madalena - madatica@hotmail.com
Indicação 3: Nome / E-mail / Telefone Vanessa -

P7: Escreva abaixo quaisquer sugestões, críticas e elogios que você considera importante para a
melhoria contínua do IBC.

Sei que a troca de experiências faz parte e em muitos casos acrescenta nossa aprendizagem, porém nesta 
turma do Ericksoniano, muito foi perdido pelas interrupções constantes e casos que não pertinentes ao 
assunto abordado. Seria interessante que tais casos fossem tratados de forma mais breve.
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P8: Diante de todas as experiências positivas que você vivenciou durante a Formação, escreva o
seu depoimento para que possamos deixar registrado a sua vivência, seus resultados e o seu
feedback. Sua opinião é de extrema importância para a evolução do IBC.

Até o momento fiz 2 cursos no IBC e posso dizer que foram transformadores em minha vida.
É mais que um curso, é uma mudança de rota!!!
José Roberto, você é um ser de luz que tive a sorte de deixar entrar na minha vida!!!
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