TV ANEST
Análise dos resultados
Live: Qualidade do ar de ambientes climatizados e a saúde
do trabalhador
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Análise dos debatedores

Aceitação de 98,7%

Comentários dos participantes: 19
Principais comentários
 Super recomendo.
 Conhecimento acerca do assunto abordado.
 Excelente e esclarecedora e responde com muita clareza e precisão.
 Ótimo domínio do conteúdo e sua fala muito esclarecedora.
 Reconheceu a classe da engenharia de segurança do trabalho.
 Tem muito a nos ensinar, ela tem consciência do que estamos vivendo, e sabe o que é
preciso fazer para mudar a situação no ambiente de trabalho.
 Uma experiência maravilhosa, com conteúdos essenciais e com vivências e conhecimentos...
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Análise dos debatedores

Aceitação de 97,2%

Comentários dos participantes: 16
Principais comentários

Conhecedor do assunto abordado.
Gostei muito dos exemplos debatidos por ele.
Parabéns Sr. Raimundo, pena que tem tempo para limitar, poderíamos ficar ouvindo por muito tempo.
Excelente, Professor e mestre, sem comentários.
Professor Raimundo sempre com propriedade para falar de qualquer assunto.
Assunto importante pra SST.
Professor Raimundo Montenegro - Mestre catedrático no assunto, explanou com excelência o assunto
tratado.
 Super recomendo.
 Ótimo palestrante, bem direto ao objetivo.
 Muita sabedoria, na teoria com a pratica.
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Análise do moderador

Aceitação de 97,9%

Comentários dos participantes: 16
Principais comentários

Domínio pleno parabéns.
Moderava com muita maestria.
Excelente, muito bom, super recomendo.
Importante participação soube administrar a live.
Conhecimento profundo do conteúdo ora explicitado.
Conheci Audenor no PI no evento da ANEST, sempre atencioso.
Além de Liderança na área da Engenharia de Segurança do Trabalho, é conhecedor do Tema.
Audenor, nobre professor, sempre inovando e buscando o melhor para a Engenharia de segurança do
trabalho.
 Professor Audenor, ótima atuação como Moderador tem pleno conhecimento sobre o assunto abordado,
sabe muito bem a hora de colocar as perguntas e também de responde-las.
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Formulário de avaliação
Estrutura da Live
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Análise dos recursos de multimídia

Aceitação de 92,5%
Criticas
 Plataforma de excelente qualidade,
infelizmente no início tivemos um
pequeno probleminha, mas nada que
não fosse resolvido em pouco tempo.

Comentários dos participantes: 12
Principais comentários

Elogios
Sugestões
 Mais eventos semelhantes.
 Aumentar o tempo da palestra.
 Precisar garantir um interprete de libras.







Super recomendo!
Parabéns pela live!
Bom, Muito bem, Excelente...
Muito bom o evento, critica, só elogios!
Precisaria ter estendido mais o tempo. Foi ótimo!
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Análise Geral – Dia/Hora/Duração

Aceitação de 86,5%
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Análise Geral – Profissional

Aceitação de 97,7%

Sugestões de temas: 202

sugestões

PGR/GRO;
Ergonomia, PMOC;
Prevenção e controle de risco em máquinas, equipamentos e instalações , EPC e EPI contra COVID 19;
Como elaborar um Plano de Retomada de Atividades, Interseção responsabilidade e decisões entre
Engenheiro Segurança e Médico do Trabalho;
 Alterações das NRs, Mercado de Trabalho para o Engenheiro de Segurança do Trabalho Pós-Pandemia;
 As questões relacionadas aos riscos biológicos e a insalubridade ...
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Lições Aprendidas
• Definir no Sympla o Tempo de Resposabiliade para o participante no
momento de compra do ingresso:
• Exemplo: Declaro ter tomado conhecimento que a emissão de certificado
do evento e a disponibilização do material utilizado pelos expositores está
condicionada à efetivação de minha inscrição, seguida da minha
participação, a ser evidenciada por meio de lista online de presença ou
outros mecanismos a serem adotados pelos organizadores.

• Liberar o formulário de presença após decorrido metade do tempo da
Live;

• Envolver todos os entes associados da ANEST afim de aumentar o
engajamento;
• Buscar a sustentabilidade evintando o “voo de galinha”.

• Ter pelo menos dois moderadores com facilidade no uso da plataforma
(treinar mais e ter a comissão da TV ANEST mais fechada no prósito);
• Ter uma pessoa para responder
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Equipe Técnica – TV ANEST
• Eng. Abias Vale – AEST-RN
• Eng. Audenor Marinho - ANEST/AESPE
• Eng. Brito – ABRAEST
• Eng. Cristovam Lins - AESTAL
• Eng. Denilson Santana – ABRAEST
• Eng. Luiz Henrique – ARES
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