
Aplicação do questionário: 

3. Questão Dissertativa Relativa à ED

Nº de 

Questões 

Respondidas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M
é

d
ia

Justificativas Expectativas em relação ao IBIO

1 Não identificado 11 4 4 10 5 9 9 8 8 10 10 10 7,9
01- Já foram atendidas, mas atualmente não mais, devido à estrutura atual. 02- A redução do quadro de funcionários não possibilita mais esse 

atendimento. 
Não respondeu

2 Não identificado 11 7 7 10 10 10 10 10 10 10 8 10 9,3 10- Não tenho em demonstrativo. Não respondeu

3 Não identificado 11 9 8 10 10 10 9 9 3 8 7 7 8,2 Não respondeu Não respondeu

4 Não identificado 11 7 8 10 10 8 8 8 8 7 7 8 8,1

01- Às vezes não a sua totalidade, devido a ações de contigenciamento, o que reflete na diminuição do quadro de pessoal. 02- Desde que

em sua totalidade no uso das equipes (RH). 03-Parabéns pelo processo. 04- Ocorre de forma responsável. 05- Bom diálogo redacional. 06-

Quando não consegue suprir as demandas, busca profissionais habilitados. 07- Sim. 08- Sim. 09- Por falta de repasse de recursos, não está

sendo possível, a efetivação das ações. 11- Sim.

O sistema é muito engessado, sobra-se resultado de privado, mas a gestão é analogo ao

setor público. Acredito que a ANA deveria demandar por serviço/produtos, ou seja,

quantificar toda ação por unidade e cobra-se ao final se a meta foi realizada ou não. 

5 Não identificado 11 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9,6 Não respondeu Não respondeu

6 Iusifith Chafith Felipe 11 8 8 8 6 8 8 8 5 6 8 5 7,1 10- Quando repassado, são. 11- O Piracicaba ficou a desejar.
Melhorar a comunicação e a mobilização. Seminário para avaliarmos a agência.

Equipamentos , secretária e forma lista na Amepi (CBH Piracicaba).

7 Não identificado 11 8 7 8 10 9 10 8 8 8 10 8 8,5 Não respondeu Não respondeu

8 Jorge Luiz de Paula 3 8 8 7 7,7 Não tenho condições de avaliar os itens em branco, por não estar anteriormente envolvido com as atividades do comitê e do IBIO. Não respondeu

9 Marcio Santos 11 8 6 7 7 8 8 8 7 8 6 7 7,3 02- Falta equipe, número pequeno pra atender às demandas. 10- Não conheço muito. 11- Não conheço muito. Não respondeu

10 Genizio Coelho dos Reis 11 8 8 10 9 8 8 9 8 8 9 9 8,5 Não respondeu Não respondeu

11 Não identificado 11 6 7 9 8 9 8 8 7 8 9 9 8,0 Não respondeu Não respondeu

12 Não identificado 11 7 6 8 6 6 6 6 8 6 8 6 6,6 Não respondeu Não respondeu

13 Maria Valdete Leite da Cruz 11 8 8 8 10 10 10 10 10 8 10 10 9,3 Não respondeu
Dificuldades: Mudança de funcionário; Insegurança de recurso ou atraso de repasse;

Secretária funcionando em cada comitê.

14 Não identificado 11 4 4 10 8 9 1 1 4 5 4 1 4,6 Não respondeu Não respondeu

15 Não identificado 11 7 5 10 6 9 7 7 9 3 6 7 6,9

01- Quanto à parte administrativa e secretária executiva, ok. Já quanto à demanda de projetos, encontra-se meio parado. 02- Não muito, pois

apesar da boa vontade dos funcionários do IBIO, os mesmos estão em número reduzido. 03- Serviço bem executado, nada a questionar. 04-

A meu ver, falta convidar de forma mais efetiva a sociedade em geral; atualmente , o esforço tem se concentrado apenas nos menbros dos

comitês. 05- Nada a questionar. 06- Está com dificuldades, mas não vejo muita resiliência. 07- Às vezes demonstram certa insegurança. 08- O

IBIO tem feito isso frequentemente. 09- Está a desejar. Os planos não saem do papel. 10- Falta maior detalhamento e oferta de informações.

11- Falta maior aplicação em projetos; na secretária executiva está ok.

O IGAM não está repassando a verba regularmente. Soma-se a isso, o ES não implantou

ainda a cobrança. A despeito da dificuldade financeira, penso que os projetos de aumento

de disponibilidade hídrica, seja em quantidade quanto em qualidade, não estão sendo

executados de forma satisfatória.

16 Maria José Gomes Pereira 11 8 10 10 10 10 9 10 10 8 10 10 9,5
03- Sempre com média de 10 dias de antencedência. 04- Sempre. 05- Sempre com contextualização de fácil compreensão. 07- Sempre

atendeu satisfatoriamente. 

Não tenho críticas, acredito que com a diminuição do quadro de funcionários possa

delimitar alguns serviços, mas até o momento tudo satisfatório.

17 Não identificado 11 8 9 10 10 10 9 8 8 8 10 10 9,1 Não respondeu Não respondeu

18 Felipe Benício Pedro 11 8 5 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8,0 Não respondeu
Precisa ter um apoio maciço do Estado no repasse dos recursos e aí a agência terá

condições de exercer seu papel.

19 Não identificado 11 8 10 10 10 10 8 6 7 8 10 10 8,8

01- Dentro da capacidade operacioal e financeira, sim. 02- Mesmo considerando a escassez de R$, o IBIO tem procurado atender demandas

do CBH Doce. Membros do CBH Doce precisam entender o papel da AGB IBIO e necessidades atuação x viagens eventos. 03- Sim,

regularmente. 04- Não há percepção ao contrário. 05- Sim. 06- A deficiencia financeira contribui para minimizar o alcance das ações do CBH.

07- Entendo que há certo distanciamento para membros dos CBHs maior contato com diretorias dos CBHs afluentes. 08- IBIO tem

apresentado propostas e demandas para sua capacidade operacional. Falta proatividade. 09- Existe necessidade de melhorar ações para

essa atividade, embora também haja necessidade de recursos. 10- Sim, existe apresentação clara das aplicações, necessária maior clareza.

11-  IBIO procura seguir o Plano aplicações até com risco frente recursos disponiveis.

O IBIO enquanto entidade delegatária tem evitado esforços muito superiores à sua

capacidade operacional e financeiera. A avaliação, considerando o esforço do IBIO seria

otima, mas faz-se necessário aliar a capacidade financeira e dispende a atuação do IBIO

embora isto vá inibir a ação operacional da atuação e necessidades da bacia.

20 Não identificado 11 5 5 6 9 6 7 7 7 6 6 6 6,4 Não respondeu Gestão

Sim

SimSimTitular

Suplente Não Sim

Titular Sim Sim

Não

Suplente Sim Sim

Titular Sim

Suplente Sim

Suplente Não Não

Sim

Suplente Sim Sim

Titular Sim Sim

Sim

Sim Sim

Não

Suplente Sim Sim

Sim

Sim

Titular Não

Titular Sim

Participação no 

CBH 

(Titular/Suplente)

Titular

Suplente Não

Sim

Sim

Não

Sim

SIm

Suplente Sim

Titular Sim

Titular Sim

Titular Sim

Titular Não

Suplente

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE - CBH-DOCE

QUESTIONÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS PELOS COMITÊS DE BACIA

Nº Nome (opcional)

1. Identificação do Avaliador

Conhecimento 

do CG

Conhecimento 

das 

competências 

da ED

2. Questões Objetivas Relativas à ED

Núcleo Comum de Perguntas



21 Ana Paula Alves Bissoli 11 8 9 10 10 10 8 8 8 8 9 8 8,7

01- São, quando não é falha na comunicação. 02- Pode ser melhor verificando o perfil dos contratados. 03- Eficiente. 04- Eficiente. 05-

Eficiente. 06- Demonstra, porém as vezes limita-se por não dialogar com a realidade local. 07- Precisa aproximar mais das realidades e

gargalos dos comitês, no que diz respeito a sua àrea de governança. 08- Em grande parte. O que deixa desejar é a comunicação. 09- Em

alguns casos as medidas não são socializadas a contento com os mais interessados. 10- Em tese sim, porém é preciso ampliar a divulgação.

Alinhando de forma coletiva o papel de cada um e suas competências dentrodo SINGREH.

Identificar o perfldos servidores do IBIO para atuar no contexto do CBH Doce. E o comitê

contribuir cotidianamente para o fortalecimento da agência.

22 Não identificado 11 8 8 10 10 9 9 9 8 10 10 10 9,2

01- Sempre tentam atender e demonstram ter empenho nas ações. 02- Possui equipe técnica adequada. 03- Sempre no email e dentro dos

prazos. 04- Dentro das expectativas. 05- Documentação sempre de facil leitura. 06- Equipe bem preparada. 07- Até o presente, tem

demonstrado merecido a confiança. 08- Vinha com essa postura, mas tem espaço para melhorar. 09- Todas as ações, tem caminhad a

contexto. 10- Sim, com demonstração das prestações de conta a quem dê direito. 11- Sim, os recursos federais tem sido, mas há ainda

algumas dificuldades a serem vencidas.

A equipe do IBIO tem demonstrado capacidade e confiabilidade junto ao comitê.

23 Antonio Ruy Júnior 11 8 8 10 8 8 10 10 10 10 8 10 9,1

01- Hoje dou essa nota, seria um 10, se tivessemos os recursos desejados da cobrança. 02- Hoje dou essa nota pelo mesmo motivo, seria

um 10 se tivessemos recebidos os recursos de cobrança. 03- Sempre, até mesmo por que sou exigente com a causa. 04- Em algumas

situações, as vezes acontece com melhor frequencia. 05- Às vezes, até exigimos mais. 06- O esforço da agência está sendo muito difícil, em

demandar e superar esses obstaculos. 07- Sim. 08- Sim, mas nesse momento com um pouco de dificuldade por redução de profissionais. 09-

Sim, mas também com certa dificuldade no momento atual, em falta de profissionais. 10- Infelizmente, poderia ser melhor, se a cobrança do

Espirito Santo estivisse acontecendo. 11- Sim.

Devo dizer que até o momento são boas as relações entre agencia e comitê. Volto dizer

que a cobrança deve existir em toda calha federal do Rio Doce e em toda bacia que

compõe os comitês capixabas. 

24 Não identificado 11 8 7 7 8 6 9 9 5 5 5 3 6,5
01- Pode melhorar. 02- Pode melhorar. 03- Pode melhorar. 04- Pode melhorar. 05- Pode melhorar. 06- Pode melhorar. 07- Pode melhorar.

08- Pode melhorar. 09- Pode melhorar. 10- Pode melhorar. 11- Os criterios de escolha da area ou local a ser aplicado fica engessado para

alguns CBHs.

A minha sugestão é fazer com que os CBHs participem mais nas tomadas de decisões

referentes a questão do enfrentamento dos problemas existentes na agência.

25 Maria José Gomes Pereira 11 9 7 10 10 10 9 10 8 9 10 10 9,3 Não respondeu Levando em consideração a quantidade de pessoas, não há critícas, somente elogios.

26 Vagner 11 5 6 3 10 10 7 9 10 6 8 5 7,2

1- Devido à não resposta da ANA, em questão ao Pró comitê, os CBHs capixabas estão sem secretária executiva. 2- número reduzido do

corpo técnico. 3- Nem sempre recebo as convocações. 6- Hoje, com seu corpo técnico reduzido, não terá como dar conta as demandas. 9-

Acho que tem que ter responsabilidade com o recurso público. 11- Não, pois a maioria do recurso é investido em projetos de saneamento

básico, sendo que esta responsabilidade é do poder público do município e Estado.

Não respondeu

27 Liliana Pimentel 7 8 6 9 8 8 8 8 7,9

1- Há relação com a pergunta 8, como não participo ativamente, não posso avaliar. 2- Não consigo avalair. Os assuntos recentes mostram

que muitas vezes se faz possível e isso é adequado, ainda que nem sempre o ideal.3- Seria bom tê-las mais claramente no sítio eletrônico do

comitê. 4- Muito difícil encontrar os documentos no sítio eletrônico. 7- Não tenho conhecimento para avaliar. 8- Não tenho participação efetiva

para avaliar, mas nos parece que há uma satisfação geral. 9- Segundo o que conheço, sim, mas penso que a revisão do plano deve

favorecer metas mais realistas. 10- Há espaço para melhorar o que deve ocorrer brevemente. 11- O novo plano deve permitir maior eficiência.

Me preocupa o investimento dos recursos da cobrança em planos de saneamento sobre

os quais não se tem governabilidade. Talvez fosse possível antes de se firmar esse tipo de

apoio, conseguir garantir um comprometimento maior das prefeituras e câmaras quanto a

sua execução. Seria bem legal em "links relacionados" na sua página a menção ou

complementação com link do CNRH.

28 Antônio S. Ferreira 11 9 6 10 8 8 9 7 8 8 8 7 8,0 2- A quebra dos repasses dos recurso à agência tem resultado. Não respondeu

29 Não identificado 11 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 Não respondeu

A melhoria da perfomance do IBIO está assiciada à mudança de atitude das diretorias dos

comitês de bacia, que demandam grandes esforços, da equipe técnica da agência em

atividades não ganhadoras de resultados efetivos. Portanto, por parte do IBIO não há o que

reclamar, pois são eficientes e atendem plenamente as expectativas.

30 Não identificado 11 7 8 9 8 9 8 8 7 7 7 6 7,6
2- Existe um GAP entre os desejos/sonhos (IBIO e comitês) e a realidade, o que demanda adequação (cortes), o que gera resistência e

anseios.
Não respondeu

31 Não identificado 11 8 9 10 10 10 8 9 8 8 10 8 8,9

1- Em função da realidade financeira da agência, creio que algumas demandas foram impactadas em seu grau de celeridade. 2- Atende, em

termos estruturais, mas é evidente a necessidade de contratação de novos funcionários. 6- A tende, porém a perda de técnico em virtude das

questões financeiras aumentam em grande medida o trabalho daqueles que permanecem. 9- Sim, mas as questões financeiras em reduzido

o alcance da capacidade da agência. 11- Crise financeiro exerceu impacto nesse componente. 

Creio que a crise vivida recentemente, trouxe dolorosos aprendizados à agência. Porém

nesse momento de revsão do plano e de um esforço coletivo dos CBH's e outras

instituições para avançar na agenda das águas certamente surgirão estratégias para

melhorar a implementação das ações do plano e a capacidade de resiliencia da agência.

32 Hernani C Santana 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0
1- Sempre a postos. 3- Sempre em tempo hábil. 6- Altamente capacitada. 7- Sempre de forma clara, objetiva e coerente. 8- Sempre. 9-

Sempre, dentro de suas possibilidades. 10- Com transparencia e clareza.
São diversas frentes de trabalho com redução de profissionais isso reflete nos resultados.

33 Não identificado 11 8 9 10 8 10 9 9 8 9 10 10 9,1 3- Inclusive telefonemas. 

O maior problema observado por mim é relativo a forma de repasses para diária, muitas

exigências para reuniões pré agendadas. Deveriam ser mais práticos nessa questão, sem

deixar de ser transparentes.

34 Marília Pelegrini 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9,8

1- Sim, as solicitações são sempre atendidas. 2- A estrutura favore as demandas. 3- Sempre são enviadas com antecedência. 4- Sim,

sempre. 5- A linguagem é de fácil comunicação. 6- O IBIO possui capacidade técnica e sempre resolvem e superam os obstaculos. 7- A

equipe é muito confiavél e hábil. 8- Sim. 9- Estão sempre atuando. 10- As prestações de conta são realizadas de forma clara. 11- Os

investimentos são realizados na bacia.

No meu entender, a situação do IBIO é satisfatória.

35 Rodrigo Paiva 11 9 9 10 10 10 9 9 9 9 10 10 9,5 Não respondeu Visitar técnicas aos municipais para conhecer bem a realidade da Bacia.
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36 Não identificado 11 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9,7 Não respondeu Não respondeu

37 Sheyla Dantas Rosse de Souza Titular Sim Sim 11 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 9,5

1- Sou prontamente atendida em todas as minhas solicitações. 2- A estrutura original com o quadro completo de servidores sim. 3- Sim,

sempre. 4- Sim, sempre. 5- Sim. 6- O IBIO possui um quadro técnico de servidores extremamente competentes e amistosos com

entrosamento nas demandas o que facilita na resolução dos entraves do cotidiano. 7- Sim, conforme citado acima. 8- Sim, os problemas ao

longo da Bacia são peculiares de cada região, a entidade está sempre presente para sanar todas as dificuldades aparentes. 9- Sim. 10- Sim,

com trnasparência e muita cautela. 11- Conforme demandado por cada comitê.

A agência é uma ferramenta imprescindivel para com a gestão de recursos, a fim de

melhorar a sua atuação as engrenagens tem que funcionar de forma equilibrada havendo

o engajamento de todas das partes do processo. O comprometimento das entidades para

com a gestão dos recursos necessita fluir de forma correta sem desvios ou entrave nas

instituições/orgãos compromete como um todo, para não comprometer a atuação das

partes apoiadoras. A entidade trabalha de froma transparente, para sua melhorias são

necessárias medidas que vem de cima, corrigindo as falhas de outros órgãos para que

não ocorra os entraves nos recursos, assim a gestão fluiria de forma mais ativa se tornando 

ações efetivas em toda a calha.

38 Dolores Colle Titular Sim 11 9 8 10 9,5 9,5 9,5 9 9 8 9 7 8,9 Não respondeu

O IBIO precisa potencializar força de trabalho em ações/atividade finalísticas de forma que

os programas e projetos que estão contidos no plano da Bacia possam acontecer com

mais rapidez, uma vez que esses programas e projetos é que irão de fato melhorar as

caracteristicas ambientais da Bacia do Doce, bem como a quantidade e qualidade das

aguas do Doce. Que esses programas possam ser reconhecidos e trabalhados juntos

com as ações que a RENOVA precisa desenvolver para recuperar os danos causados

pelo rompimento da barragem de Fundão. Precisamos trabalhar conjuntamente, podendo

essa forma contribuir e potencializar muito a recuperação e reparação da Bacia e ainda

como forma de exigir mais eficiências nas ações implantadas pela RENOVA. 

39 Luciane Teixeira Titular Sim Sim 11 8 7 10 10 10 8 8 7 9 10 10 8,8 Não respondeu Não respondeu

40 Senisi Rocha Titular Sim Sim 11 3 3 8 4 3 3 4 2 2 3 4 3,5

1- Em 2018, tivemos pouco atendimento devido ao estresse sofrido envolvendo a má gestão dos recursos de manutenção da Agência e a

desmobbilização de parte da mesma. 2- Com a desmobilização de parte da Agência, a estrutura ficou ainda mais comprometida. 4- Para as

plenárias sim, mas as demais instâncias deixam enormemente a desejar. 5- Em alguns casos, extremamente longos, complexos, linguagem

excessivamente técnica. 6- Além da inabilidade em muitas questões falta resolutividade em muitas outras que ficam estagnadas ou com

imensa demora de solução. 7- Alguns memebros sim, outros são extremamente inábeis e agem politicamente, interferindo em decisões e

influenciando os rumos do CBH, mediante conveniência da Agência. 8- A impressão que tenho é que a Agência deixa se absorver

intensamente pelas demandas diárias, não dispondo de tanto tempo para tal proatividade. 9- Os transtornos em 2018, permitiram a realização

de poucas ações, o trabalho é feito de acordo com a conveniência a Agência e com foco apenas na meta do desembolso. 10- Os relat́ roios

são de difícil interpretação e o lastro entre o ordenamento e a conclusão da despesa se perde entre muitos atos. O Comitê não aprticipa da

gerstão dos recursos de manutenção, gerando conflito de entendimento e de prioridades. 11- As grandes deficiências nos termos de

referências e no acompanhamento das ações possibilitam gastos desnecessários ou equivocados, prejudicando consideravelmente as

atividades e orçamento do CBH.

Apesar da ótima intenção desta questão, ela tem se mostrado inócua, pois, nos últimos

anos, nada se aprimorou na atuação da Agência. Sugiro a implantação de uma gestão

profissional e eficiente que cumpra metas e cobre resultados e competência de todos,

indistintamente. Creio que o sistema de seleção das pessoas para colaborar, contratando

perfis mais adequados. Uma comunicação interna com os membros do Comitê que flua

com mais facilidade, visando contribuir com os resultados. Otimização dos gastos com

planejamentos a médio e longo prazo. Desenvolvimento de técnicas e rotinas de trabalho

que possibilitem ações mais articuladas e melhor elaboradas. Funções mais bem

definidas, tanto internamente como externamente, para clarear o papel de cada

funcionário. Reposicionamento da Agência, se postando como o braço executivo do CBH e 

não como o agente político e articulador, funções esta dos membros do CBH. Maior

atuação do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão e da Plenária no método

de avaliação, levando esse questionário para um debate aberto e coletivo, buscando o

melhoramento da atuação da Agência. 

41 José Angêlo Paganini Titular Sim Sim 11 4 4 4 5 4 4 4 4 4 6 4 4,3

1- A logística para o funcionamento do comitê e de suas reuniões não é atendida. Documentação local desatualizada e incompletas.

Atendimento aos usuários inexistente, etc. 2- Não existe apoio presencial nas reuniões para elaboração das atas e apoio. Documentos

elaborados precisam de revisão, muitas vezes necessitando de correções. A sede do comtê, cedida pela AMEPi, permanece fechada sem

nenhum atendimento ao público causando inclusive reclamações da AMEPI. O Comitê não possui equipamentos de informática para apoio de 

suas atividades. 3- Somente é encaminhada a pauta e a convocação. Os documentos que serão analisados na reunião não é enviado para

os conselheiros e nem disponibilizados previamente no site para consulta e analise. 4- Os serviços no escritório em Gov. Valadares é

parcialmente satisfatório. Não existe mobilização no território da Bacia e nem em sua sede em João Monlevade. 5- Pareceres técnicos são

contratados externamente, quando existem recursos disponíveis. Dificuldade de produzi-los internamente. 6- Laudos e pareceres técnicos

necessários aos trabalhos do comitê são contratados externamente e quando não existe recurso financeiro disponível, a equipe técnica

inerna tem dificuldade na sua elaboração. Técnicos não comparecem às reuniões para explicar e defender os pareceres elaborados. Não

são apresentadas sugestões e opções de caminhos a serem debatidos e seguidos pelo comitê. 7- Equipe técnica interna tem dificuldade na

sua elaboração. Técnicos não comparecem às reuniões para explicar e defender os pareceres elaborados. 8- Não existe postura proativa. O

IBIO atua somente em projetos padronizados para todos s seus comitês da Bacia. Não existe uma abordagem especifica para as

necessidades particulares dos diversos comitês. 9- O IBIO não consegue executar todas as ações previstas nos PAP elaborados pelo CBH

somente os padronizados que exigem um esforço menor da agência são colocados em ação. 10- Existe informações na agência. Entretando

as prestações de contas do IBIO necessitam ser analisadas pelo IGAM para que o Comitê tenha informações confiavéis. 11- Não, o CBH

Piracicaba dispõe em caixa cerca de 50 milhões aguardado serem aplicados.

A equipe técnica deve ser reavaliada com critério e se necessário ajustada para que deixe

de ser uma agência burocratizada e passe a ser mais criativa. Comitês diferentes tem

necessidades diferentes e não podem ser tratados de maneira padronizada. Recursos

escassos necessitam de complementação de outras fontes, necessita de equipe criativa e

ousada. 

42 Odorico Pereira de Araujo Titular Sim Sim 11 10 8 10 10 9 9 9 9 10 10 10 9,5 1- Dentro das possibilidades o IBIO tem atendido a demanda do CBH. 

A grande dificuldade do IBIO é que os comitês não entendem o papel dentro do Sistema, e

isso dificulta em muito o trabalho do IBIO. Sugiro que faça um trabalho no sentido de

capacitar os membros do comitê com o objetivo de mostrar o papel de cada ente dentro do

Sistema de Recursos Hídricos.

43 #DIV/0!

44 #DIV/0!

Total de Questionários Entregues: 86 Média do Nº de Questões Respondidas: 11 Tem conhecimento do CG? Tem conhecimento das competências da ED?

Total de Questionários Respondidos: 40 7,68 7,4 9,1 8,7 8,8 8,3 8,3 7,9 7,8 8,4 8,0

%  de Questionários Respondidos: Média da Nota Total dos Questionários: 8,3

Suplente Sim Sim

Sim

Média da Nota de cada uma das 11 Questões:


