Relatório de Avaliação do XXVII Enecomp

A

Comissão

Organizadora

do

XXVII

Enecomp, realizado entre os dias 04 e 09

de setembro de 2009 no Colégio Estadual

do Paraná, torna pública a opinião dos

participantes do evento, com pequisas

efetuadas no período aproximado de 1 mês

após o final do evento, compreendido entre

os dias 7 de Setembro a 9 de Outubro, onde

foram respondidas cerca de 110 pesquisas.

01. Como você avalia os conteúdos apresentados no ENECOMP 2009?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

1

6

23

52

26

108

Nesta questão, 78 dos 108 respondentes
avaliaram como bom ou excelente os
conteúdos
apresentados
durante
o
Enecomp 2009 o que corresponde a
72,22% das opiniões.

5,56% 0,93%
24,07%
21,30%

Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Excelente

48,15%

Não Respondeu – 1

02. Como você avalia a carga horária das palestras propostas?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

1

7

15

56

28

107

Nesta questão, 84 dos 107 respondentes
avaliaram como bom ou ótimo a carga
horária
das
palestras
propostas
no
Enecomp 2009 o que corresponde a 78,5%
das opiniões.

6,54% 0,93%
26,17%
14,02%

Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Excelente

52,34%

Não Respondeu – 2

03. Como você avalia a carga horária dos mini-cursos propostos?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

2

5

25

50

17

99

Nesta questão, 67 dos 99 respondentes
avaliaram como bom ou ótimo a carga
horária dos mini-cursos propostos no
Enecomp 2009 o que corresponde a
67,68% das opiniões.

5,05% 2,02% 17,17%
25,25%

Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Excelente

Não Respondeu – 10

50,51%

04. Como você avalia a infra-estrutura do alojamento?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

4

11

26

32

24

97

Nesta questão, 56 dos 97 respondentes
avaliaram como bom ou ótima a infraestrutura do alojamento oferecido no
Enecomp 2009 o que corresponde a
57,73% das opiniões.

11,34% 4,12%

24,74%

Péssimo
Ruim
Regular
Bom

26,80%

Excelente

32,99%
Não Respondeu – 12

05. Como você avalia a infra-estrutura do evento?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

7

11

18

43

29

108

Nesta questão, 72 dos 108 respondentes
avaliaram como bom ou ótima a infraestrutura do Enecomp 2009 o que
corresponde a 66,67% das opiniões.

10,19%

6,48%

26,85%

Péssimo
Ruim
Regular

16,67%

Bom
Excelente

39,81%

Não Respondeu – 1

06. Como você avalia a qualidade do atendimento da equipe organizadora?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

4

15

21

31

37

108

Nesta questão, 68 dos 108 respondentes
avaliaram como boa ou ótima a qualidade
do atendimento da equipe organizadora do
Enecomp 2009 o que corresponde a
62,96% das opiniões.

13,89%

3,70%
34,26%

Ruim
Regular
Bom

19,44%
Não Respondeu – 1

Péssimo

Excelente

28,70%

07. Como você avalia a participação de palestrantes no evento?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

1

2

13

52

39

107

Nesta questão, 91 dos 107 respondentes
avaliaram como
boa ou ótima
a
participação dos palestrantes no Enecomp
2009, o que corresponde a 85,05% das
opiniões.

12,15%

1,87% 0,93%
36,45%

Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Excelente

48,60%
Não Respondeu – 2

08. Como você avalia o site do ENECOMP 2009?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

0

5

17

44

41

107

Nesta questão, 85 dos 107 respondentes
avaliaram como bom ou ótimo o site do
Enecomp 2009, o que corresponde a
79,44% das opiniões.

15,89%

4,67%
38,32%

Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Excelente

41,12%
Não Respondeu – 2

09. Como você avalia o material impresso do ENECOMP 2009?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

2

5

16

38

47

108

Nesta questão, 85 dos 108 respondentes
avaliaram como bom ou ótimo o material
impresso de comunicação do Enecomp
2009 o que corresponde a 78,7% das
opiniões.

4,63% 1,85%
14,81%
43,52%

Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Excelente

35,19%
Não Respondeu – 1

10. Como você avalia a pontualidade das atividades propostas?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

14

16

27

32

18

107

Nesta questão, 50 dos 107 respondentes
avaliaram como bom ou ótimo a
pontualidade das atividades propostas no
Enecomp 2009, o que corresponde a
46,73% das opiniões.

13,08%

16,82%
Péssimo

14,95%

Ruim
Regular
Bom

29,91%

25,23%

Não Respondeu - 2

Excelente

11. Como você avalia as atividades propostas neste evento?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

4

9

22

59

13

107

Nesta questão, 72 dos 107 respondentes
avaliaram como boa ou ótima as
atividades propostas no Enecomp 2009, o
que corresponde a 67,29% das opiniões.

8,41% 3,74% 12,15%
Péssimo

20,56%

Ruim
Regular
Bom
Excelente

Não Respondeu - 2

55,14%

12. Como você avalia a integração dos grupos PET neste evento? *
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

10

13

29

27

13

92

Nesta questão, 40 dos 92 respondentes
avaliaram como boa ou ótima a integração
dos grupos PET no Enecomp 2009, o que
corresponde a 43,48% das opiniões,
mesmo o PET não estando presente no
evento.

10,87%
14,13%

14,13%
Péssimo
Ruim
Regular

29,35%

*Pergunta de verificação.

31,52%

Bom
Excelente

Não Respondeu - 17
13. Como você avalia a alimentação oferecida pela organização do evento?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

3

3

20

44

30

100

Nesta questão, 74 dos 100
avaliaram como boa ou ótima
oferecida pela organização
2009, o que corresponde
opiniões.

respondentes
a alimentação
do Enecomp
a 74% das

3,00% 3,00%
20,00%

30,00%
Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Excelente

44,00%

Não Respondeu – 9

14. Você participou de algum grupo de trabalho (GT)?
Sim

Não

Total

9

94

103

Nesta questão, 94 dos 103 respondentes não participou de nenhum dos Grupos de Trabalho
no Enecomp 2009, o que corresponde a 91,26% das opiniões.

94

Não

9

Sim

0

10

20

30

40

Não Respondeu – 6

14.1 Se "sim" qual?
EAD
Educação
ENEC e ME
Gênero e informática e Certificação e Graduação
Graduação e certificação, regulamentação da profissão e mulheres e tecnologia
Graduação e certificação; Regulamentação da profissão;
Regulamentação da Profissão Certificação e Graduação

50

60

70

80

90

100

Regulamentação da Profissão Mulheres e Tecnologia Educação Graduação e Certificação Liberdade na Internet ENEC
Todos
Não lembro

15. Como você avalia a dinâmica do(s) coordenador(es) e relator(es) ao conduzir os
grupos trabalhos?
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Total

4

6

21

40

11

82

Nesta questão, 51 dos 82 respondentes
avaliaram como boa ou ótima a dinâmica
dos coordenadres e relatores ao conduzir
os grupos de trabalho no Enecomp 2009,
o que corresponde a 62,2% das opiniões.

7,32%4,88%

13,41%
Péssimo

25,61%

Ruim
Regular
Bom
Excelente

48,78%
Não Respondeu - 27
16. Você não participou de algum curso ou palestra?
Sim

Não

Total

62

40

102

Nesta questão, 62 dos 102 respondentes participaram de algum curso ou palestra durante o
Enecomp 2009, o que corresponde a 60,78% das opiniões.

Não

40

Sim

62

0

10

20

30

40

50

60

70

Não Respondeu – 7
16.1 Se "sim" qual?
Algumas palestras não assisti devido ao mesmo horário que as mesas-redondas.
As palestras do último dia, pois o ônibus teve que partir no dia anterior ao do final do evento.
Assisti 70% das palestras apresentadas, e gostei muito de todas que assiti.
curso de ruby
Curso PHP por falta de vagas
De todos e todas as paletras!
Deixei de participar de algumas, pelo falo das mesas redondas serem nos mesmos horarios de algumas palestras, optando assim por aquilo
que eu achei melhor.
É mais fácil eu dizer quais foram as que eu participei: cultura hacker e a apresentação do MadDog de segunda-feira. Não consegui uma vaga
em nenhum dos cursos, durante a inscrição online para o evento.

Empacotamento Debian. 75% das palestras.
Falta de vagas! Gostaria de ter me inscrito em 2 mini-cursos neste ultimo ENECOMP, mas como o transporte fornecido pela minha
universidade demorou para ser confirmado, não tinham mais vagas quando fui me inscrever no evento.
GIMP
Gimp
GImp, entre várias palestras
Maddog, Forense, Ubuntu, Abertura, Ruby on Rails.
mini curso php.
mini-curso de C#
Minicurso de shell script.
Não participei das palestras que ocorreram no sábado de manhã, devido a perda de tempo na sala que seria o curso de shell.
Não participei de muitas palestras.
Não participei de nenhum
Não participei do curso de php por falta de vagas. (Teoricamente, por falta de vagas, porque na prática me disseram que a sala do minicurso de php não encheu).
Nem lembro, me inscrevi em um mas não pude participar.
O de python :)
O de TDD em python, por motivos de chuva E também dos eventos que aconteciam depois das 19:00, por morar na cidade e não querer ir
embora tão tarde.
PHP
PHP e PostegreSQL
PHP e postgree
PHP, Ruby
php; por falta de vaga. bioinformatica,Complexo de formiga, cloud computing; por horario bater com mini-curso
Phyton
por falta de interesse.
Por falta de tempo e porque foram realizados no mesmo horário em auditórios diferentes.
Por falta de tempo...
por que tava uma merda mesmo .. tudo ruim nessa porra .. nem dava animo de ir
Postgres, PHP
Postgresql
PostgreSQL
postgresql tanto mini-curso quanto palestra
Pq batia horario...
Python
Ruby. Carga horária proposta: 6h Carga horária real: 4h. Não havia Internet e por isso e pelo atraso o curso ficou pela metade. A cobrança
pelo curso foi indevida.
Shell Script, pois o professor não pôde comparecer.
Tempo
Todas palestras de sexta e sábado de manhã, e as do Maddog
Todos
Todos os cursos. Por não ter interesse em nenhum curso proposto
Três palestras de amigos, identificação automatizado de serviços SOA (Henrique Souza), Open Mapping (Arlindo) e Sistema de colaboração
(Tiago Veloso).
Vários
Vários, por serem no mesmo horário de outras atividades
Vários. Aproximadamente 3 por dia.
Zend Framework, Ruby, Segurança Linux e as palestras do J.M. Hall

17. Que nota você atribui ao ENECOMP 2009?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

2

3

3

7

7

17

16

29

17

7

108

Nesta questão, 69 dos 108 atribuiram a nota 7 ou valor superior ao Enecomp 2009, o que
corresponde a 63,89% das opiniões.

7

Nota 10

17

Nota 9

29

Nota 8

16
17

Nota 7
Nota 6

7
7

Nota 5
Nota 4

3
3
2

Nota 3
Nota 2
Nota 1
0
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Não Respondeu – 1

17.1 Por que você deu essa nota?
O evento foi muito bom! A pontualidade das palestras foi o único ponto mais fraco, no sentido de às vezes um palestrante se estender
demais, e o outro ficar prejudicado, tendo pouco tempo para perguntas, etc. No mais, ótimo :D
O meu foco era o minicurso de PHP, no primeiro dia começou com uma hora de atraso e sem computadores instalados. No segundo dia, não
tinhamos a ferramenta para começarmos a usa-la. No terceiro tambem não tinha, o palestrante teve que contornar a situação e fazer todo o
minicurso em um quadro negro.
O Preço foi ótimo, e tudo deu certo. Faltou um pouco de pontualidade, mas nada muito absurdo.
O que faltou no planejamento foi compensado pelo trabalho dos organizadores durante o evento.
O ruim é que as palestras mais interessantes na minha opinião foi na hr das minhas aulas.
Organização conta muito.
Para um evento nacional, o evento pecou em primeiro lugar no quesito segurança. Qualquer pessoa podia facilmente entrar e sair sem
nenhum controle de acesso. Em segundo lugar o evento ocorreu num lugar com bastante espaço, mas repeditas vezes se viam auditórios
vazios. Outra crítica é em relação às "placas" indicadoras. Algumas eram conflitantes e na maioria das vezes inútil, uma vez que só se
conseguia chegar aos lugares pedindo informações.
Pela falta de organização e profissionalismo do Evento
Pela localização dos alojamentos no mesmo local das palestras e mini-cursos, a integração oferecida entre pessoas de diferentes regiões,
que na minha opniaum foi a melhor parte do encontro
Pela organização, pontualidade das palestras e mini-cursos (C#) que participei.
pelos atrasos.
poderia ser melhor
Pois acho que pode melhorar... algumas coisas ainda ficaram fora do controle da equipe... deixando a desejar.
Pois houve muitos problemas de infraestrutura e alguns de organização que ficaram bem evidentes na hora do mini-curso. Porém. como
houve pouco tempo para a organização, o trabalho realizado foi bom.
Pois o evento em si foi perfeito
Pois, estava muito vazio, coisa que não teve influencia da organização
Por que eu gostei mto do evento, mesmo com a mudança de local do evento de última hora, fomos mto bem recebidos. Só não vou dar nota
10, pq achei que teve muita confusão na hora de obter as bolsas com o material do evento.
Por quê foi um evento regular, ao meu ver. Achei muito desorganizado o início, onde só tinha uma pessoa distribuindo os crachás (depois

outra pessoa veio ajudar, mas eu achei isso um absurdo, ainda mais para um evento do tamanho do Enecomp); em compensação, a
instalação escolhida foi de ótimo gosto, sendo confortável e tendo até mesmo quadra esportiva para que pudéssemos jogar durante a noite.
A comida e o café da manhã eram bons, e todos os funcionários com quem tive a oportunidade de conversar foram muito educados.
Por que no incio foi estava um pouco desorganizado.
por que tava ruim .. muito desorganizado .. chego ai .. cansado .. naum tinha nada de credenciamento .. o alojamento fudido .. com o
banheiro na puta que pariu .. a ponto de vc pegar uma gripe .. só de ir andando .. os mini cursos ridiculos .. as palestras sem graça de mais ..
muito mal organizado .. muito mall estruturado ... um show de péssimo evento
Por reconhecimento ao excelente trabalho.
Por se tratar de um evento de computação, poderia ter sido divulgado melhor ou criado melhores oportunidades para caravanas.
Porque a organização não foi excelente, o credenciamento foi dificil devido ao desempenho dos organizadores e a falta de internet em um
ponto primordial como o auditório 1.
Porque achei a organização do evento principalmente o credenciamento sem organização. E falta também de atividades recreativas que
prendesse a atenção dos participantes, pois achei vazio o evento e tive conhecimento de inscritos q sequer apareceram ao evento, que
preferiram "passear" pela cidade.
Porque eu achei ótimo o contepudo apresentado nas palestras e a infra-estrutura do lugar.
Porque eu gostei das palestras oferecidas, do conteúdo do mini-curso que fiz e da infraestrutura oferecida, mesmo tendo pouco tempo para
se organizarem. Só acho que houve poucos eventos para maior interação entre os participantes da ENECOMP.
Porque faltou organização, faltou festas e sem festas, a galera não teve integração.Deixou por fim a desejar.
porque foi em Curitiba; custo beneficio barato; alojamento nota dez; pizza grátis no primeiro dia com coca cola; segurança brother; servente
fazendo a alegria da galera; banho quente; regras quebradas;
Porque houve pequenos problemas que me impediram de dar nota 10. FOI UMA EXPERIÊNCIA INCRÍVEL!!
Porque sempre podemos melhorar :)
Pq apesar de todos os transtornos a equipe se saiu muito bem... Fiquei muito feliz de ter participado do Enecomp 2009.
Pq haviam atividades com horários concorrentes
Primeiramente, porque o curso no qual eu estava matriculado foi cancelado após 3 horas de espera, sendo que poderíamos ter aproveitado
esse tempo para transferir para outro curso sem perda de conteúdo. Acredito que foi uma enorme irresponsabilidade, pois há pessoas que
vêem de fora do estado especialmente para participar desses cursos oferecidos afim de enriquecer um pouco mais o conhecimento. Um
outro fato, foi que não havia nada planejado quanto as salas no qual iria ocorrer os cursos. Havia uma programação, mas não especificava a
sala dos mini-cursos, assim como não havia nenhum mapa do local para facilitar o acesso às paletras e etc. Na minha opinião, foi
totalmente desorganizado no qual isso resulta no desrespeito às pessoas que perdem seus fins de semanas ou dias de descanso para
participar de evento , ou mesmo um "congresso" afim de absorver alguma coisa que seja útil para o seu cotidiano.
Principalmente se deve a falta de organização da Comissão do evento, que não se comprometeu com os horários pré-definidos.
Sei que o tempo para organizar foi um pouco curto, por isso alguns fatores me decepcionaram como a organização dos minicursos(PHP)pois nos 2 primeiros dias não teve o auxilio a computadores.

18. Avalie a sua participação no evento
1
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5
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9
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Total

3

2

3

4

16

9

30

23

8

6

104

Nesta questão, 67 dos 104 atribuiram a nota 7 ou valor superior a própria participação no
Enecomp 2009, o que corresponde a 64,42% das opiniões.
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18.1 Por que você deu essa nota?
Participei de poucas palestras.
^Nao houve vagas php e postgree. N fiquei 100 % satisfeito!
2 pontos a menos por nao assistir as paletras;
a cidade tinha muita coisa a oferecer que as vezes faltei para conhecer...
Achei Ridículo o Vídeo de abertura do evento com uma menssagem agressiva e desnecessária ao Rio de Janeiro. Se as pessoas da organização são tão
melhores assim do que os Cariocas, deveriam ter mostrado Grandeza de espírito e Humilde, o que infelizmente não foi o que aconteceu. O que compensou
foi o fato de que a última palestra do evento, que coincidiu com o encerramento do mesmo, dado pela Figura mais Ilustre, John "Maddog" Hall, terminou
com uma Imagem de Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro, e para os estrangeiros, do Brasil. Infelizmente não é o Jardim Botanico de Curitiba ou os
seus milhões de Parques que são lembrados e procurados pelos estrangeiros, e sim as belezas naturais e Humanas do Rio de Janeiro. Ridícula a atitude da
organização desse evento, sinceramente, eu esperava mais.
Apesar de não ter sido palestrante ou expositor, participei intensamente das palestras com perguntas e das mesas redondas que foram de alto nível e
extremamente bem articuladas
Apesar de ter ter participado bastante e colaborado com o apoio, por falta de tempo e não prestar muita atenção na programação acabei perdendo algumas
atividades =/
Aproveitei as palestras e o minicurso mas não participei de discussões.
As palestras nao tinha ninguem
Assisti várias palestras e dois minicursos. Não dei muito trabalho aos organizadores relacionado a disciplina. Mas não participei da maratona, tive de voltar
um dia antes e não assisti tudo que eu podia nos dias que estive para conhecer um pouco a cidade.
Cheguei atrasado na maratona de programação, e não participei de minicursos ou grupos de trabalho. Apenas das palestras.
Dentro das expectativas.
Eu já tinha em mente as palestras e minicurso q queria fazer, porem o minicurso foi cancelado, e das poucas palestras q me interessavam duas aconteceram
em horários 'não-agradaveis'.
Eu participei até da assembléia geral.
Eu poderia ter feito mais perguntas aos palestrantes
Eu poderia ter participado um pouco mais de algumas palestras.
Fiquei mais nos minicursos e algumas palestras e não ajudei o pessoal em muita coisa.
Fiz o mini-curso Participei de 75% das palestras
Foi a minha primeira oportunidade para viajar para fora da minha cidade, e eu passei boa parte do meu tempo fazendo turismo, o que me fez ir a poucas
palestras. Eu demorei para me inscrever na Enecomp pois o ônibus do evento não estava garantido para a Unirio, o que me fez perder a chance de me
inscrever em algum curso (todos eles eram de meu interesse). Minha nota só não foi menor por quê eu segui tudo que o evento pedia e recomendava, não
trazendo problema nenhum para os funcinários do CEP.
Foi o primeiro Enecomp que participei. Gostei muito das palestras e principalmente das mesas redodas, que proporcionou-me uma visão mais crítica sobre
alguns assuntos, de grande interesse.
Fui a todos os GT's e contruibuí com as discuções e com a ENEC. Além de ser um dos poucos presentes na assembléia geral. Fazendo o que deveria ter sido
feito por todos os estudantes.
Fui pouco participativo.
Gostaria de ter participado de algum minicurso mas não consegui estar no evento durante as manhãs. Fora isto, não consegui participar da maratona na
Terça pois tive que voltar pra casa na Segunda de noite.
Matei algumas horas de evento para conhecer a cidade.
Me avalio com esta nota pois não participei de nenhuma mesa de discução e não ajudei a equipe quando pude (digo na parte de apoio, pois acho que se
houvesse uma ajuda multua o evento seria muito mais interessante).
Minha nota para o evento foi abaixo da média devido a desorganizaçao do evento. Foram vários os momentos em que a organizaçao se mostrou confusa e
sobrecarregada. Pelo fato deste congresso ser uma programaçao de nível nacional, esperava uma maior abrangência no que diz respeito a computaçao, pois
durante os quatro dias do evento só ouvimos falar de software livre... claro que este assunto é importante e relevante, no entanto, computaçao é muito
mais do que isso.
Minha participação nos minicursos dou nota 10. Já nas palestras é 5, pois devido a falta de compromisso da comissão organizadora com o horário eu deixei
de assistir varias palestras.
nada a declarar
Não consegui fazer nada
Não fui a muitas palestras, principalmente as que ocorreram de manhã.
Não fui a várias palestras
Não fui em todas as palestras.
Não fui motivado a participar mais ativamente dos eventos do ENECOMP
Não participação de todas as atividades presentes no evento.
Não participei de muitas palestras.
Não participei de nenhum minicurso nem de nenhuma palestra, por isso não posso dizer se foi bom ou ruim,
Não participei de todas as palestras que tiveram no evento.
Não tive a portunidade de participar de todas as palestras desejadas
No domingo de manhã não participei de nada.

Nota 8 porque fui em várias palestras e fiz um mini-curso, quando na verdade eu queria ter feito dois mini-cursos, mas 'terminaram' as vagas no curso de
php. Além disso, não causei problemas para a organização. :)
O fato da falta de organização do enecomp me desmotivou um pouco. Não só eu como a maioria das pessoas, agora mesmo, aqui no CEP se tiver 20
pessoas dentro é muito.
Participei da maioria das palestras e fiz um minicurso. Além disso, almocei todos os dias no local. Eu chegava de manhã e saia a noite.
participei de algumas palestras enquanto nao estava em algum minicurso, estive sempre presente no evento, etretanto nao vi a apresentacao dos trabalhos
academicos.
Participei de quase todas as atividades do evento, a saber: Palestras, Mesa redonda, artigos e colaboração na organização do evento.
Participei de quase todas atividades propostas.
Participei de várias palestras em todos os dias, participei da maratona de programação e das mesas-redondas, por isso acho que minha participação foi
excelente
Participei do meu minicurso e de palestras que achei interessante.
Participei dos mini-cursos, mas não participei de todas as palestras que gostaria.
poderia ter me empenhado mais
Poderia ter me interessado mais pelo evento em si. Mas ajudaria bastante se houvesse palestras com conteúdo mais atrativo, e não houvesse tanto foco em
Software Livre.
Poderia ter participado mais ativamente do evento.
Poderia ter participado um pouco mais efetivamente de palestras e mini-cursos.
Pois devido a algumas palestras não me interessar...
pois faltei a algumas palestras :(
pois trabalhei , mas nao tanto para nota 10
Por conta do lugar onde eu fiquei hospedado, que era um pouco distante do local do evento, e também pelas intempéries, não pude ir a algumas palestras
que gostaria.
Por perder algumas palestras.
por que depois do primeiro dia eu quis que todo mundo se fudesse ai
Por que infelizmente não deu pra assistir algumas palestras
por que naum participei de palestras
Por que poucas coisas me interessaram.
Por ser calouro, não aproveitei bem o conteudo de muitas palestras.
Porque achei que algumas palestras poderiam se estender mais pois o conteudo delas eram bastantes interessantes, e fiz dois mini-cursos sendo que nao
teve labaratório pra turma de PHP e ficamos um restrito a teoria.
porque eu fiquei decepcionada quano apareias por lá e ia a desorganização o credeciamento foi o auge da desorganização ,que mão dei mais valor ao
evento.
Porque não acompanhei todo o evento, e não tive tempo de conhecer Curitiba direito (risos) então tudo ficou a meio termo. Além de estar apenas no
segundo semestre e não ter acompanhado a todos os assuntos.
Porque não assisti todas as palestras e não participei de nenhum mini-curso. Os que eu tinha interesse já não havia vaga.
Porque nao compareci á muitas das palestras. Devido á carga horária muito alta de sábado e domingo.
Porque não foi possível permanecer até o última dia do evento, pois sou de SP.
Porque não obtive o meu melhor desempenho no evento.
porque não participei efetivamente de todas as atividades do evento.
Porque não pude participar de todas as palestras e minicursos.
Porque poderia ter participado um pouco mais.
Porque, na medida do possível, busquei me interagir com os outros estados e busquei o maior número de palestras possíveis e o comprometimento com
meu mini-curso.
Pq nao fui em mtas palestras
Pq poderia ter sido melhor
Tentei participar do maior número de atividades propostas, porém o minicurso de php foi muito ruim e atrapalhou para que pudesse dar uma nota maior.
Tirei o dia de sábado para turismo!
tudo o que me propus a participar eu participei.

19. Deixe seu comentário para o congresso aqui.
Valeu! :-)
a cidade e o colégio foram muito bem escolhidos.
A falta de congressistas deixou o evento muito vazio, onde não contribui muito para um debate mais dinâmico em palestra.
Achei Ridículo o Vídeo de abertura do evento com uma menssagem agressiva e desnecessária ao Rio de Janeiro. Se as pessoas da organização são tão

melhores assim do que os Cariocas, deveriam ter mostrado Grandeza de espírito e Humilde, o que infelizmente não foi o que aconteceu. O que compensou
foi o fato de que a última palestra do evento, que coincidiu com o encerramento do mesmo, dado pela Figura mais Ilustre, John "Maddog" Hall, terminou
com uma Imagem de Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro, e para os estrangeiros, do Brasil. Infelizmente não é o Jardim Botanico de Curitiba ou os
seus milhões de Parques que são lembrados e procurados pelos estrangeiros, e sim as belezas naturais e Humanas do Rio de Janeiro. Ridícula a atitude da
organização desse evento, sinceramente, eu esperava mais.
Apesar da perda de foco, foi uma proesa realizar este ENECOMP com tão pouco tempo e pessoal. Parabéns pelo esforço.
Apesar de ter tido somente 6 meses para organização desse evento, deveria haver mais envolvidos na organização, com mais instituições ajudando, por
exemplo, para que não ocorresse tantos infortúnios como foi presenciado. Outro ponto de atenção foi a sinalização do evento nos primeiros dias, que
quando não havia, era pouco e imprecisa. O pessoal da UFPR está de parabéns pelo esforço em organizar o evento.
Bom que a UFPR não vai organizar o evento ano que vem :)
Como descrevi antes, TOTALMENTE desorganizado.
Curtam porque a vida é curta!
ENECOMP 2010! Estamos lá se Deus quiser!
Espero que o evento melhore a cada ano.
Espero que proximo ano não esqueçam das festas que sã tao fundamentais quanto inicuros e palestras.
Eu esperava mais do congresso, mas as palestras que eu assisti foram muito boas, um pouco complexas de mais para apenas 50min.
Eu gostei muito da oportunidade de não só conhecer outra cidade, mas também de poder conviver com outros estudantes de informática (que não do Rio de
Janeiro), e de observar alguns lados do nosso ramo de uma maneira que eu nunca tinha pensado antes (através das palestras).
Foi a primeira vez e eu gostei muito!
FOi bom, pelo tempo que tiveram para organização
foi muito produtiva, fiz alguns contatos, conheci pessoas de outros lugares e aprendi bastante sobre software livre.
Foi ótimo, estão de parabéns :D
Fui mto bem recebida pelos organizadores
Galera, o evento foi muito bom no que tange a organização.
Gostaria de parabenizar a comissão organizadora pela força, coragem e atitude em organizar um evento de tal dimensão em tão curto prazo e, além disso,
com tamanha competência. Desejo sorte para todos que articularem o evento em 2010
Gostaria de saber se será fornecido algum certificado de participação no congresso, durante o congresso não me foi informado sobre a existência de
qualquer certificado.
Gostei muito da equipe de apoio, principalmente do Leandro
Lado bom: No modo geral eu gostei muito... foi algo que realmente ficou como marco pra mim... hoje sou livre... 100% Software livre Lado ruim: Vou citar
o alojamento... pois foi muito foda... mó bandão... não deu certo... muita bagunça... e sem organização... foi dificil dormir... vocês tem que rever isso... sei
lá... grupos menores... e liberar barracas também. Banho também foi foda... no primeiro dia achei que nem iriamos tomar... pois os horarios estavam
castigando... e sem contar que estavamos a mais de 12h na estrada... depois tinhamos que tomar banho fora do colegio e mó corrente de ar... ae fica facíl
pra pegar a gripe suina. Fora isso eu adorei ficar ae com vocés... Enecomp/2009-Curitiba vai ficar sempre comigo no S2. Parabéns a toda equipe pois sei
que tentaram fazer o melhor por nós!!!
Mais uma vez, a organização se sentiu dona do evento (esquecendo que esse evento é da ENEC) e acabou fazendo as coisas por sua própria conta e risco.
Faltou uma certa integração entre a diretoria da ENEC e a organização local, o que não é nenhuma novidade quando se olha o histórico dos ENECOMPs.
Mto boa
nd
O congresso foi muito bom, o que senti mais falta foram maior variedade de palestras e minicursos.
O evento (palestras, cursos, maratona, etc) e os organizadores estão de parabéns. Os estudantes de computação, principalmente os de Curitiba e região é
que ficaram devendo, a participação foi ínfima perto do número de estudantes da UFPR, ET-UFPR, UTFPR, PUC, e demais cursos de computação em Curitiba.
O evento não foi tão bom quanto esperado, mas valeu, espero que em 2010 seja melhor.
O evento no geral foi bom, as palestras também, entretanto achei um pouco desorganizado. Por exemplo, o credenciamento marcado para as 14h do dia
04/09 só ocorreu as 20h do mesmo dia. Outro ponto foi o fato de qualquer pessoa receber a camisa do enecomp tendo ou não pago, ou seja, as pessoas
que pagaram 18 reais a mais na inscrição não receberam nenhuma camisa diferenciada.
O evento no geral foi bom, as palestras também, entretanto achei um pouco desorganizado. Por exemplo, o credenciamento marcado para as 14h do dia
04/09 só ocorreu as 20h do mesmo dia. Outro ponto foi o fato de qualquer pessoa receber a camisa do enecomp tendo ou não pago, ou seja, as pessoas
que pagaram 18 reais a mais na inscrição não receberam nenhuma camisa diferenciada.
O que eu achei ruim não foi culpa da comissão organizadora foi o fato do evento estar vazio. Não consegui fazer o minicurso que eu queria e o que eu fui
fazer foi cancelado... acho q até aí paciência...
otimo trabalho
Para mim o congresso no gertal obteve avaliação positiva.
Parabenizar, muita estrutura para poucas pessoas.
Parabéns a todos os organizadores do evento! Mesas-redonda de altíssimo nível e palestrantes de alto gabarito representaram bem o grande esforço que
vocês tiveram na construção do evento! Espero estar na edição 2010 também! haha. Felicidades a todos
Parabéns a todos os organizadores pelo Evento.
Parabéns aos organizadores apesar de algumas falhas.
Parabéns pelo evento. Foi uma ótima oportunidade para conhecer estudantes de outras partes do país e adquirir conhecimento. Obrigado.
Pensei que seria melhor. Graças a beleza da cidade de Curitiba, esse evento não foi uma perda de tempo.
Que venha o Enecomp 2010 :)
Quero agradecer aqueles que organizaram o evento. Apesar de ter sido abaixo da expectativa, entendo que o congresso foi organizado ás pressas devido a
desistencia de outro estado sediar o evento.

Se tantas caravanas não tivessem desistido, o evento seria muito melhor. O que faltou não foi organização e sim participantes.
Sinto por o problema da gripe ter atrapalhado, mas como iniciante nesse congresso achei-o fantástico!
Vamos focar também para quem trabalha com segurança em redes. O Linux é muito bom nisso, mini-curso para Firewall?!
vide item 17

20. Críticas e/ou sugestões para o ENECOMP 2010?
Incentivo à confraternização entre os congressistas. Mais atividades recreativas.
- Sejam realistas e coloquem um local do evento que comporte todos de forma satisfatoria, nem grande demais, nem pequeno demais; - Maior
aproximação com a Diretoria da ENEC; - Busca de quais assuntos os estudantes querem saber no evento; - Maior controle e rigorisidade na
realização/controle das atividades do evento; - Realização de festas (porque nem tudo é estudo! =) )
1 - Testar o ambiente do evento com antecedência: 1.1 - Salas de mini-curso sem computador no 1º dia; 2.2 - Máquinas com defeito a partir do 2º dia,
continuando o defeito até o término do evento. 2 - Almoço: 2.1 - Variar o cardápio, todos os dias os mesmos carboidratos; 2.2 - Ridículo uma pessoa servir
a proteina, liberando somente no último dia do evento; 2.3 - Qualidade do alimento oferecido muito abaixo do esperado.
A internet poderia ser oferecida até um pouco mais tarde. Sei que em outros eventos nem internet tinha. Mas considero o acesso WiFi indispensável.
A única sugestão que eu tenho, é que os horarios das mesas redondas e das palestras poderiam ser em horarios distintos. (:
abrangir mais temas, esquecer um pouco de software livres, perceber que não existe apenas ciencia da comp, mas existe, eng da comp também. criar
janelas nas palestras para que as pessoas possam visitar a cidade, promever confraternização.
Achei Ridículo o Vídeo de abertura do evento com uma menssagem agressiva e desnecessária ao Rio de Janeiro. Se as pessoas da organização são tão
melhores assim do que os Cariocas, deveriam ter mostrado Grandeza de espírito e Humilde, o que infelizmente não foi o que aconteceu. O que compensou
foi o fato de que a última palestra do evento, que coincidiu com o encerramento do mesmo, dado pela Figura mais Ilustre, John "Maddog" Hall, terminou
com uma Imagem de Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro, e para os estrangeiros, do Brasil. Infelizmente não é o Jardim Botanico de Curitiba ou os
seus milhões de Parques que são lembrados e procurados pelos estrangeiros, e sim as belezas naturais e Humanas do Rio de Janeiro. Ridícula a atitude da
organização desse evento, sinceramente, eu esperava mais.
Acho que a internet tinha que ser liberada o tempo todo.
Acho que o evento poderia trazer mais assuntos relacionados a tecnologia. Uma sugestão era aumentar o número de palestras que trouxessem ao público
informações e conhecimentos técnicos aplicados, como um workshop. Trocar a "politicagem" por mais tecnologia e contar com a participação de mais
professores. Também poderia haver mais incentivo aos participantes trazerem trabalhos acadêmicos numa espécie de FEIRA onde os melhores trabalhos
fossem premiados. Apenas 3 trabalhos foram levados nesse ENECOMP e particularmente eu achei isso pouco. Além disso, a divulgação do evento foi
péssima, quase ninguém da minha faculdade apareceu. Acredito que não esteja sendo dado o devido valor ao ENECOMP.
Assuntos sobre computação gráfica.
Aumentar a quantidade de vagas em minicursos, assim como sua variedade. Além de palestras e palestrantes com maior representação.
continue assim, a cada ano melhorando mais. muito obrigado.
Criar mais eventos com foco na interação dos participantes, como reuniões e festas.
Cumprir os horarios estabelecidos, fazer a montagem das salas dos mini-cursos com antecedencia para nao haver imprevistos.
Em relação a esse enecomp: evitar atividades concorrentes.
Espero que a próxima comissão organizadora se espelhe no enecomp 2008, que foi muito bem organizado.
Extender o horário das palestras para no minimo 1:30h, adicionar na trilha assuntos relacionados a robóticas e inteligência artificial que é um assunto de
interesse de muitos.
Focar um pouco mais nos minicursos, as palestras estavam ótimas, mas os minicursos não tinham nem lista de presença, qualquer um poderia ter entrado e
feito estes cursos sem pagar.Os computadores só funcionaram no segundo dia e a ferramenta usada não estava instalada. FISCALIZAÇÃO - Em todos os
momentos eu andei com a minha credencial na mala, ninguém veio me cobrar a credencial, ou seja, qualquer pessoa poderia estar participando do
congresso sem ter pago.
Gostaria de uma estrutura parecida com o do ENECOMP 2008. Foi muito bom!
Maior divulgação do evento, pois esse ano pra mim foi mais "boca boca"
Maior divulgação etorcer que ano que vem não tenha gripe nenhuma atrapalhando =D
Maior número possivel de colaboradores e divisão destes para facilitar o credenciamento.
Melhorar a interaçao entre os participantes.
Melhorar a organização do evento!
Menos palstras ligadas ao governo. Muitas tinham como lema a mesma coisa. Maior variedade nos temas.
Minhas críticas estão no item 17. Parabéns! Apesar das críticas, eu acredito que valeu muito ter ido a Curitiba no Enecomp 2009: ótimas palestras, 'Maddog'
e contato com o pessoal da UFPR. À propósito, ficou legal o cd que criaram sobre a cidade de Curitiba.
Nao esquecam das festas n..
Não ser convidado para a equipe de apoio!
Nas mesas redondas, dê tempo fixo para cada pessoa, é insuportável ter que aguentar participantes pavôes que ficam meia hora dando pitaco sobre todos
os comentários da mesa atrazando o próprio evento.
o enecomp 2009 foi otimo, mas nunca podemos ficar satisfeitos, sempre podemos melhorar. desejo um otimo trabalho no enecomp 2010.
O ENECOMP 2009 foi, como outros, um exemplo de um bom ENECOMP. Para o de 2010 sugiro que sigamos a linha de palestras, curso e mesas tratando
assuntos atuais como neste e, se possível, umas festinhas de integração pra quebrar o gelo.
O ENECOMP junto com a ENEC tem uma representaçao nacional e tem um nome a zelar. Sinceramente esperava muito mais do congresso, esperava muito
mais participantes e esperava um conteúdo mais completo das palestras. Volto a repetir, computaçao é muito mais do que apenas software livre... existem
vários outros assuntos que poderiam ser abordados e nao foram... no fim, creio que passamos quatro dias discutindo as mesmas coisas.... poderiamos ter
palestrantes na área de redes de computadores, segurança de redes, inteligencia artificial, paradigamas de programaçao, mercado de trabalho para os
profissionais da área.. etc.

Organização mais eficiente, pois agora tem-se 1 ano para isso.
Organizar melhor o próximo. Fazer placas que indiquem mais facilmente os locais das palestras, etc. Material impresso mais completo, este não tinha
informações sobre os minicursos.
Para a ENECOMP 2010, gostaria que o episódio ocorrido em Curitiba não repetisse, pois existem pessoas do Brasil inteiro quye participam desse evento.
Organização é um fator fundamental para favorecer melhor aproveitamento das paletras e minicursos oferecidos.
Poderia haver um dia reservado a distração, dando espaço para os congressistas conhecerem a cidade hospedeira, poderia haver então grupos formados
pela própria comissão organizadora (ou uma equipe separada), para entretenimento e turismo,sei que é ousado mas já é uma proposta a ser pensada e
modificada, acrescentando um valor(opcional) na inscrição ou até na hora em que ocorrer os passeios. Assim não seria necessário perder nenhuma
atividade.
Poderia ser um pouco mais abrangente, e abordar temas que não sejam apenas sobre software livre, voltado mais para área de trabalho.
Precisa de mais algo?
promover mais eventos de sociabilização entre os participantes.
Que em 2010 a equipe seja mais organizada.
Que seja em um lugar menos frio!!!
Rever estrutura de alojamento; Liberar acampamento pra quem tem barraca; Banhos sempre no local ou o mais próximo possivel. ENECOMP 2010... EU
VOU!!!
se matem
seja igual ao de 2009
Seja realizado em uma cidade grande, pois em Curitiba-PR que é uma cidade grande tivemos problemas, imagina se fosse umacidade sem pontos turiticos e
recursos. Outra coisa, tentem fazer os minicursos em alguma escola de informática, assim não teria uqe ficar montando computadores. Façam o evento em
4 dias. 1 dia: Abertura e palestras iniciais 2 dia: Turismo aos participantes e maratona de programação e um coquetel de noite 3 dia: Palestras e minicursos
4 dia: Palestras e minicursos e fechamento
Ser mais profissional
Sugestão, para ganhar o Certificado, deveria ter um controle para o pessoal assistir no minino 50% das palestras, estavam todas vazias. Isso desanima
qualquer um.
Sugestão: ofereçam mais cursos, ou então mais vagas nos cursos oferecidos.
Sugestões: Que tenha um certo intervalo entre uma palestra e outra, talvez uns 20 ou 30 minutos. E que seja em uma região que não faça calor! -Curitiba foi ótimo, me apaixonei pela cidade :)
Sugiro que seja em Curitiba novamente. O colégio Paraná foi uma ótima escolha, a cidade é ótima, bom clima, etc
tentar ser mais pontual
Tentem começar o credenciamento e qualquer outra coisa no horário programado. Seria bom se os computadores nos minicursos fossem melhores e não
ficassem impedindo você de ver a aula a frente. Também seria bom se os vestiários ficassem um pouco mais próximos dos alojamentos.
vide item 17

