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DIFUSA.0 - PROGRjAMA DE EXPOSI<;OES E PROGRAMA<;AO CULTURAL
RELATORIO DE P1~SQUISA DE PERFIL E DE SATISFA<;AO DO PUBLICO
PARTICI

ANTE DE CURSOS, OFICINAS E WORKSHOP
Dezembro 2017

Para ampliar a extroversao

do acervo e da ternatica

do museu, contribuindo

forrnacao de publico em diferentes

museus e demais equipamentos

Catavento

diferenciadas em sua proqrarnacao

proporciona [atividades

suas exposlcoes,

viabili1ando o acesso qualificado

a cultura

culturais,

para a
o Museu

cultural

e em

e educacao aos visitantes.

A grade _pe programac;90 oferece aos visitantes a oportunidade

de conhecer o mundo

cientffico de maneira instiqante, corr crescente interesse pela cultura.
Em dezembro, aplicam Is as seguintes

1

pesquisas de satisfacao de publico:

WORKSHOP: Acessib lidade no Museu Catavento - Projeto Visoes
Em 4 dias de atividades,
participaram

este workshop

da pesquiJa de satisfacao,

atendeu

120 pessoas. Deste contingente, 80

totalizando 67% do publico.
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cornentarios
repeticoes

demonstrou

ser

que nos apresentaram
pelo conteudo

na pesquisa,

ser muito

importante.

Destacamos

entre

os

varios elogios e solicitacoes de outras
Destaque

tarnbern

para pedidos de

maior divulqacao nas 1edes sociais.
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Palestra: O atributo

natural

transformado

em artefato:

i:i

cacional

sotidl de cullura

a consolidacao

do

espac;o publlco do Pa Jque Dom Pedro II
Palestra voltada a edu adores, contou com total de 10 participantes,

sendo que 7

pessoas aceitaram resp nder a pesquisa de satlsfacao
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ruim

Dentre

os

cornentarlos

dos

participantes, solicitaco s para visitar areas do Palacio das Industrias, fechadas ao
publico.

Sao Paulo, 19 de janeiro de 2018.
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