
Recurso 2: Análise das necessidades de aprendizagem

AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM

Para que possamos focar a oficina na maior quantidade possível de suas necessidades, por 
favor, preencha os seguintes itens:

Por favor, coloque um X na opção relevante

A: PLANOS

1. Você tem um plano de segurança pessoal? Sim     Em parte    Não

Comentário:

2. Sua organização/rede tem um plano de segurança para os principais riscos enfrentados?

Sim     Em parte    Não    Não se aplica
Comentário:

B. Conteúdo

Com base em formulários de registro e discussões, planejamos cobrir o seguinte conteúdo.  
Favor marcar a caixa caso algum item da seguinte lista lhe interessar, ou deixá-la em branco 
se não lhe interessar.  

[ ] Análise de risco

[ ] Avaliação de ameaças

[ ] Análise do contexto

[ ] Mapa de atores

[ ] Proteção digital (nível básico)

[ ] Bem-estar

[ ] Criação de planos de proteção para diferentes riscos

[ ] Criação de planos de proteção pessoal

[ ] Criação p de planos de proteção organizacional

C: RISCOS/TEATOS:
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Você enfrenta o seguinte? Não tenho 
certeza

Baixo Médio Alto

1. Roubo (telefones, dinheiro, documentos)

2. Arrombamentos / invasões / ataques em 
escritórios ou casas

3. Cancelamento do registro da organização

4. Medidas administrativas

5. Ameaças  

6. Vigilância  

7. Difamação/calúnia

8. Ataques físicos

9. Trabalhando na área de conflito  

10. Tensão psicológica

11. Prisão

12. Carceragem

13. Sequestro

14. Outros/s

D:   Proteção digital

Quais seriam as táticas e habilidades mais importantes de proteção digital para
seu aprendizado?

Avalie as opções abaixo com um número de 1 a  8 – sendo 8 mais
importante e 1 menos importante:

[ ] proteção digital básica de seu computador e telefone
[ ] protegendo contas (senhas, autenticação de 2 fatores)
[ ] criptografando e ocultando informações e arquivos
[ ] compartilhamento de arquivos e co-edição de documentos remotamente
[ ] navegação segura, proteção de sua identidade
[ ] comunicações instantâneas de voz e texto
[ ] e-mail seguro
[ ] melhores práticas técnicas de redes sociais
[ ] Outros tópicos de proteção digital que você gostaria de aprender:

Agradecemos por preencher este formulário - ele será realmente útil!

Facilitador/as


