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749 respostas

Resumo Ver as respostas completas

1) Em relação ao período estabelecido para votação pela internet (03 dias – início: 8h do dia 03/09/12, término: 17h do dia

05/09/12):
Tempo suficiente 576 77%

Muito tempo 5 1%

Pouco tempo 139 19%

Indiferente 29 4%

2) Em relação à divulgação sobre a eleição do CRN10 (correspondência, e-mail e site):
Adequada 554 74%

Insuficiente, deveria ter tido mais divulgação 165 22%

Não tive nenhuma informação sobre a eleição 13

Deveriam haver outras formas de divulgação (sugerir nos comentários) 17

3) Em relação ao prazo para troca de senha (do recebimento da correspondência ao início da eleição):
Tempo suficiente 614 82%

Pouco tempo 95 13%

Muito tempo 8 1%

Não recebi a correspondência em tempo 32 4%

4) Em relação ao método de troca da senha provisória para definitiva:

Fácil 627 84%

Fácil, porém necessitei de auxílio 69 9%

Difícil 20 3%

Não consegui mudar a senha 33 4%

5) Em relação à realização da votação pela internet, em substituição ao voto presencial/pelo correio:
Facilitou 650 87%

Dificultou 5 1%

Indiferente 15 2%

Não votei na eleição anterior, não me sinto apto(a) a opinar 79 11%
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6) Deixe aqui seus comentários, sugestões e/ou críticas

pode continuar assim, bem pratico não sei nada sobre a nova gestão do CRN, mas não estou muito preocupada com relação a isto

pois o trabalho do CRN para mim não faz diferença alguma no meu trabalho.. ...
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