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ATRIBUTOS DESEJÁVEIS PARA UM 
COORDENADOR DE GRUPO

• Gostar de trabalhar com grupos;

• Ter o amor às verdades;

• Coerência;

• Senso de ética;

• Respeito;



ATRIBUTOS DESEJÁVEIS PARA UM 
COORDENADOR DE GRUPO

• Paciência;

• Ser continente; 

• Ter comunicação e a empatia; 

• Ter capacidade de síntese e integração. 



OS PAPÉIS GRUPAIS

Líder de 
mudança

Bode 
expiatório

Participante

silencioso

Porta-voz



Tipos de registro:

• Pode ser através de livro ata, filmagem ou
gravação de áudio;

• O importante é que exista uma forma de
registrar os encontros, a avaliação do
encontro e o planejamento das próximas
atividades.



Registro:
Livro Ata Filmagem Gravação de 

Áudio

Vantagens -Baixo custo
-Simples de 
executar;
-Fácil de 
encontrar as 
informações.

-Possibilidade 
de avaliar o 
não-verbal.

-Capacidade 
de captar 
todas as falas.

Desvantagens -Não é possível 
captar todas as 
falas.

-Necessidade 
de 
equipamento;
-Alto custo.

-Necessidade 
de 
equipamento;
-Alto custo.



AVALIANDO O GRUPO

Uma forma de avaliar o grupo é a
sondagem dos membros do grupo por
intermédio de algumas questões objetivas
feitas pelo coordenador.



AVALIANDO O GRUPO

Outro meio seriam as entrevistas
individuais ou o preenchimento de
instrumentos como um questionário de
satisfação, ao final do grupo ou da
permanência do participante.



Atenção!!!

O feedback do coordenador sobre o grupo
deve considerar o desempenho do grupo sob
a perspectiva do coordenador. É um recurso
utilizado principalmente a partir da
observação do mesmo frente aos fatos que
ocorrem no desenvolvimento do trabalho.



O sistema de registro no grupo...

Uma estratégia de complementação dessa
forma de avaliação seria a avaliação das
impressões do coordenador com as opiniões
dos participantes, que é um importante meio
de oferecer feedback ao grupo sobre seu
desempenho e funcionamento.



AVALIANDO O GRUPO

O grupo também pode ser avaliado por
supervisor externo.



Atenção!!!

O término do grupo é um
evento tão importante quanto o
seu percurso.



Avaliando o grupo...

Ao cuidarmos de um término digno ao
grupo é importante permitir que as pessoas
possam experimentar as vicissitudes da
separação como um momento inerente à vida.



AVALIANDO O GRUPO

Muitos evitam essas situações acreditando
com isso que irão evitar a dor. Assim não se
despedem dos outros, iludindo-se que será
mais fácil para não sentir saudades.
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