RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA AULA MAGNA DE 2016,
REALIZADA POR ALUNOS E VISITANTES.
Palestra: “Produção Cientifica”
Palestrante: Carlos Henrique Medeiros de Souza

Data: 19/02/2016
 146 Pessoas responderam a avaliação
(Os números ao final de cada frase representam a quantidade de alunos
que emitiram a mesma opinião/sugestão)

1. DESCREVA OS PONTOS POSITIVOS



















Incentivo
Palavras de encorajamento
Acréscimo de conteúdo na sua formação profissional
Creditos, pontos 2
O palestrante tem ritmo dinâmico e domínio do conteúdo 22
Conhecimento específico do assunto 3
Conteúdo mercado de trabalho 2
Apresentação rápida
O palestrante mostrou a real situação do mercado de trabalho
Um bom tema
Aprendizado 3
Foram ressaltados grandes problemas vividos entre professores, alunos
e a tecnologia atual, além das formas de linguagem e informação
necessária para que estejamos ativos no mercado de trabalho
Ótimo palestrante e um bom tema escolhido
Interação de todos os colaboradores com a instituição
Ideias novas, uma experiência vivida e passada em frente.
Aprendizado, qualificação e capacitação.
O palestrante se desempenhou bem

 Uma boa palestra, bem elaborada e diversificada. 4
 Ter convidado pessoa de fora para a palestra. (É diferente e traz
curiosidade aos alunos)
 Foi breve
 Foi mais um bate papo
 Palestrante enfatizou pontos importantes como : atual crise financeira e
a maior busca por curso superior
 Aula no auditório
 O palestrante foi objetivo nas suas afirmações e nos ajudou bastante
contando suas experiências
 Antecipação do comportamento pessoal no trabalho
 O palestrante me ajudou com ideias que vão me tornar um bom
profissional
 Palestra boa, e não cansativa.
 Informações interessantes
 Boas dicas profissionais, boa explicação.
 Tema abordado com clareza 2
 Experiência do palestrante
 Ajuda muito na nossa formação profissional 2
 Aprendi que no mercado de trabalho é necessário dedicar-se o máximo
 Dica para sermos bons alunos, liderança nos nossos estudos e muito
mais.
 Linguagem atual, rico em conteúdo e divertido.
 Palestra dinâmica e fácil entendimento
 Comentou sobre o mercado de trabalho, e obter o máximo de
conhecimento.
 Liderança, visões 2
 Incentivo
 Muito bem organizado, passou um bom aprendizado
 Motivação ao aluno
2. DESCREVA OS PONTOS QUE DEVEM SER MELHORADOS


Precisamos de ar condicionado bom, pois o auditório é muito quente, e
isso torna a palestra não confortável.12



Mais vezes por ano.

 Ambiente quente
 Convidar pessoas qualificadas
 Não fugir do assunto
 Pontualidade 7

 Maior dinâmica, interação com os alunos
 Assunto relevante para cotidiano da profissão
 Divulgação 6
 Nenhum 5
 Importância dos estudos na faculdade / tema importante
 O assunto da palestra foi o mesmo falado todos os dias em sala de aula.
Poderia ter selecionado outro tema
 Não fugir do assunto
 Mais tempo para o palestrante
 Liderança e visões
 Aprofundar no assunto de marcado
 Ter mais que uma palestra

3. DÊ SUA SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS




















Não convidar político que não tem nada a acrescentar 2
Algo relacionado ao que não estudo.
Aula sobre desenvolvimento da inteligência
Mais breve
Palestra com Daniel Godri 2
Palestra com Wesley Safadão
Conhecimentos em auditoria contábil
Material didático
Palestras sobre direito previdenciário
Palestra sobre mudanças na legislação previdenciária 3
Melhor divulgação 2
Adiantar o horário
Palestrante abrangendo departamento pessoal, direitos do trabalhador
Palestrantes diferentes: mais ênfase sobre a importância de cada curso
2
Palestras sobre direito trabalhistas
Lanche após eventos. 2
Não chamar mais o Prefeito Casteglione 4
Contabilidade para pequenas e médias empresas
Eventos sobre contabilidade 3
















Conhecimento mais específico dos cursos
Organizar melhor o próximo evento
Apresentar slides e vídeos 2
Ser mais pontual, valer mais créditos, pois incentiva mais o alunos a
comparecerem.
Acontecer sempre nos sábados
Mais ar condicionado, muito calor 5
Trazer sempre pessoas que domina o conteúdo
Dengue 3
Mais palestras, temas atuais
Palestras sobre o mercado de trabalho
Mais comunicação com os alunos, fazendo mais perguntas
Profissões atuais
SPED fiscal e social
Maior duração do evento

