
RESULTADO DA AVALIAÇÃO  

1° e 3° Períodos de Administração 

Palestra: “Mercado de Trabalho” 

Palestrante: Cleben Garcia 

Data: 26/04/2016 

• 34 Alunos 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 

• Palestra dinâmica envolvendo o dia a dia do administrador. 

• Foi bom para adquirir conhecimentos. 

• Incentivo aos estudos. Elaboração e capacitação profissional. 

• Inúmeras dicas sobre o que colocar no currículo. 2 

• Palestrante com domínio no assunto. 4 

• Conteúdo relevante para o futuro profissional. 5 

• Montagem de currículo, entrevista de emprego, comportamento. 3 

• Amplo conhecimento e repasse do momento para participantes da 

palestra. 2 

• Fez-me repensar na hora de fazer meu currículo. 

• Esclareceu dúvidas. Explicou como funciona o mercado de trabalho e 

como devemos nos portar. 

• Conteúdo bem explicado, de enorme importância, bem aprofundado, 

acrescentou em algo para minha vida. 

• Conteúdo transmitido de forma interativa. 

• Palestra toda foi bem produtiva, pois o professor esclareceu sobre aquilo 

que o mercado atual busca. 

 



2.  DESCREVA OS PONTOS QUE DEVEM SER MELHORADOS 

• A palestra atendeu as minhas expectativas. 

• Divulgação. 2 

• Ar condicionado. 

• Tempo da palestra. 

• Deveria não cobrar que os alunos respondam o que ele pergunta. 

• Incluir vídeos. 

• Nenhum 

 

3.  DÊ SUA SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS 

• Coach 

• Mais palestras para conteúdo atual. 

• Palestra voltada apenas para algumas salas. Vale a pena a divulgação 

em sala de aula, não apenas por email. 

• Conteúdo muito bem apresentado. 

• Distribuição de cartazes pela faculdade. 

• Divulgação maior no site e email. 

• O próximo evento deveria ter mais pessoas, ter mais créditos. 

• Visitas técnicas. 

• Palestra sobre auditoria. 

• Incluir vídeos. 

• Lanche para os alunos. 

• Palestra de logística e especialização na área de administração. 

• Mais palestrantes como esse, claro e objetivo. 

  


