RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELOS
ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ADMINISTRAÇÃO E
ARQUITETURA E URBANISMO
Palestra: COACHING
Palestrante: ANTONIO BRITO

Data: 14/03/17
• 171 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
Os pontos abordados
Ser bem sucedido
Melhores conhecimentos sobre coaching
Dá uma nova visão da vida para nós iniciantes
Preparação para se tornar um ótimo profissional
Fácil compreensão; Assunto interessante
Palestrante muito comunicativo
Inspirador, Revelador
Todos, principalmente alguns pontos de qualidade e competência
Ótimo conteúdo
Oratória, palestra Objetiva, ótimo tema

Abrange o assunto, sabe do que está falando,palestra motivacional para a
vida pessoal e Profissional
Assunto atual e clareza
A palestra deu dicas sobre como ter sucesso na vida
Bom ensino para a formação profissional
Palestra Objetiva
Conteúdo de fácil entendimento
Domínio de conteúdo, tornando-os esclarecidos. Muito atual
Saber o que realmente importa
Domínio de conteúdo (2)
Extremamente motivante
Ética e foco no trabalho
A importância do Coaching para vida profissional
Ótimo palestrante(2)
Palestra muito importante
Aprimoração na vida pessoal e no meio de trabalho
Palestra bem elaborada, bem explicada
Todos
Aprendizado, motivadora , tema atual, palestrante que soube conduzir
bem
Palestrante comunicativo
Os lados bons de um Coaching
Ajudou o estudante no preparo para o mercado de trabalho
Motivação, autoconfiança, ser diferenciado em meio aos outros, conhecer
a si próprio e os outros
Palestra produtiva, e de excelente conteúdo
Realização profissional, objetivo, metas
Ótima palestra, abriu meus olhos

Clareza nas palavras
Iniciativa da Faccaci de apresentar o melhor
Complemento para carreira profissional e acadêmica
Conteúdo relevante para os ouvintes.
Palestra motivacional
Excelente palestra (2)
Organização, ótima escolha do palestrante
Sugestões simples que pode nos ajudar futuramente no mercado de
trabalho
Aprendizado para o futuro
Clareza ao expor os fatos
Incentivos para uma boa carreira profissional
Orientação para carreiras profissionais
Tudo que falou devemos levar para a vida
Excelente palestrante, breve e objetivo
Didática e desenvolvimento
Ajudou a nos manter no foco profissional
Aprendizado
Ótima palestra de motivação
Integralização dos alunos à faculdade e desenvolvimento pessoal
Em busca de um profissional diferenciado no mercado de trabalho
Noção Administrativa
Palestrante comunicativo
Domina o que fala, excelente palestrante
O palestrante apresentou alta performance na apresentação como coach,
possui domínio de conteúdo
Um excelente palestrante que consegue prender o foco

Atitudes boas ao meu profissionalismo, aprimoração na vida pessoal e do
futuro no mercado de trabalho
Palestra bem elaborada
Nos mostrou que devemos acordar para a vida
Assunto muito interressante
Ter visão no mercado
Aprendizado (2)
Sala em uma temperatura adequada
Abriu a mente de muitos sobre aspecto de ter visão e foco no que vamos
fazer
Muito proveitosa, ótima explicação
Assunto abordado para muitos é novo, abre a mente para estar buscando
mais aprendizado.
Ótimo, bom domínio, explica muito bem

2. DESCREVA OS PONTOS QUE DEVEM SER MELHORADOS
Muito calor
Ter novos conhecimentos
Ar condicionado e assentos(10)
Ar condicionado molhando as pessoas
Ensinamento confuso
Precisamos de um auditório maior
Relatórios de entrega no mesmo dia atrapalha o conhecimento.
Mais exemplos do cotidiano (2)
Poderia ter organizado melhor as ideias
Mais lugares com escrivaninhas
Abrir a cantina, pois não da para ficar tanto tempo sem comer
Melhor administração do tempo

Mais clareza quanto ao tema
Vídeos e fotos no slide
Mais palestras profissionais na área Contábil
Pontualidade
Cansativo
Aumentar créditos por presença em palestras
Ter mais assuntos
Espaço no auditório
Focos e metas

3. DÊ SUA SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS
.Melhorar temperatura do ambiente (3)
Mais interação com alunos
Contar com a participação de outros profissionais, tornando mais
dinâmico.
Palestra com Daniel Godri
Mais palestras/ conhecimentos
Mais palestra de motivação
Melhoria na comunicação com os jovens
Divulgação
Outros assuntos específicos para o curso
Menor lotação
Que a FACCACI continue realizando eventos que acrescentam em
nossos conhecimentos pessoais e profissionais
Dar mais créditos por palestras
Acabar mais cedo.
Mais palestras para desenvolvimento pessoal
Mais palestras preparativas para o mercado de trabalho

Participação do palestrante com aluno, dúvidas e sugestões
Falar sobre empresariado
Marketing pessoal
Pontualidade
Mais oportunidades como a mesma
Palestra sobre Ética, comportamento.
CST/Classificação
IRRF
Palestras destinadas à prática contábil
Horário mais cedo
Assuntos inovadores no mercado

