Avaliação do Evento

Descrevas os pontos positivos (31 respostas):
Todos do início ao fim. (2)
Os Case motivador e linguagem fácil interpretação usada pelo palestrante. (2)
Aprendizagem para vida profissional e pessoal
Sem comentarios foi perfeito!
O palestrante soube dominar o conteúdo muito bem.
Experiência do palestrante.
Organização
Palestrante muito bom
Ótima palestra, irá contribuir muito para meu futuro
O palestrante sob atender todas as minhas expectativas, dominou bem o conteúdo e além de tudo é
mestre no que faz.
Um ótimo domínio do conteúdo, o palestrante me surpreendeu totalmente. Muito bom o evento. Estão
de parabéns!!!

Descrevas os pontos positivos (31 respostas):
Palestrante bem dinâmico, e mostrando total domínio e experiência sobre o assunto.
Melhor palestra que a Faccaci nos proporcionou até hoje no meu ponto de vista. Obrigada por essa
oportunidade !!
Excelente profissional, Ótimos exemplos e incentivos
o tema da palestra foi muito bem elaborado.
organização e comprometimento com os alunos.
Palestrante educado inteligente e acima de tudo profissional
Domínio de conteúdo
Bem divulgado, palestra com grande riqueza de conteúdo...
Aprendi que o mais importante são os detalhes, e que é preciso ser ousado, mas com pés no chão.
alou sobre o mercado de trabalho

Descrevas os pontos positivos (31 respostas):
Interação entre palestrante e alunos, orientação para assuntos importantes qualquer pessoa que deseja
entrar no mercado.
A palestra foi maravilhosa e o evento foi bem organisado.
Foi perfeito. Foi uma interacao total entre palestrante e ouvintes.
O palestrante ter vivência e domínio do assunto
Maneira bem didática de falar sobre o assunto, conseguir obter atenção e participação de todos
Domínio do tema, pessoalidade no roteiro, iniciativa boa e ótima dinámica.
ESCOLHA DOS PALESTRANTES/HORARIO
O palestrante teve total domínio do assunto, e conseguiu prender a atenção de todos. Soube interagir
com os alunos. De todos os eventos que participei da faculdade este foi o melhor palestrante.

Descreva os pontos que devem ser melhorados: (20 respostas):
Faccaci ta de parabéns (2)
Estou muito satisfeito com a palestra, e não tenho o que declarar referente a pontos que tenham que
melhorar. (2)
Nenhum.
Melhor divulgação para público alvo.
Som
Mais divulgação nas salas de aula
O veículo de comunicação que no caso é: a sonoplastia do auditorio.
A palestra foi muito boa, não há o que melhorar!
Precisam ter mais palestras com temas que vamos utilizar em nosso trabalho.

Descreva os pontos que devem ser melhorados: (20 respostas):
Mais divulgação para chamar mais alunos.
Nao tem
Esse tipo de evento deve ser mais frequente.
Mais eventos como o mesmo.
Ao meu ver não precisa melhor nada.
Ornamentação do espaço e ferramentas de ensino.
Som que em toda palestra fica falhando
DIVULGAÇÃO ( EMPRESAS / ESCRITORIOS ETC.)

Dê sua sugestão para os próximos eventos: (15 respostas):
Realizar com mais frequência palestrante que nos relata uma verdade e motivação , como essa
ministrada por Mário Borgo. (2)
Gestão de Pessoas, Logistica, Planejamento e Controle de Produção (PCP)
Rotinas administrativas, simples nacional, sintegra, impostos
Novo Simples Nacional
Sugiro que possam fazer uma roda de debates ou separar um tempo para perguntas.
Fazer mais dias
Buscar sempre trazer para nós questões do dia-a-dia

Dê sua sugestão para os próximos eventos: (15 respostas):
Nenhuma
Uma semana de palestra no dia do contador
Tendo o evento com grande frequência nos ajudará muito o desenvolvimento da profissão.
Trazer um Coaching dentro da área da auditoria fiscal.
Eventos com temas voltados ao campo de atuação do profissional de contabilidade, e orientações;
Continuar sempre assim.
Algum assunto mais direcionado a Contabilidade.

