
RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

REALIZADO PELOS ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Palestra: ‘Substituição Tributária’’ 

Palestrante: Diana Toledo Sarmento Guignone 

       

 Data: 29/04/2015 

• 101 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 

 Ótima palestra. (2) 

 Palestrante com domínio do tema. (30) 

 Nenhum, atendeu apenas as necessidades de turmas com níveis 
superior. 

 Foram boas as propostas.  

 O evento trouxe um tema onde poucos tinham conhecimento e o tema 
foi bem abordado. 

 Aprimorar conhecimento no meio fiscal. (2) 

 Tema importante para o aprendizado. (4) 

 Uma palestrante muito importante para saber mais profundamente sobre 
o imposto ICMS. 

 Todos. 

 Tem tudo com o curso e com a área que trabalho. Tirou muitas dúvidas 
minhas. 

 Clareza, diversidade. 



 Conteúdo importante, mais conhecimento para quem trabalha na área. 
(2) 

 Desenvolveu o assunto que estamos estudando. (2) 

 Assunto importante. 

 Aprendizado dos alunos. (8) 

 Aprimoramento, abordagem do dia a dia. 

 Melhor palestra da FACCACI desde que me tornei aluno. (2) 

 Ótimo desempenho da faculdade. 

 Assunto interessante. 

 

2.  DESCREVA OS PONTOS QUE DEVEM SER MELHORADOS 

 Falar o tempo necessário. 

 Palestra mais voltada para os primeiros períodos. 

 Divulgação do evento. (21) 

 Escolha do tema. (2) 

 Não deu para entender, pois estou no 1° período, e não trabalho em 
escritório, trabalho com mármore e granito. 

 Jeito de apresentar 

 Colaboração dos próprios alunos. 

 Nenhum ponto a ser melhorado. (2) 

 Começar mais cedo e ter coffe break. 

 Todos. 

 Organização na hora de assinar a lista de chamada. 

 Pontualidade. 

 Organização na hora de entrar no auditório. 

 Nada a reclamar. (2) 

 Trazer mais palestrantes da área de contabilidade e administração. 

 Fazer mais palestras relacionadas ao assunto. 



 Ter mais palestras que nos mostrem o dia a dia do contador. 

 Microfone sem fio. (2) 

 

3.  DÊ SUA SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS 

 Coffe Break. (4) 

 Temas para iniciantes. (2) 

 Divulgação. (6) 

 Algo mais descontraído. 

 Intervalo, aproveitamento do tempo de aula. 

 Departamento de pessoal. (2) 

 Mais eventos voltados para essa área. (4) 

 Que seja um bom palestrante quanto à deste evento foi.  (2) 

 Assuntos relevantes e objetividade. 

 Mais organização na arrumação do som, data show. (2) 

 Aula prática. 

 Organizar melhor, para não demorar a começar. 

 Ser breve, mas com objetivo. (2) 

 SPED. (3) 

 Fiscal, PIS, COFINS. 

 Que sejam com mais frequência e de longo prazo. 

 Buscar assuntos relevantes e praticáveis no dia a dia. 

 Trazer a mulher mais vezes. 

 Mais palestras do mesmo nível. 

 Pra quê? Não serve pra nada. 

 Está no caminho certo. 

 Microfone sem fio. 

 Palestra sobre e – social, folha de pagamento. 



 Sobre IPI e outros assuntos tributos. 

 Atividades que valem pontos, como atividade complementar. 

 Mais temas específicos sobre ciências contábeis. 


