
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA PALESTRA. 

REALIZADA PELOS ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO 

Palestra: O PAPEL DO ADMINISTRADOR NA SOCIEDADE 

Palestrante: ANTÔNIO CALONI 

       

 Data:  30/05/2016 

• 67 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 

 Conhecimento, aberto as inovações e incentivo 

 Esclarecimento das dúvidas do CRA 

 Aprender mais sobre o novo ambiente global 

 O palestrante 

 Atualização 

 Um bom palestrante, soube interagir 

 Boa didática 

 A sala está confortável com o ar condicionado novo 

 Assunto sobre o tema proposto 

 Palestrante muito bom, o qual tem domínio no assunto e chama a atenção de todos, 
auditório com clima muito agradável.(2) 

 Palestrante com conteúdo relevante 

 Incentivo a profissão, aprendizado. 

 Abordagem de assuntos atuais 



 Grande domínio das informações e linguagem explícita (2) 

 Pontualidade 

 O palestrante teve boa articulação 

 Ótima palestra 

 O assunto abordado 

 Possibilitou milhares de informações sobre o tema 

 Informações do mercado de trabalho 

 Agregou muito e motivou para carreira 

 Passou muito conhecimento sobre a profissão do administrador 

 Palestrante participação do cra-es 

 A experiência do palestrante e o esforço da faculdade para trazer o profissional para a 
instituição 

 Esclareceu várias dúvidas que nós futuros administradores tínhamos 

 Domínio do assunto, divertido. 

 Palestrante com uma boa apresentação e dinâmica 

 Conteúdo 

 Diálogo, posições de ideias 

 Apresentação de oportunidades de nossa profissão. 

 Pontual 

 Dicas boas para usar no mercado de trabalho 

 

2.  DESCREVA OS PONTOS QUE DEVEM SER MELHORADOS 

 Fotos e formulários 

 Ter igualdade (dar brindes para todos) 

 Divulgação 

 A iluminação no telão (2) 

 Falar mais sobre o tema 

 Eventos com temas mais atuais 

 Ao planejar, quaisquer que seja o evento, avisar antes (2) 

 Tamanho da tela (slides) 



 Divulgação (5) 

 Organização. 

 Iluminação. 

 Realizar mais eventos voltados para administração 

 Mais interatividade com a plateia 

 Palestras sempre acontecendo nas segundas 

 

3.  DÊ SUA SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS 

 Palestra com empreendedor 

 Ser nas 2 aulas 

 Trazer um empresário bem sucedido do ramo de mármore e granitos 

 Comida no final da palestra (3) 

 Mais palestras e eventos 

 Avisar com antecedência (2) 

 Administração no comércio 

 Continuar com palestras como essas, envolvendo assuntos sobre os cursos 

 Mais palestras voltadas para a área 

 Mercados em alta na economia, como tecnologia e o papel do administrador nesse novo 
mercado 

 Além da divulgação ”boca boca” realizada, dias da palestra, divulgar por e-mail antecipado. 

 Mais frequências para eventos de administração. 

 Oferecer mais tempo ao palestrante 

 Palestra motivacional 

 Divulgar melhor o evento 

 


