RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELOS
ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO.
Palestra: “As Dez Medidas Contra a Corrupção”
Palestrante: Ercias Rodrigues

Data: 23/02/2016
 170 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
 A iniciativa e o valor do relatório
 Apresentação de ideais concretas
 Palestra muito boa 2
 Mostrar que devemos mudar
 Conhecimento compartilhado através de palestras 4
 Motivar os jovens a melhorar o futuro do Brasil
 Conscientizar com as medidas contra a corrupção 17
 Ensinar a ficar mais atentos e correr atrás dos nossos direitos
 Relatou o assunto com conhecimento e um fácil entendimento 3
 Tema mais que necessário para todos 4
 Palestrante muito bom, com domínio do conteúdo 11
 O assunto foi bem elaborado 2
 Mudou meu modelo de pensar sobre a corrupção

 Oportunidade de participar e apoiar as ideias contra a corrupção
 Ótimo diálogo/ Introdução
 Incentivo a mudar a cultura 2
 A autoestima para lutarmos contra a corrupção
 Instrução para um novo país, o que e como mudar o Brasil 2
 Assunto interessante para a importância do futuro do país
 Conhecimento sobre valores
 Diálogo
 Ótimo tema escolhido
 Argumentação válida e centrada
 Serve como alerta e nos traz um pouco de esperança
 A participação de grupos, com assinaturas para melhorias contra a
corrupção
 Podemos mudar o Brasil, basta que cada um faça sua parte
 Conscientização, reflexão, iniciativa e mudança.
 A sinceridade
 Esclarecimento, atitude, interação no setor público
 Pontualidade 2
 Formação de opinião em jovens acadêmicos
2. DESCREVA OS PONTOS QUE DEVEM SER MELHORADOS
 Palestras voltadas para a área contábil
 As palestras fluem melhor quando há apresentação de slides 2
 O horário deveria ser mais tarde um pouco
 Mais tempo para o palestrante (gostaria de ouvir mais sobre o assunto) 2
 Divulgação 3
 Melhorar o ar condicionado 16
 Informar mais sobre as medidas 3

 Verificar as cadeiras que não estejam quebradas
 Antes de começar organizar as cadeiras
 Horário
 O som do auditório 4
 Palestras que envolvem mais os cursos ex: substituição tributária 2
 O cheiro do papel
 Não deu pra entender muito bem
 Foi cansativa, nenhuma pouco dinâmica.
 Divulgação do nome correto do palestrante, assim como sua formação e
área de atuação
 Nenhum 2
 Assuntos voltados para a realidade profissional
 Só foram citadas duas medidas 2
 Tem pontos negativos, pois a faculdade não tem um ambiente para
acolher todos os seus alunos como precisa.
 O palestrante não demonstrou domínio no assunto, e parece ser muito
corrupto.
 Ilusão de um país melhor

3. DÊ SUA SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS
 Palestras com quem já exerce na área contábil
 Sobre fiscal
 Palestras com slides
 Horário pelo menos ás 19:15
 Mais palestras 2
 Atualização das normas e procedimentos contábeis
 SPED/E-SOCAL 3

 Chamar o prefeito de Cachoeiro para a palestra contra a corrupção. (ele
veio na palestra errada.) 2
 Dar ênfase nos 10 pontos contra a corrupção 2
 Palestra voltada aos cursos 4
 Palestra com Wesley safadão
 Continue assim
 Trazer mais palestra com “nomes” importantes, inclusive federais
 Palestras sobre área trabalhista
 Aula sobre legislação
 Empresas simples nacionais, contabilizações.
 Palestra sobre auditoria
 Palestra com Daniel Godri
 Ter uma semana de palestra
 Relatório ser entregue na aula seguinte, pois fazer o texto na hora da
palestra atrapalha o aluno prestar total atenção no palestrante
 Assuntos envolvendo marketing, compra e venda
 Mudanças no direito previdenciário 2
 Coffee Breake 2
 Pericia contábil
 Maior divulgação
 Contabilidade pública
 Melhorar o microfone para quem está mais atrás entender melhor
 Sonegação de impostos e seus impactos
 Palestras mais dinâmicas, que requer mais interesse dos alunos
 Novas normas
 Palestra com Diana (já palestrou anteriormente) DP Fiscal-Tributação
 Bons palestrantes

 Já deixar nas cadeiras os folhetos, não precisar entregar relatório nos
atrapalha.

