Avaliação do Evento - CPA

Descrevas os pontos positivos (34
respostas)
Palestra muito produtiva e fundamental para nós alunos
Iniciativa ótima e super importante!

Domínio de conteúdo
Abordagem do assunto
Ótima iniciativa em promover este evento, com um assunto tão importante.
A importância de nos mostrar como devemos vigiar o nosso corpo

Uma excelente palestrante
Autoconhecimento
Todo ano a instituição adere a campanha de conscientização de seus alunos
A palestra foi de extrema importância para todos os alunos, inclusive as mulheres que lidam mais

com o câncer de mama.
ENSINAR A IDENTIFICAR UM TUMOR, ANTES QUE SEJA TARDE DE MAIS PARA TRATÁ-LO E
PREVENIR-SE.

Descrevas os pontos positivos (34
respostas)
Dra Mariana esclareceu muito bem os pontos principais da palestra.
Palestrantes super simpática, mostrou tudo de forma clara o conteúdo e de muita importância

Passando informações para quem não tinha.
Nos deram atenção ao registrar os momentos(fotos)
Iniciativa boa, palestrante ótima, organização e incentivos muito bons
Interessante, conhecimento.

Informação, Orientação e Auxílio para a prevenção da doença.
Conhecimento
Foi muito boa a palestra ontem
Conscientização

Muitas informações importantes nos foi passado
Muito bem elaborada e organisada.

Descrevas os pontos positivos (34
respostas)
Ótima apresentação da doutora, participação de todas as turmas da FACCACI.
Assunte de extrema relevância.

Alertar as pessoas para que possam melhorar a sáude
informação e participação
Relevar a importância de se prevenir e fazer o autoexame
FOI MUITO ESCLARECEDOR.

Ótima palestrante
Consciência do lugar da mulher na sociedade
Palestrante dominou o assunto.
Ótima palestrante

Ótima palestra de conscientização

Descrevas os pontos que devem ser
melhorados (17 respostas)
Nada

Nenhum
Palestra meio formal demais, um pouco de interação com os alunos ali presentes
Mau cheiro nos banheiros ao lado do auditório
Sempre que houver palestras tinham que ter um sistema de cada pessoa confirmarem suas
presenças, assim iria otimizar o espaço físico e saber quantas pessoas que não fazem parte da
instituição possa participar da mesma
Em meu ponto de vista o que deveria ser mais melhorado seria a divulgação, pois os demais pontos
estão bons.
PALESTRA FOI MUITO BOA, PORÉM ALGO DE ASSUNTO DA MATÉRIA SERIA MELHOR.
Dar uma alimentação depois da palestra

Descrevas os pontos que devem ser
melhorados (17 respostas)
Iniciar em um horário melhor, de preferencia mais cedo. Controlar melhor os alunos na hora de

assinar a presença, para que não ocasione muvuca enquanto o evento ainda estiver acontecendo
prejudicando assim o palestrante.
Não atrasar.
Acho que este evento foi muito esclarecedor para o assunto, já que a mesma ainda faz um número
de vítimas muito considerativo, portanto não identifiquei pontos negativos a serem melhorados. A
palestrante tinha domínio sobre o assunto abordado e
Para não precisa melhorar nada.
Tenho certeza que muitos outros alunos poderiam ter participado da palestra entao, poderiamos ter
divulgado mais.
DIVULGAÇÃO
visualização e som

VALER MAIS CRÉDITOS.
A divulgação

Dê sua sugestão para os próximos eventos
(19 respostas)
Nada

Poderia ter lanche depois
Novembro azul é uma data muito importante também, que muitas vezes não é levada tão em
consideração quanto o outubro rosa
Auditoria contábil previdenciária ou tributária
Porquê não abre o espaço para o público externo? uma palestra acessível para atender também
outras pessoas fora da instituição e se torna um trabalho social.
Os próximos eventos devem ser divulgados com maior tempo de antecedência,pois assim nos
preparamos melhor.
REFORMA TRABALHISTA, PALESTRA COM COUTS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E
PROFISSIONAL, ENTRE OUTRAS.

Dê sua sugestão para os próximos eventos
(19 respostas)
ter palestras voltadas para nossa profissão

Nenhuma
Aumentar a frequência de palestras na faculdade que estão escassas. Assuntos como DST's, Ações
Sociais, Cenário Político-Econômico Brasileiro e Mundial são boas opções.
Novembro azul.
Mais eventos como este para orientação sobre assuntos na atualidade para auxílio na prevenção de
doenças.
Acho que deveriam fazer sempre eventos de conscientização sobre variados temas. A iniciativa
desse evento foi de grande valia.
Que sempre tenha um lanchinho após.

Dê sua sugestão para os próximos eventos
(19 respostas)
Mobilizar-se para que o maximo de alunos possam participar de outros eventos.

DEVERIA SER FEITA UMA PALESTRA VOLTADA PARA O TEMA NOVEMBRO AZUL
Ministerio Publico e corrupção
MAIS PALESTRAS PREPARATÓRIAS PARA A ÁREA BANCÁRIA.
Novembro azul

