Avaliação do Evento - CPA
Palestra proferida pela Secretária de Comunicação Social do Governo do Espírito
Santo, Andréia Lopes.
Administração e Ciências Contábeis
" A importância da comunicação nas profissões”

Descrevas os pontos positivos (30 respostas)
Deu-nos melhor entendimento para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Ótima oportunidade de fazer um intercâmbio de conhecimentos com o docente e
discente da instituição.
Modalidade de discussão
Ela é uma excelente profissional e soube corresponder a todas expectativas positivas
sobre o assunto.
Ótima palestra.
A palestrante foi incrível,com um domínio absurdo e absoluto do tema abordado,os
exemplos foram claros e cotidianos,estava tudo certo e foi um sucesso.
A organização, a dinâmica.

Descrevas os pontos positivos (30 respostas)
Nos deu a oportunidade de um conhecimento mais abrangente com uma profissional
que tinha domínio do assunto e sabia passar o conhecimento .
Organização, inciativa, liturgia, formalidades, confraternização pós-evento.
Evento muito produtivo, onde os assuntos abordados, irão nos ajudar nas salas de
aula, na vida profissional e na vida pessoal.
O tema da palestra foi muito relevante.
É importante essa interação faculdade e aluno.
Uma ótima iniciativa pra os alunos, que serve de motivação pra sempre focar nos
objetivos.

Descrevas os pontos positivos (30 respostas)
Em relação a arrumação do local e corredores ficou perfeito. Uma comida muito boa
após o final também para descontração e interação entre os alunos e professores.
Esses requisitos foram positivos.
Otima recepção
Tema atual
Através da palestra realizada, eu adquiri novos conhecimentos/conteúdo, que não
tenho acesso no meu dia a dia e, que são de extrema importância. Fiquei muito
satisfeito com essa experiência!
O evento ficou bem organizado.
Palestra dinâmica e interessante

Descrevas os pontos positivos (30 respostas)
muito bem organizado. meus parabéns
EXPLICITOU OS ASPECTOS RELEVANTES DA COMUNICAÇÃO
Palestra curta e com conteúdo
O tema da palestra foi simples, mas que ao mesmo tempo nos proporcionou um
conhecimento incrível;
Palestrante muito bem preparada em relação ao assunto;
Tudo muito bom.
Discurso breve do pastor , palavras sábias
Informação rápida e de fácil entendimento, aula magna muito dinâmica.
Parabéns pela comida, estava espetacular.

Descrevas os pontos positivos (30 respostas)
Tema da palestra interessante para a vida profissional e pessoal. Material didático da
palestrante.
a palestrante passou bastante informações para nós alunos.
Premiar os alunos em destaque com bolsas de Estudos
Incentivo aos alunos a se dedicar mais
Traz aprendizado e nos coloca atualizado com os acontecimentos atuais.

Descrevas os pontos que devem ser
melhorados (28 respostas)
Divulgação (2)
A organização de entrada saída é assinatura de pauta de presença.
Melhoria nas apresentações (internet capaz de reproduzir o material do palestrante,
além da sonorização)
Deverá ser melhorado a tecnologia da instituição
Para eu foi tudo muito bom,não precisa melhorar nada.
Prontidão dos dispositivos de mídia e computadores, falta de ordem para colher a
presença dos alunos na lista de chamada.

Descrevas os pontos que devem ser
melhorados (28 respostas)
Com um tema de grande relevância, acho que a palestrante poderia ter aprimorado
mais os seus conhecimentos e explorado mais o tema.
Os problemas técnicos apresentados durante a palestra poderiam ser evitados se os
vídeos fossem testados antes ou baixados em vez de passar os vídeos direto da
fonte, outra sugestão é em relação aos slides que estavam com as letras muito
pequenas.
A quantidade de eventos pode ser maior e mais específica da nossa área.
Conteúdo poderia ter sido mais explicado, mais amplo.

Descrevas os pontos que devem ser
melhorados (28 respostas)
Trazer um profissional que está atuando dentro da área de administração ou
contabilidade. Achei a Palestra da Andréia muito fraca, tudo o que foi falado foi muito
superficial, ela deveria ter aprofundado no assunto comunicação, dentro de uma
empresa, mostrar como deve funcionar a comunicação entre patrão/funcionário e
funcionário/funcionário, dar algumas dicas para que possa ser usado no dia-dia
profissional. Respeito muito o curriculum dela, mais pensei que ficou muito superficial
para uma palestra melhor e mais produtiva para os alunos, ela deveria ter entrado
bem mais a fundo no assunto.
Aparelhos de som
Carregar vídeos, verificar áudio antes da palestra e a temperatura ambiente não
estava agradável.

Descrevas os pontos que devem ser
melhorados (28 respostas)
A palestrante foi muito boa, clara e objetiva. Porém, eu senti que os problemas
técnicos de som e vídeo, acabaram prejudicando no desenvolvimento da
apresentação.
Ar condicionado
Ficou excelente.
preparo do ambiente para o palestrante
pontualidade no início da palestra.
palestra
RECURSOS VISUAIS LIMITADOS ( VIDEOS)
A divulgação da faculdade, nem sabia dessa aula magna, não recebi nenhum email.
Soube através de outros alunos.

Descrevas os pontos que devem ser
melhorados (28 respostas)
Nada a declarar.
A palestrante apesar de ser jornalista dominava parcialmente o tema , uma melhor
preparação seria o mais adequado a se fazer .
A palestrante não tinha aquele dom pra falar em público, e também não me
acrescentou em nada em relação ao meu curso.
Visualização dos vídeos.
os vídeos nas palestras quase nunca consegue ser exibido .
Na minha opinião a Palestrante falou muito do trabalho dela.
Nas escolhas dos palestrantes

Dê sua sugestão para os próximos eventos
(24 respostas)
Melhorar na divulgação
Escolher um local menos apertado e quente para a confraternização final.
Melhorar a divulgação
Bolsonaro ou Sérgio Moro
Que tenha a mesma recepção, e os aperitivos
Que sempre tenha um lanxinho no final.
A precaução para apresentação de slides, vídeos e áudios é essencial. Os vídeos,
áudios dos palestrantes poderiam ser baixados, e não ficar por conta da internet on
line para serem exibidos.

Dê sua sugestão para os próximos eventos
(24 respostas)
Falar sobre investimentos, seria muito interessante.
Acho que a faculdade poderia trazer mais palestras para os alunos com temas da
atualidade voltados para a profissão com a participação dos alunos. Poderiam fazer
debates entre profissionais e alunos.
Gostaria de uma palestra na área financeira.
Palestras motivacionais e sobre o meio profissional.
Testar e repassar os slides antes da apresentação, para não ocorrer erros com o
vídeo como ocorreu na palestra.
Fazer a divulgação previamente do evento, enviando as informações no e-mail da
turma, para que a pessoa possa se programar para tal evento.

Dê sua sugestão para os próximos eventos
(24 respostas)
Palestra sobre logistica ou economia
Poderíamos ter palestras mais sobre as áreas, como por exemplo; contabilidade sobre o e-social ou a NFC-e ...
work shops com profissionais renomados nas areas de adm e contabilidade
pontualidade no inicio da palestra.
uma palestra com mais conteúdo
EVENTO RELACIONADO AOS DESAFIOS ENCONTRADOS NO SETOR DE
ROCHAS ORNAMENTAIS, UM DOS SETORES MAIS IMPORTANTES DO NOSSO
MUNICIPIO DE UM DOS MAIS RELEVANTES DO ESTADO.
Maior divulgação

Dê sua sugestão para os próximos eventos
(24 respostas)
Sem sugestões, somente surpreenda-nos!
Sugiro que chamem mais de um palestrante e que seja discursos breves mais que
serão compreendidos facilmente
Ao final da palestra, continue fazendo um lanche daquele nível.
Acredito que o Palestrante deveria concentrar mais nos alunos
Palestrante que demonstra domínio de conteúdo.

