
Avaliação do Evento - CPA
Palestra proferida pelo auditor fiscal RFB, Juliano Rezende Gama.

Ciências Contábeis

" IRPF 2018 - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”







Descrevas os pontos positivos (15 respostas)

Horário!

Assunto discutido

O empenho da faculdades em trazer novas palestras.

Domínio dos conteúdos, dinâmica da apresentação, divulgação e planejamento

O palestrante, Juliano Resende, apresentou com clareza, paciência e 

inteligência os assuntos abordados.

Palestra vindo direta de um profissional atuante na área fiscal, fiscalizador e o 

orientador perfeito para o imposto de renda, fonte confiável.

A intenção da faculdade



Descrevas os pontos positivos (15 respostas)

Matéria que estamos estudando e conteúdo muito bom

O palestrante dominava bastante o assunto.

Não teve

Ele apresentou bastante domínio sobre o assunto o que passava confiança 

para aqueles que estavam presentes

O ARTICULADOR ENTENDE BEM DO ASSUNTO

Domínio do conteúdo

Palestrante dominava totalmente o assunto abordado

O palestrante demonstrou domínio do assunto e respondeu à todas as 

perguntas feitas pela plateia



Descrevas os pontos que devem ser 
melhorados (13 respostas)

Calor !!!!!

A apresentação dos alunos que não tem base sobre tal assunto

Divulgação

Horário, método para os participantes fazerem perguntas, presença ao fim da 

palestra muito tumultuada.

Ter mais objetivo nas palestras

O palestrante abriu espaço para as perguntas e não teve espaço para dar a 

palestra, todos ficaram só perguntando, funcionou mais como um bate papo do 

que como palestra. Então, o conteúdo que esperei ver não vi.



Descrevas os pontos que devem ser 
melhorados (13 respostas)

Acredito que a palestra deveria ter sido direcionada aos últimos períodos ou a 

quem já estudou sobre. Pois da forma que foi abordado, alguns períodos 

ficaram sem entender. Como foi o meu caso.

Ele utilizou uma linguagem técnica , que para quem está começando, ficou um 

pouco perdido.

Todos

As perguntas atrapalharam muito o desenvolvimento do assunto ,tanto que 

sobre DME ficou bom,porém podia ter sido melhor, tiveram dúvidas que não 

precisavam serem colocadas naquele momento,  agora sobre esse 

demonstrativo que teve início esse ano teria que ter aprofundado mais. 



Descrevas os pontos que devem ser 
melhorados (13 respostas)

Os pontos que devem ser melhorados é que o articulador deveria ser mais 

claro, pois pessoas que estão no 1º período da faculdade não entendem 

algumas definições.

Divulgação e elaboração

Na escolha dos palestrantes



Dê sua sugestão para os próximos eventos 
(14 respostas)

Previdência.

Falar sobre a nossas áreas empates mais fragilizadas

Palestras sobre NFS

Palestra Sobre o novo Esocial

Com certeza foi a melhor palestra que já participei na Faccaci até hoje!

Instruir o palestrante como deve ser a forma de abrir espaço ao público.

Especificar o conteúdo de acordo com o período do estudante



Dê sua sugestão para os próximos eventos 
(14 respostas)

E-SOCIAL por favor! rs

melhor nem ter

SER MAIS CLARO NAs DEFINIÇÕES DE PALAVRAS

Melhorar a divulgação e ter uma melhor elaboração do mesmo

Trazer mais palestras

Que tenha mais eventos como esse.

deixar perguntas para o final do evento


