
             RESULTADO AVALIATIVO DO EVENTO. 

 REALIZADO PELOS ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, 
ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES. 

Palestra: “ Outubro Rosa ’’ 

Palestrante: Mariana Novaes Pinheiro 

 

 Data: 01/10/2015 

• 178 pessoas 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 

• Conscientização do câncer de mama para mulheres e homens. 6 

• Várias dicas para entender e diagnosticar o câncer. 

• Palestra muito importante de conscientização e prevenção. 8 

• Trouxe conhecimento sobre um assunto bem atual. 20 

• Aprendi muito. 3 

• Participação dos alunos, auditório cheio. 

• Assunto de grande interesse. 2 

• Integração da faculdade, professores e alunos com a sociedade. 

• Esclarecimento sobre o nosso próprio organismo. 

• Auxílio na prevenção da doença. 

• Enfatização do tema, mostrando que todos podem se prevenir. 13 

• Organização, exemplo parcial de cada área do conteúdo informado, 
informação e linguagem popular. 



• A palestra em si foi muito positiva. 

• Ótima palestra. 

• As dúvidas que foram esclarecidas, com as informações transmitidas. 3 

• Clareza e objetividade. 3 

• Transição de informação. 

• Ótimo domínio do conteúdo da palestrante. 26 

• Incentivar as pessoas se cuidarem. 

• Saúde em geral. 

• A palestrante foi uma ótima escolha. 2 

• Mais tempo. 

• Boa didática, organização, e boa iniciativa (responsabilidade social). 

• Informações prestadas. 2 

• Conhecimento mais amplo. 4 

• Pontualidade, não houve atraso. 

• A palestra falou de várias coisas que eu não conhecia. 

 

2. DESCREVA OS PONTOS QUE DEVEM SER MELHORADOS 
 

• Não indicar autoexame da mama, pois mulher não tem treinamento para 
procedimento, o exame deve ser feito pelo médico. 

• Palestra sem nenhum interesse no meu curso. 
• A divulgação. 13 
• Nenhum. 5 
• Som. 
• Palestra com tema mais específico.  
• Microfone para os alunos perguntarem. 
• Mandar o conteúdo apresentado por email, para fazer o relatório depois, 

para poder prestar atenção na palestra. 
• Iniciar no horário previsto, para que seja possível maior participação da 

plateia. 
• Uso de palavras muito técnicas (poderia ser menos), muito texto no 

slide. 



• Dinamizar a palestra com vídeos e depoimentos. 
• Interação dos alunos na palestra. 2 
• Atividades de um perito contábil. 
• A faculdade promove somente palestra sem relevância profissional.  
• Palestras voltadas para os cursos. 4 
• Dinâmica. 2 
• Alerta ao câncer de mama. 
• Não tem como fazer relatório e prestar atenção na palestra. 3 
• Que sempre tenha palestrante para falar da saúde geral. 1 
• A palestra ter ocorrido no mês de conscientização do câncer de mama. 
• Poderia ter só mulheres para nos sentirmos mais a vontade. 
• Interagir mais com os alunos. 
• Colocar duas palestras no mesmo dia para aproveitar a situação. 
• Maior visibilidade do data show para as pessoas que sentarem atrás, 

principalmente se for pedido relatório. 
• Muita gente, o ar condicionado não resolve. 
• Falar antes de começar,  para perguntar depois. 

 

3.  DÊ SUA SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS 

• Novembro azul. 13 
• O ar condicionado do auditório precisa de manutenção. 
• Outros temas que tange saúde. 
• Cofee Break. 6 
• Ligar o ar com antecedência. 
• Cartazes pela faculdade. 
• Outros temas interessantes. 5 
• Um boneco modelo para aplicação da técnica. 
• Evento maior, pois é um tema importante. 
• Alguém que fale sobre o tema de direitos humanos. 
• Continue assim. 
• Uso de vídeos teatro etc ... 3 
• Depoimentos de pessoas que desenvolveram o câncer. 
• Poderia fazer um tipo de consulta para conferir se há câncer de mama 

nas mulheres da Faccaci. 
• Avisar os alunos em sala sobre os eventos. 
• Palestra inadequada ao meu curso, espero que isso melhore. 
• Eventos voltados para área do curso. 10 
• Fora da faculdade. 2 
• Folha de pagamento, desoneração da folha, e-social, PEC domésticas. 
• Palestra sobre “coach”. 
• Que sempre tenha palestra com domínio do conteúdo. 2 



• A faculdade poderia além de palestras para formação pessoal, realizar 
mais palestras para formação profissional, voltadas aos cursos 
oferecidos. 

• Palestra sobre contabilidade atual. 
• Intervalo nas palestras. 
• Câncer de próstata, por causa do machismo em relação ao exame do 

toque. 
• Palestra sobre auditoria contábil. 
• Divulgação e horário um pouco mais tarde. 
• Divulgação mais cedo sobre o evento. 
• Práticas contábeis (conhecimento sobre sistemas). 
• Visitas técnicas as empresas da região. 
• Mais tempo para fazer o relatório. 2 
• Sobre SPED, Departamento fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


