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Descreva os pontos positivos:
16 respostas

• Ensinamentos para que eu como estudante possa aprender e utilizar 
durante e pós faculdade. E eu amo a palestrante ela é excelente.

• É bom ter umas palestras para nos incentivar, e claro para falar coisas 
que não sabemos ainda.

• Todos integrantes demonstraram grande domínio e conhecimento na 
área.

• Domínio do conteúdo, clareza na fala.
• Muito boa a iniciativa do CRC, em relação as doações. E explicou 

algumas funções do CRC para os contadores.
• A comunicação foi feita de forma CLARA!



• O conteúdo falando na palestra
• Usaram palavras claras de ser entendidas
• Essa é a segunda apresentação que acompanho( da carla), e 

sempre é uma excelente oportunidade de aprender sobre 
experiência e futuro.

• Organização e dinâmico
• Iniciativa em promover eventos, interação dos alunos com a 

palestrante .
• Dados atualizados

Descreva os pontos positivos:
16 respostas



Descreva os pontos positivos:
16 respostas

• Evento de muita importância para nós futuros profissionais da 
área conhecermos melhor nosso Conselho.

• Mostrar a importância dos Profissionais Contábeis

• Conteúdo bem esclarecido/apresentado; tema bem 
interessante

• Boa iniciativa, objetividade. 



Descreva os pontos que devem ser melhorados:

04 respostas

Descreva os pontos que devem ser melhorados:10 respostas

• Palestras mais dinâmica, pois muita das vezes nós do primeiro 
período não temos conhecimento do assunto tratado. Não falo em 
perguntas feita pelos alunos, mas sim serem mais explicativos.

• Algumas falas não são bem entendidas pois sou do 1° periodo, e 
ainda não compreendo alguns argumentos de maneira clara.

• ACHEI MUITO MASSA!

• Uso de termos não técnicos para iniciantes no assunto.



Dê sua sugestão para os próximos eventos:
07 respostas

• Trazer a Carla mais vezes.

• Continue trazendo temas voltados à nossa ģrade currícular. Uma grande sustação 
seria trazer dúvidas sobre o imposto de renda. Já que é um assunto atual e sempre 
gerar polêmicas.

• Que venham mais eventos trazendo temas relevantes da contabilidade.

• Palestra sobre contabilidade para iniciantes

• Que não demore muito

• TRAZER MAIS PESSOAS COM A EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA DA CARLA.

• Continuar trazendo esses profissionais para aprimorar nossos conhecimentos.


