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Descrevas os pontos positivos:
17 respostas

• Bom domínio do conteúdo.

• Assunto pertinente ao momento em que vivemos.

• Reforça o que já sabemos quanto às medidas de prevenção.

• Os assuntos e as informações foram muito bem explicados e 
de fácil compreensão.

• Clareza das informações

• soube falar sobre os cuidados com o covid-19 , soube 
responder de forma correta as dúvidas dos alunos



• Orientou em como se preparar e se prevenir para o retorno das 
aulas, passando mais segurança e informação as pessoas.

• Muito bom, pois, muita gente aí tem medo de ir em 
aglomeração, porque não sabem o dia a dia do seu colega. 

• Excelente iniciativa. A instituição demonstrou preocupação 
com o bem estar dos seus alunos e funcionários.

• Objetividade e pontualidade.

• O doutor Adriano explicou de forma clara e direta a situação 
que nos encontramos e as dúvidas decorrentes que todos nós 
temos.



• Reforço os cuidados que temos que ter por conta do covid 19.

• A parte da explicação foi bem repassada. Objetivo, domínio do 
assunto .

• As informações com a prevenção é de suma importância para 
saúde e bem estar social.

• Dr. Adriano entende muito bem do assunto.

• Tirei muitas dúvidas em relação ao COVID, e a importância desse 
cuidado nesse retorno às aulas.



Descreva os pontos que devem ser 
melhorados:
8 respostas
• Está ótimo.

• Comunicar sobre a live antecipadamente.

• Na minha opinião a live estava ótima e não tem pontos que 
necessita melhorias.

• Acho que devem ter paciência com alunos em casa.

• Aúdio da Professora Eliane estava um pouco ruim.

• Tudo que médico falou  passa toda hora na tv.

• A questão  do áudio, e a questão da reprodução das lives para a 
turma

• Achei a palestra muito interessante, sem pontos a melhorar.



Dê sua sugestão para os próximos 
eventos:
7 respostas
• Sobre o mercado de trabalho.

• Ter mais convidados palestrantes.

• Podem fazer mais eventos sobre a área da saúde ,por 
exemplo, como prevenir outros tipos de doenças.

• Um evento falando mais sobre a Vacinação, tempo de 
proteção.

• Algo voltado para o curso de contabilidade e administração

• Que a Instituição continue visando pelo melhor do aluno.

• Sempre ter palestras assim, é bem interessante.


