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1 HISTÓRICO 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura protocolou junto ao Conselho 

Universitário - CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e 

deliberação, o Projeto Permanente de Extensão Empregabilidade e Estágios: oportunizando, 

intermediando e acompanhando carreiras. 

 

2 ANÁLISE 

 

2.1. Projeto anexo. 

 

3 PARECER 

 

Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário - CONSUNI do Centro Universitário 

de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 

 

APROVAR o Projeto Permanente de Extensão Empregabilidade e Estágios: oportunizando, 

intermediando e acompanhando carreiras. 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura - Proppex
Supervisão e Extensão

Projeto de Extensão

Projeto: Empregabilidade e Estágios: oportunizando, intermediando e acompanhando carreiras

Identificação

Proponente: Paula Tavora Crestani (Bacharel em Comunicação Social)

E-mail: paula.crestani@unifebe.edu.br Telefone: 47-99475121

Endereço Lattes: https://br.linkedin.com/in/paulacrestani

Curso: Institucional

Abrangência: Regional Operacionalização: Permanente

Período: 01/11/2018 a 01/11/2020 Carga Horária: 40h00

Participantes: Limite não definido. Modalidade: Presencial

Certificação: Não Cerimonial: Não

Publicação jornalística: Não

Investimento institucional: Não

Materiais:
Nenhum.

Equipamentos:
Nenhum.

Estruturação

Outros

Projeto

Atividades

Tipo Nome Local Data Carga Horária
Certificação Antecipada
(Mediadores)

Introdução 1. 

O projeto Empregabilidade e Estágios: oportunizando, intermediando e acompanhando carreiras, atuará, principalmente, na aproximação
entre acadêmico/egresso e mercado de trabalho, desenvolvendo ações que contribuam para a preparação e inserção.

Visando tal aproximação, o projeto trabalhará dentro de três dimensões, preparando e criando oportunidades. Inicialmente, será realizado
um diagnóstico sobre o índice de empregabilidade, depois a intermediação entre acadêmico e empresas e, por fim, o acompanhamento.
Dessa forma, as ações que compõem o projeto  são: Mapeamento profissional dos acadêmicos; Portal de Empregos; intermediação e
acompanhamento de estágios obrigatórios e não obrigatório e convênios com empresas para o oferecimento de vagas.

Sabe-se que criar mecanismos ou serviços que geram oportunidades de emprego e estágios aos estudantes e egressos aumentam as
chances de inserção no mercado de trabalho. Sendo assim, o presente projeto visa atuar como um agente de comunicação entre empresas e
alunos/egressos, a fim de aproximar esses dois públicos.

Justificativa2. 

Sabe-se que a primeira oportunidade de emprego é significativa para o acadêmico, já que apresenta uma visão de mercado diferente
daquele sonhada e, para o empregador contratar um colaborar sem experiência, nem sempre é o ideal, porém é importante que seja positivo
tanto para empregado quanto para o empregador.

Nesse  sentido, José  Luís  Cardoso  (2013), aponta  que aproximar esses dois  universos é  papel das  Instituições  de  Ensino  Superior,
propondo inclusive uma agenda de cooperação entre organizações, rompendo rotinas e mantendo um diálogo entre esses dois universos,
orientados para a promoção da empregabilidade. Nesse sentido, a UNIFEBE pretende manter e ampliar as ações, envolvendo a comunidade
externa que emprega.

Tendo  em  vista  a  importância  da  aproximação  desses  dois  universos,  o  projeto  visa  diagnosticar  e  acompanhar  a  situação  de
empregabilidade e estágios dos acadêmicos e egressos, com o objetivo de criar estratégias para aproximação entre acadêmico e empresas.
A  primeira delas foi  o direcionamento de vagas de empregos e estágios aos alunos e egressos desempregados e/ou fora da área de
formação e, posteriormente, a divulgação de vagas por meio de um portal on-line, bem como intensificação de convênios com empresas.

Palavras-chave3. 

Emprego; Estágios; Carreiras.

Objetivos4. 
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4.1. Objetivo geral

Oportunizar estágios e empregos aos acadêmicos e egressos. 

4.2. Objetivos específicos

Aproximar a universidade das organizações;
Intermediar o relacionamento entre empresas e estudantes;
Mapear e acompanhar a carreira profissional dos acadêmicos da instituição.

Parceiros (opcional)5. 

Metodologia6. 

Dentro do projeto Empregabilidade e Estágios: oportunizando, intermediando e acompanhando carreiras, serão realizadas quatro ações
com metodologias próprias que se articulam e se complementam entre si. São elas:

Mapeamento profissional de acadêmicos

No mapeamento, busca-se diagnosticar a situação de empregabilidade dos acadêmicos. Se estão empregados, onde estão atuando e se a
sua função tem relação com a área de formação. A proposta identificar o percentual de estudantes que estão atuando no mercado de trabalho,
sejam em áreas  correlatas ao  curso em que  estão graduando  ou até  mesmo em áreas  distintas que possibilitam aos  alunos adquirir
experiência profissional. Além de verificar o índice de empregabilidade, o mapeamento direciona as ações para o oferecimento de cursos de
extensão, proporcionando o oferecimento de cursos com maior interesse dos acadêmicos, que tem se mostrado na área de atuação dos
acadêmicos

Segue exemplo de mapeamento:
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Portal de Empregos

Concomitante  ao  mapeamento  profissional  dos  acadêmicos  são  realizados  convênios  com empresas  para  divulgação  de  vagas  de
emprego e estágios. Para a divulgação foi criado um portal de empregos on-line, onde aluno, por meio de senha, visualiza as vagas no site da
instituição. Aos alunos que estão desempregados ou em áreas que não condiz com a sua área de formação ou de interesse são intensificados
os envios de vagas também por e-mail de forma exclusiva. O Portal de Empregos substituiu o formato físico de mural que a instituição já
disponibilizava. Os estudantes recebem as oportunidades gerais, cabendo a eles realizar o filtro das vagas conforme suas experiências e
conhecimentos profissionais. Os egressos, recebem as vagas de forma filtrada, ou seja, de acordo com sua área de formação. Quanto às
empresas, estas podem preencher o formulário, também on-line, de oferecimento de vaga e, posteriormente, após verificada pelo SOAE a
vaga é liberada no portal.

Intermediação e acompanhamento de estágio obrigatório e não obrigatório

Na intermediação e acompanhamento de estágios obrigatórios e não obrigatórios, a UNIFEBE tem a responsabilidade de orientar e auxiliar
os acadêmicos, docentes e unidades concedentes em ralação ao processo de formalização de estágios. O acompanhamento se dá por meio
do controle de relatórios de atividades que, de acordo com a Lei do Estágio (Brasil, 2008), se dá por “[...] apresentação periódica, em prazo
não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; ”. A UNIFEBE também atua como agente de integração, redigindo os respectivos
documentos de cada modalidade de estágio, quando solicitado.

 Segue fluxograma de estágio obrigatório e não obrigatório:
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6.1. Cronograma

Data/horário Atividade

6.2. Comissão organizadora (opcional)

Referências7. 
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