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PROCEDÊNCIA: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E 
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ASSUNTO: PROJETO PERMANENTE DE EXTENSÃO CAMPANHA: COMUNIDADE 

NA UNIFEBE. 
 

 

PARECER nº 97/18 

DATA: 07/11/18 
 

 

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 Campanha: Comunidade na UNIFEBE. 

 

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 Campanha: Comunidade na UNIFEBE. 

 

Brusque, 07 de novembro de 2018. 

 

Günther Lother Pertschy________________________________________________________ 

Alessandro Fazzino___________________________________________________________ 

Edinéia Pereira da Silva Betta ___________________________________________________ 

Heloisa Maria Wichern Zunino __________________________________________________ 

Daniele Vasconcellos de Oliveira ________________________________________________ 

Jaison Homero de Oliveira Knoblauch ____________________________________________ 

Sidnei Gripa _________________________________________________________________ 

Simone Sartori_______________________________________________________________ 

George Wilson Aiub __________________________________________________________ 

Márcia Maria Junkes __________________________________________________________ 

Rosemari Glatz_______________________________________________________________ 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura - Proppex
Supervisão e Extensão

Projeto de Extensão

Campanha: Comunidade na UNIFEBE

Identificação

Proponente: Wallace Nóbrega Lopo (Mestre)

E-mail: wallace@unifebe.edu.br Telefone: (47)3396-7657

Endereço Lattes: http://lattes.cnpq.br/1793066113482478

Curso: Institucional

Abrangência: Regional Operacionalização: Permanente

Período: 01/02/2019 a 15/12/2022 Carga Horária: 04h00

Participantes: 100 a 1000 Modalidade: Presencial

Certificação: Sim Cerimonial: Não

Publicação jornalística: Sim

Investimento institucional: Sim

Materiais:
Nenhum.

Equipamentos:
Nenhum.

Estruturação

Evento Outros

Campanha Projeto

Atividades

Tipo Nome Local Data Carga Horária
Certificação Antecipada
(Mediadores)

Atividade de Extensão Comunidade na UNIFEBE UNIFEBE 29/06/2019 13h00 04h00 Não

Mediador: Wallace Nóbrega Lopo

As atividades listadas estão fora da carga horária do curso.

1. Introdução
O projeto “Comunidade na UNIFEBE: feira de empregos” é um evento anual dedicado à comunidade interna e externa. É o momento em que

a instituição recebe a comunidade com o objetivo de oferecer oportunidades de trabalho e, da mesma forma, é o momento de receber as
empresas conveniadas, bem como empresas interessadas em divulgar suas vagas de emprego e estágio. Ou seja, as empresas também se
beneficiam com o serviço gratuito, já que a instituição atua como um canal de intermediação nesse processo.

Além da feira, os cursos de graduação da UNIFEBE apresentam as possibilidades de atuação, uma vez que optem em fazer um curso
superior. Além de oferecerem workshops e  cursos de curta  duração de forma gratuita para comunidade, como elaboração de currículo,
comportamento em entrevistas, entre outros.

2. Justificativa
A atuação da universidade pode ir além da sala de aula, só pode envolver o acadêmico em diferentes ações que visem o apoio na inserção

deste no mercado de trabalho. Tais ações podem contribuir não para o aluno, mas também para a universidade, uma vez que suas ações são
públicas e podem contribuir para uma boa visão desta diante da própria comunidade.

Abrir as portas para a comunidade externa, também é função da universidade, na qual tendo em vista que a universidade é para todos,
principalmente por ser comunitária. É uma forma de se aproximar da comunidade está inserida, tanto para oferta de vagas de emprego, como
para o oferecimento de cursos rápidos. Está na essência da instituição a relação de aproximação, de envolvimento com o seu entorno.

Brusque e região possuem um alto índice de empregabilidade, se comparado com outras cidades do Brasil. Embora tenhamos outros
projetos de disseminação de vagas de emprego há uma oferta significativa de vagas de emprego e estágios que podem ser disponibilizadas
para a comunidade. Dessa forma, abrir as portas para comunidade, interna e externa, contribui para toda a região onde a UNIFEBE está
inserida.

3. Palavras-chave
Comunidade; Integração; Empregos.

4. Objetivos
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4.1. Objetivo geral
Organizar uma feira de empregos visando intermediar vagas de empregos e estágios.

4.2. Objetivos específicos

Oferecer cursos de curta duração gratuito;
Oferecer consultoria para abertura do próprio negócio;
Aproximar as empresas da comunidade.

5. Parceiros (opcional)
 Empresas de Brusque e Região.

6. Metodologia
O projeto será realizado uma vez ao ano na UNIFEBE, e será aberto para comunidade em geral. O evento será composto por uma feira,

atividade principal do projeto, cursos de curta duração e apresentação dos cursos de graduação.

Feira de Empregos

Para a realização da feira serão oferecidos espaços de forma gratuita às empresas de Brusque e Região para exporem suas vagas no dia
do evento na UNIFEBE.

Cursos

Serão ofertados cursos de curta duração, como oficina de Currículo Vitae e Currículo Lattes, comportamento para entrevista de empregos,
Etiqueta profissional, legislação trabalhista, pequenos negócios, finanças pessoais, entre outros. Na ocasião os cursos farão apresentações
sobre a atuação profissional dentro de suas áreas.

6.1. Cronograma

Data/horário Atividade

 29/06/2018 - das 13h00 as 17h00  Comunidade na UNIFEBE

6.2. Comissão organizadora (opcional)
Equipe Técnico Administrativo do SOAE.

7. Referências
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