MOSTRA TRABALHO ALUNOS
8º ENCONTRO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO

Tema: “o que conta para você: estar com ou .com?”
Data: 22,23 e 24 outubro de 2019

Apresentação:
Quanto estamos valorizando as relações humanas, o estar junto ao próximo?
O que realmente conta para nós em nossas relações pessoais e profissionais?
O “ponto com” está fazendo mais sentido do que o “estar com”?
O que é importante? O que vale o nosso like?

(.com)viver | (.com)partilhar | (.com)nectar | (.com)unicar | (.com)vergir |
(.com)versar | (.com)quistar

Avanços tecnológicos, redes sociais digitais, inteligência artificial e tantas
ferramentas que aproximam as pessoas no mundo virtual! Rompem-se barreiras
físicas e participamos do dia a dia uns dos outros! Mas será que isso realmente
está acontecendo?
Nesse sentido, o 8º Encontro de Ensino e Desenvolvimento da Fundatec nos
convida a refletir e discutir sobre a necessidade de nos reconectarmos de forma
mais humanizada, usando a tecnologia ao nosso favor, mas valorizando as
interações presenciais.

Objetivo: Proporcionar aos alunos dos cursos de Técnico em Administração,
Enfermagem e Informática a oportunidade de apresentar, através de um painel,
uma exposição sobre o tema do evento inserido dentro do contexto da sua área
de formação.

Metodologia:
Os alunos devem se organizar em grupos de até 6 (seis) alunos e escolher um
professor orientador.
Os trabalhos poderão ser realizados em instituições ou empresas a serem
escolhidas pelos grupos ou na forma de trabalhos voluntários.
O trabalho deverá ser realizado a partir da temática do encontro e apresentado
em forma de painel (banner) em modelo definido pela escola.

Deverá conter os itens:
- Título
- Introdução
- Objetivos
- Metodologia
- Resultados
- Considerações Finais
- Autores: alunos + professor orientador

Período de inscrição:
09 a 16 setembro de 2019 – secretaria da escola

Certificado: ao final do evento, os alunos participantes receberão um certificado
de apresentação de painel no evento a fim de agregar no currículo profissional.

Premiação: durante o evento os participantes poderão votar no melhor trabalho.
O trabalho mais votado, os alunos receberão uma bolsa de 100% em um curso de
capacitação de 08h a ser ofertado pela Fundatec (a disponibilidade do prêmio
dependerá da confirmação a turma do curso escolhido)

