
Sucesso na Feira de Estágios e Empregos 

 

A terceira edição da Feira de Estágios e Empregos das Faculdades Integradas de Taquara 
(Faccat), que ocorreu na noite de 16 de maio, conquistou os acadêmicos da instituição de ensino.  

A exposição contou com participação de 13 empresas da região e com a oficina de orientação 
profissional realizada pelos docentes do curso de Psicologia. De acordo com a comissão organizadora 
da ação, o público foi superior ao do ano passado, recebendo mais de 1 mil visitantes.  A feira tem 
como finalidade de viabilizar o contato direto dos alunos com o meio produtivo, integrar a Faccat com 
as empresas e ajustes de recrutamento. Na avaliação do vice-diretor de Pesquisa e Pós-graduação e 
coordenador dos cursos de Administração e Gestão Comercial (tecnólogo), Roberto Morais, a feira está 
se tornando uma tradição na Faccat. “É uma forma de aproximar a instituição de ensino, as empresas, 
os alunos e pessoas interessadas da comunidade regional. O mês de maio é o escolhido por ser um 
período propício para as empresas parceiras realizarem cadastro de estágios e empregos", afirma 
Morais. 

Oportunidade de ingressar ao mercado de trabalho 

Na avaliação do acadêmico de Ciências Contábeis da Faccat, Samuel Mariano Sperb, de 25 
anos, a ação é importante porque é uma oportunidade de os estudantes ficarem próximos dos 
empresários da região. “Este é o tipo de evento que deve ser feito mais seguidamente porque o 
mercado de trabalho está enxuto, o que dificulta a contratação. Estando mais perto dos empresários, 
mais chances há de contratação. Trazer empresas para dentro da Faculdade é motivador”, destaca 
Sperb. Já a acadêmica do curso de Administração, Cristina Birnfeld, 25, salienta que a feira ajuda os 
jovens a entender o mercado de trabalho. “É extremamente importante e interessante, pois os 
representantes das empresas abordam os estudantes pedindo currículos. É uma chance de emprego”, 
menciona. 



 


