
I Feira de Estágios e Empregos  

 

As Faculdades Integradas de Taquara promoveram no dia 2 de maio de 2017, 

a primeira edição da Feira de Estágios e de Empregos, uma iniciativa inovadora de 

apoio à empregabilidade dos estudantes, que conta ainda com a colaboração da 

Prefeitura Municipal de Taquara, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de 

Taquara, etc.  

 

 

 

A feira contou com a participação das empresas Piccadilly, Qualifica Gestão 

Estratégica de Pessoas, Ody e Keller Advogados, Plastcromo, Unicred, Sicred, 

Hospital Igrejinha, Sicoob e Invento.  

A iniciativa do evento Feira de Estágios e Empregos das Faculdades Integradas 

de Taquara (Faccat) foi uma oportunidade única e de extrema importância, 

considerando-se o atual momento econômico do país, com cerca de 14 milhões de 

desempregados.  

A feira, organizada pela coordenação dos cursos de Administração e de Gestão 

Comercial, possibilitou o acesso dos acadêmicos da instituição às ofertas de emprego 

oferecidas pelas empresas do Vale do Paranhana, que levaram para o evento 

estandes detalhando suas atividades, além de oportunizar a inserção dos acadêmicos 

da Faccat no mercado de trabalho, eliminando barreiras e burocracia.  



“A Feira de Estágios e Empregos apresentou boas práticas de aproximação no 

mercado de trabalho, definindo novos caminhos para estreitar a cooperação 

Faccat/Empresa e a promoção da empregabilidade dos acadêmicos”, disse o 

coordenador Roberto Morais. Segundo ele, nesta primeira edição, participaram 11 

empresas que iniciaram contato com mais de 300 alunos interessados em um 

emprego, em um estágio ou em uma oportunidade de relação profissional.  

 

 

 

Destacando alguns comentários sobre o evento por parte dos acadêmicos e 

empresários, observa-se a plena aprovação dessa iniciativa:  

 

ACADÊMICOS - A aluna do curso de Psicologia da Faccat, Natália Barth, 19 

anos, elogiou a iniciativa, considerada por ela uma excelente oportunidade de fazer 

contato com um grande leque de empresas de vários segmentos. Para ela, essa 

proximidade foi importante para conversar de perto com os empresários e deixar 

currículo. ”Muito legal para quem busca um emprego”, salientou. Já Vinícius Huff, 18 

anos, acadêmico do curso de Administração da Faccat, disse que a feira foi muito bem 



organizada, favorecendo a troca de ideias e explicações sobre o mercado de trabalho 

com os empresários. “Este primeiro contato com as empresas é bem interessante”, 

destacou.  

 

EMPRESÁRIOS - Para as empresas participantes da feira também foi um 

momento de prospectar talentos e interagir com os acadêmicos e, quem sabe, futuros 

empregados. Representando O Hospital Bom Pastor de Igrejinha, Micaela Hartz, 24 

anos, e Beatriz Foscarini, 48 anos, reforçaram que a feira é tão importante para o 

empregador quanto para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. 

“Este contato direto facilita a interação entre os dois lados”, comentou Micaela. Para 

Beatriz Foscarini, o encontro na Faccat ainda facilitou explicações sobre o site do Bom 

Pastor e sobre os serviços prestados pelo hospital, em diversas especialidades, o que 

às vezes é dificultado quando eles recebem apenas o currículo sem conversar 

diretamente com o candidato.  

Os advogados e sócios da empresa Ody&Keller Advocacia e Assessoria 

Empresarial, Luiza Silveira, 27 anos, e Lúcio Flávio de Azevedo, 34 anos, também 

elogiaram a mostra como forma de esclarecer as pessoas. “Isso é bom para os dois 

lados”, afirmou Luíza, lembrando que ela mesma foi beneficiada na escolha da 

profissão quando esteve no Conexão Faccat, há alguns anos.  

“Essa integração das empresas com a instituição, que é uma referência em 

ensino, é muito importante para os alunos conhecerem o mercado de trabalho e se 

prepararem”, destacou Lúcio Flávio. Em contrapartida, enfatizou que, para as 

empresas, também é interessante essa oportunidade de poder descobrir talentos e os 

melhores profissionais para integrar a sua equipe.  

“O ambiente acadêmico é muito bom. O aluno aprende aqui e leva para o 

escritório. É uma troca e uma forma de construir o conhecimento juntos”, disse o 

advogado.  

Houve ainda a possibilidade de os estudantes assistirem apresentações de 

empregadores sobre as suas necessidades de recrutamento. 


