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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

( X )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

RELAÇÕES ENTRE TEORIA E PRATICA DE ADMINISTRAÇÃO E COMPORTAMENTO: 

PREPARAÇÃO PARA O INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.  
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RESUMO- Este projeto foi desenvolvido a partir de observações em sala de aula e em eventos de 
extensão, nos quais foi evidenciado o grande interesse dos acadêmicos em participar de atividades 
não convencionais e desafiadoras. Neste sentido, o seu objetivo geral é desenvolver, nos discentes 
envolvidos e na clientela-alvo, habilidades técnicas, humanas e sociais, de forma a possibilitar uma 
visão mais crítica e ampla sobre seu papel na sociedade enquanto estudantes e futuros profissionais. 
Assim, ao preparar acadêmicos para levar à comunidade alguns conhecimentos nas áreas de 
administração e comportamento, possibilita seu desenvolvimento não apenas técnico, mas também 
enquanto cidadãos. Para que o referido objetivo fosse alcançado, o trabalho foi dividido em dois 
temas: trabalho em equipe e participação em processos seletivos nas empresas. Sobre o primeiro 
tema, foram abordadas as características mais valorizadas no mercado, destacando a habilidade de 
trabalhar em equipe, e foram aplicadas dinâmicas de grupo para que os alunos percebessem como 
podem desenvolver a referida habilidade. Sobre o segundo tema, foi explicada a maneira como deve 
ser elaborado um currículo – as informações que são indispensáveis e quais os erros que devem ser 
evitados. O ideal é que cada aluno elabore seu próprio modelo, visto que o currículo é uma forma de 
apresentação do candidato para a empresa. Todos tiveram a oportunidade de elaborar seu material e 
receberam feedback individualizado. Em relação à participação em entrevistas, foi explicada a forma 
de preparação do candidato e como ele deve se comportar ao chegar na empresa. Além disso, foi 
destacado que a regra é ser autêntico pois nunca se sabe o que a empresa está buscando. Com isso, 
os objetivos propostos foram alcançados e a comunidade participante recebeu conhecimento técnico 
e desenvolveu habilidades comportamentais que são cada vez mais valorizadas no mercado de 
trabalho. 
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