Setembro de 2022

OBJETIVO GERAL:
Ampliar o conhecimento dos discentes internos para serviços prestados pelo NTec, como: Orientação pessoal,
consultoria individual, mentoria e outros, por meio mais rápido e assertivo de comunicação: Fale com NTec.
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maior engajamento dos Diretores de Unidades as práticas no NTec em suas unidades locais;
Difundir continuamente o NTec para coordenadores e professores (entrantes e antigos);
Criar um ranking semestral de acesso aos serviços do NTec por Unidades, a fim de reconhecimento nacional;
Despertar no próprio aluno, a vontade de expandir o autoconhecimento para vida e carreira;
Ajudar o participante a identificar seus pontos fortes e fracos; ameaças e oportunidades para a carreira dentro do
curso que escolheu;
Integrar os serviços do NTec aos outros projetos do Grupo dentro do Conceito Ubíqua;
Orientar os alunos concluientes para o mundo do trabalho;
Realizar campanhas assertivas relacionadas à profissão trabalhando as áreas socioemocionais do discente.
entoria e outros, por meio mais rápido e assertivo de comunicação: Fale com NTec.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PÚBLICO-ALVO:
Alunos entrantes e antigos de todas as áreas e cursos pelo Grupo de qualquer semestre de todas as suas unidades
(empregados, sem emprego, autônomos e empreendedor ou não).
METODOLOGIA:

Serão 03 (três) encontros no semestre online, gratuitos para alunos(as) nos meses de outubro e novembro: Uma vez
por mês, pelo turno da manhã, no dia de sábado, no horário 9h às 12h.
CARGA HORÁRIA: 3 horas por módulos.
PERÍODO DE APLICAÇÃO: sábados.
01/10/2022 - MÓDULO 1
12/11/2022 - MÓDULO 2
26/11/2022 - MÓDULO 3

do corrente ano.

XV. EXECUÇÃO DO PROJETO PILOTO DPT/NTec
1º MÓDULO (DESCOBERTA): Qual o meu perfil? Tenho perfil empreendedor, autônomo ou mercado formal?
a. Aula teórica com professor(a) interno: O conteúdo e apresentação (em slides), materiais diversos (indicação de leituras, artigos,
trabalhos, outros) serão criados pelo(a) Professor(a) Convidado(a) com essas abordagens: Perfil profissional da área, forças, fraquezas,
ameaças e oportunidades da área, despertar para pensar na profissão; ajudar a desenvolver competências e atributos para escolhas em
sua área.
Ao final da aula/palestra, o(a) professor(a) disponibilizará o(s) material(is) da apresentação para os alunos(as) participantes do projeto.
b. Atividades práticas:
b.1 Peixe 30: O(A) aluno(a) deverá realizar a ferramenta Assessment e enviar para professor(a) mediador(a).
b.2 NTec: Acessar e agendar um serviço prestado NTec (Ver Anexo 1), o núcleo fará o controle do acesso.
b.3 Projetos do Grupo Ser: Sugestão de projetos Conceito Ubíqua do SER, que deverão ser procurados pelos alunos: Ser Experience;
Ser+Empreendedor; CRIA; Escola de Negócios; OSGA. (Ver Anexo 2).
c. O Módulo acontecerá simultaneamente nas 4 (quatro) turmas, com a duração de 3 horas (dividido em 2horas aulas/palestra do(a)
professor(a) convidado(a) e a última hora será com professor(a) mediador(a) para aplicação das atividades práticas.
d. Data do encontro: 01/10/2022
TURMA: Áreas
TURMA 1: Área da Saúde

Nome Professores Convidados(as)

Bate papo com os(as) Professores(as) Mediadores(as) das Áreas

Anny Jatobá

Nara Porto e Coordenadores

TURMA 2: Curso de Direito

Guilherme Dantas

Amélia Calado e Coordenadores

TURMA 3: Áreas Exatas
TURMA 4: Áreas Humanas

Igor Marques
Vera Fidalgo

Hesdras Viana e Coordenadores
Onildo Ribeiro e Coordenadores

2º MÓDULO (PREPARAÇÃO): Preparar para mercado de trabalho.
a. Aula teórica com professor(a) interno: O conteúdo e apresentação (em slides), materiais diversos (indicação de leituras, artigos,
trabalhos, outros) serão criados pelo(a) Professor(a) Convidado(a) com essas abordagens: Mercado de Trabalho: novas oportunidades
de geração de receitas. Como elevar minha Trabalhabilidade, a partir das minhas descobertas e execução de um planejamento de
carreira?
b. Atividades práticas:
b.1 Peixe 30: O(A) aluno(a) deverá realizar o preenchimento do Currículo e enviar para os mediadores.
b.2 NTec: Acessar e agendar um serviço prestado NTec: Aluno deverá acessar e cadastrar suas informações no Portal de Carreiras/Site:
carreiras.sereducacional.com, ajuste CV, apresentação pessoal, comunicação corporal, preparação para entrevista entre outros. (Ver Anexo
1), o núcleo fará o controle do acesso.
b.3 Projetos do Grupo Ser: Sugestão de projetos Conceito Ubíqua do SER, que deverão ser procurados pelos alunos: Ser Experience;
Ser+Empreendedor; CRIA; Escola de Negócios; OSGA. (Ver Anexo 2).

c. A duração será de 3 horas (dividido em 2horas aulas/palestra do(a) professor(a) convidado(a) e a última hora será com professor(a)
mediador(a) para aplicação das atividades práticas).
d. Data do encontro: 12/11/2022.
TURMA: Áreas

Todos os(as) inscritos(as)

Nome Professor(a) Convidado(a)

Artur Arranja e Willian Valadão

Nome Professores Mediadores

Guilherme Dantas, Igor Marques e Vera Fidalgo

3º MÓDULO (ESSÊNCIA): Inteligência Emocional (QI; QE; QS)
a. Aula teórica com professor(a) interno: O conteúdo e apresentação (em slides), materiais diversos (indicação de leituras, artigos,
trabalhos, outros) serão criados pelo(a) Professor(a) Convidado(a) com essas abordagens: Trabalhar a Soft Skills, como diferencial
competitivo na era pós-digital, mostrando a importância dos profissionais que trabalham na área da Psicologia, Assistência Social e na
área de gestão, com escuta ativa, mindfulness, e ferramentas de gestão (planejamento de carreira).
Ao final da aula/palestra, o(a) professor(a) disponibilizará o material da apresentação para os alunos(as) participantes do projeto.
b. Atividades práticas:
b.1 Peixe 30: O(A) aluno(a) deverá realizar um Vídeo-Currículo e enviar para mediadores.
b.2 NTec: Acessar e agendar um serviço prestado NTec: Mentoria para realizar o vídeo-currículo (Ver Anexo 1), o núcleo fará o controle do
acesso.
b.3 Projetos do Grupo Ser: Sugestão de projetos Conceito Ubíqua do SER, que deverão ser procurados pelos alunos: Ser Experience;
Ser+Empreendedor; CRIA; Escola de Negócios; OSGA. (Ver Anexo 2).
c. A duração será de 3 horas (dividido em 2horas aulas/palestra do(a) professor(a) convidado(a) e a última hora será com professor(a)
mediador(a) para aplicação das atividades práticas).
d. Data do encontro: 26/11/2022.
TURMA: Áreas
Todos os(as) inscritos(as)

Nome Professor(a) Convidado(a)
Anny Jatobá e convidados

Nome Professora Mediadora
Guilherme Dantas, Igor Marques e Vera Fidalgo

ESTAMOS NA ETAPA DE DIVULGAÇÃO PARA DIRETORES/COORDENADORES E POSTERIOMENTE PARA
PROFESSORES/LÍDERES DE TURMAS PARA CHEGAREM NOS DISCENTES E ESSES SE INSCREVEREM NO “PROJETO
CRESCER”:
SUGESTÃO de AÇÕES:
- Agendem nas suas Unidades reunião com todos os Professores de todos semestres.
- Agendem nas suas Unidades reunião com seus Líderes de turmas de todos os cursos e todos os semestres.

PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NACIONAL PELO ENGAJAMENTO:
META: Atingir 1.000 inscrições de alunos(as).
• Por Regional A, B, C, D

PASSO A PARA SUA INSCRIÇÃO:
1º PASSO: Acessar o Portal Carreira pelo link:
Link portal Carreiras - https://carreiras.sereducacional.com/
Criar uma senha (Não é a senha de acesso ao portal do aluno)

COMO ACESSAR O NTec NO PORTAL ACADÊMICO?
SIGA O PASSO A PASSO ABAIXO:
ATENÇÃO: CADA ALUNO(A) DEVERÁ CRIAR UMA SENHA EXCLUSIVA DE ACESSO AO PORTAL CARREIRA/NTec.

LOGIN: CPF
CRIAR UMA SENHA

PASSO A PARA SUA INSCRIÇÃO AO 1 MÓDULO:
1º MÓDULO ESTÁ NO PORTAL CARREIRA https://carreiras.sereducacional.com/ vai está escrito:
PROJETO CRESCER MÓDULO 1 – DESCOBERTA

SERÁ REALIZADO DIA 01/10/2022
HORÁRIO: 9H às 12H
LOCAL: Plataforma Teams

