
Um evento  de 
oportunidades 
 O evento "Próximos Passos" apresenta sua primeira edição nos dias 23 e

24 de Novembro de 2018 . Promovido pelo Centro de

Empreendedorismo e Inovação (CEI) em parceria aos núcleos do

campus , o evento tem como missão o fomento ao empreendedorismo

entre os jovens e ser um carreador de oportunidades em prol de sua

carreira .  

Durante o evento promoveremos oficinas do Sebrae , Workshops , jogo

empresarial e equipes se formarão para o desafio Hackathon . 

Para que o evento ocorra com excelência convidamos a sua empresa

para estar conosco no dia do evento . 

Qualquer dúvida estamos à disposição . 

 

QUER SER NOSSO PATROCINADOR NO EVENTO? 
ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

CEI.CAF@UFV.BR / CEIUFV@GMAIL.COM

Atenciosamente,

Adicionar um pouquinho de texto

@ceiufv @ceiufv



A nossa missão:

Objetivos:

Fornecer aos discentes o acesso às melhores oportunidades de mercado e

promover o seu desenvolvimento profissional por meio de

autoconhecimento e conhecimento sobre o futuro, a 1ª Feira de Estágios e

Programa de Trainee - Próximos Passos, acontecerá na Universidade Federal

de Viçosa (UFV) - Campus Florestal, com uma grande estrutura através da

disposição de estandes de empresas bem posicionadas no mercado. E não é

só isso, o evento Próximos Passos, contará com workshops, gincanas,

atrações culturais, palestras, minicursos gratuitos e 

os estudantes poderão também, distribuir seus currículos no mercado. 

Elucidar tanto as qualidades dos discentes como também das empresas que

participarão do evento;

Mobilizar meios e instrumentos para estabelecer processos educativos e

mercado de trabalho com o grupo acadêmico do Campus UFV-Florestal

beneficiando também a comunidade de Florestal, que entrará no radar das

diversas organizações que cercam a grande BH;

 Estreitar as relações profissionais, a formação profissional, bem como os laços

de afinidade entre todos os envolvidos nessa feira;

Criar uma rede de relacionamento, onde todos participantes sairiam

beneficiados pelas trocas de experiência;

Gerar base de currículos em tempo real;

 Dar maior visibilidade ao Campus UFV-Florestal mostrando que nossa

Universidade tem muito a agregar e a impactar com os aprendizados nela

criados.



Apoiadores:


