
RESOLUÇÃO Nº 110-COEX/UFMS, DE 19 DE MAIO DE 2022.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E

ESPORTE da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 1º, caput, inciso II do parágrafo
único, da Resolução nº 18, Coex/UFMS, de 5 de maio de 2021, e
considerando o contido no Processo nº 23104.014479/2022-
12, resolve, ad referendum:

 
Aprovar as Ações de Extensão da Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis - Proaes, abaixo listadas, na forma do Anexo a esta Resolução.
- "Semana de Desenvolvimento Profissional - Desafios no

Mercado de Trabalho: Perspectivas Socioambientais no Âmbito
Profissional", sob a coordenação de Fernando Delapria (Protocolo
SigProj: 91SBG.180422).

 
JOÃO BATISTA DE SANTANA

Documento assinado eletronicamente por Joao Batista de
Santana, Tecnico em Audiovisual, em 19/05/2022, às
13:42, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3290755 e o código CRC
C4568E62.

CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67) 3345-7041
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000097/2022-10 SEI nº 3290755
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Informações da Submissão
Dados da Submissão

Título da Submissão Semana de Desenvolvimento Profissional - Desafios no mercado 
de trabalho: perspectivas socioambientais no âmbito 
profissional

Coordenador Fernando Delapria - 056.646.809-38
Protocolo DAETC.190422
Situação Enquadrado
Data de Início de Execução -
Data de Encerramento Prevista -

Dados do edital para o qual você deseja submeter uma proposta
Nome EDITAL UFMS/PROECE N° 06/2022 - EXT 2022 - ACOES DE 

EXTENSÃO
Descrição Edital para seleção de ações de extensão sem fomento da UFMS 

em 2022.
Programa Extensão
Data de Abertura 12/01/2022 00:00
Data de Encerramento 30/12/2022 23:59

Dados do formulário
1. Título da Proposta

Semana de Desenvolvimento Profissional - Desafios no mercado de trabalho: perspectivas 
socioambientais no âmbito profissional

2. Modalidade

Evento

3. Submodalidade

Evento de gestão institucional

4. Área Temática de Extensão

Trabalho
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5. Áreas de Conhecimento
Adicione pelo menos uma (e no máximo três) grandes áreas de conhecimento.

5.1.1. Grande área de conhecimento

Ciências Sociais Aplicadas

5.1.2. Área de conhecimento

Comunicação

5.1.3. Sub-área de conhecimento

5.1.4. Especialidade

5.2.1. Grande área de conhecimento

Ciências Humanas

5.2.2. Área de conhecimento

Educação

5.2.3. Sub-área de conhecimento

Currículo

5.2.4. Especialidade

5.3.1. Grande área de conhecimento

Ciências Humanas

5.3.2. Área de conhecimento

Educação

5.3.3. Sub-área de conhecimento

Orientação e Aconselhamento

5.3.4. Especialidade
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6. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Apresentar sinteticamente a relação da proposta  com atividades de ensino de graduação e/ou 
pós-graduação e de pesquisa .  Informar qual será o espaço (sala, auditório, etc.)

ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 
e produtivo e trabalho decente para todos.

ODS 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 
fomentar a inovação.

ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

ODS 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis.

ODS 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis.

ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

7. Unidade Executora
Selecione a unidade executora

SEDEPE/DIIEST/PROAES (lotação de origem)

8. Início Previsto
O início previsto deve ser 15 dias ou mais após a data de submissão.
Os avaliadores e gestores podem rejeitar essa proposta, caso isso não seja cumprido.

09/05/2022

9. Duração
Duração em meses

6

10. Possui inovação tecnológica?

Não

11. Gera registro de propriedade intelectual?

Não
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12. Prevê parceria com celebração de instrumento jurídico? (Contrato, Termo de 
Cooperação, Convênio, outros)

Não

13. Prevê fomento externo ou arrecadação?

Não

14. Relação da proposta com as diretrizes da unidade e espaço físico envolvido
Apresentar sinteticamente a relação da proposta com diretrizes da unidade e informar espaço 
(sala, auditório, laboratório, etc.) que será utilizado

A proposta relaciona-se diretamente com as competências da Secretaria de Desenvolvimento 
Profissional e Egressos, principalmente no que se refere a propor ações para estimular a 
participação de acadêmicos no mercado de trabalho e egressos na UFMS, viabilizar e socializar 
informações referentes aos estágios à comunidade universitária, fomentar, organizar e apoiar 
eventos relacionados a estágio e traine e promover a divulgação dos eventos relacionados a 
estágio (Resolução nº116-CD/UFMS, de 28 de janeiro de 2021). A proposta concretizar-se-á em 
ambiente virtual, por meio de utilização de plataformas digitais como o Google Meet, Youtube 
etc.

15. Parcerias institucionais para o desenvolvimento da proposta

Instituição Forma de participação ou apoio
CIEE Palestras

Skill Palestras

SENAC Palestras

IEL Palestras

Ambev Ambev

16. Resumo

A Semana de Desenvolvimento Profissional é uma das principais iniciativas da Secretaria de 
Desenvolvimento Profissional e Egressos (SEDEPE/DIIEST/PROAES). A ação visa promover uma 
interlocução entre comunidade acadêmica, instituições públicas e privadas que oportunizem 
vagas de estágio e emprego, juntamente com os egressos e comunidade externa no sentido de 
viabilizar experiências profissionais.
É responsabilidade da Unidade, conforme previsto no Manual de Competências da UFMS, propor 
ações para estimular a participação de egressos no mercado de trabalho; viabilizar e socializar 
informações referentes aos estágios à comunidade universitária; e principalmente fomentar, 
organizar e apoiar eventos relacionados a estágio e Trainee. 
Este ano a Semana de Desenvolvimento Profissional focará no tema Desafios no mercado de 
trabalho: perspectivas socioambientais no âmbito profissional e usaremos também como base 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

17. Palavras-chave
Palavras-chave separadas por vírgula

Estágio, Egresso, Desenvolvimento Profissional, Orientação Profissional, Carreira
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18. Introdução

A ação visa promover uma interlocução entre comunidade acadêmica, instituições públicas e 
privadas que oportunizem vagas de estágio e emprego, juntamente com os egressos e 
comunidade externa no sentido de viabilizar experiências profissionais. A Semana de 
Desenvolvimento Profissional é um evento realizado desde 2017 pela Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis cujo objetivo é propor ações visando estimular a participação de estudantes e 
egressos no mercado de trabalho por meio de palestras, oficinas, minicursos e feira com 
exposição das empresas e concedentes de estágio. Através do evento, buscamos oferecer 
condições de qualificação na área de Desenvolvimento Profissional e socializar informações 
referentes a vagas de estágios e trainee à comunidade universitária através da parceria 
estabelecida com empresas, concedentes de estágio, e outras instituições que possuam 
acordos de cooperação vigentes com a UFMS.

19. Justificativa

A Universidade é o lócus por excelência da inter-relação. É nela que perpassam aspectos 
políticos, econômicos e sociais da sociedade como um todo. Assim, desempenha importantes 
papeis para o desenvolvimento humano, desde o aprimoramento científico até a inserção 
profissional, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
Neste contexto, a formação acadêmica deve auxiliar os alunos para que tenham uma opinião 
formulada e crítica da realidade social, contribuindo com o avanço científico, cultural e 
tecnológico do país. Para isso, precisa haver na universidade, momentos de integração e 
convivência do estudante com seus pares, com as empresas da cidade, bem como, a 
capacitação para os egressos da instituição. 
Desta forma, entendemos que a Semana do Desenvolvimento Profissional aproximará os alunos 
ao mercado de trabalho, integrando os estudantes com as empresas para a realização dos 
estágios, oferecendo vagas de emprego e contribuindo com o desenvolvimento profissional de 
qualidade.

20. Objetivo geral

Promover a interlocução dos estudantes, egressos e participantes externos com instituições 
públicas e privadas que atuem como campo de estágio, trainee e emprego e relatar 
experiências, oportunidades e formas de trabalho, divulgar possibilidades e áreas de vivência 
profissional. Ampliar a visão de atuação do estudante em sua vida profissional.

21. Objetivos específicos

- Propiciar o desenvolvimento do estudante para a vida cidadã, para o trabalho, inovação e 
empreendedorismo. - Integrar os estudantes às instituições conveniadas para a realização de 
estágios obrigatórios e não-obrigatórios, e participação em programas de trainee. - Contribuir 
com o desenvolvimento profissional do estudante por meio das experiências no mercado de 
trabalho dos egressos.

22. Metodologia
Relação Ensino, Pesquisa e Extensão com Referências Bibliográficas

Visando atender os objetivos gerais e específicos, a Semana de Desenvolvimento Profissional 
contará com a realização de palestras, minicursos, oficinas com temáticas voltadas para o 
desenvolvimento de competências que auxiliarão o futuro profissional ao ingressar no mercado 
de trabalho. 
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As temáticas deverão abordar os seguintes eixos: trabalho, emprego e empregabilidade; os 
perfis profissionais para o mercado de trabalho; orientações para elaboração de currículo e 
comportamento em entrevista; como vencer a ansiedade numa entrevista de emprego; O poder 
da oratória: como se comunicar em público; marketing pessoal; características do processo 
seletivo; recrutamento e seleção; ética e valores humanos; comunicação interpessoal; liderança; 
trabalho em equipe; tecnologia e inovação no mercado de trabalho; Noções de 
empreendedorismo; A Empatia no trabalho; Resiliência na vida profissional. Considerando o 
tema deste ano, A Empatia e a Resiliência como pilares no Desenvolvimento Profissional, em 
tempos de pandemia, buscaremos por palestras e workshops que abordem sobre os 
aprendizados que obtivemos quanto as transformações pessoais de superação no período que 
ainda estamos de pandemia e o que levaremos para a vida profissional. 
Além da Cidade Universitária, onde haverá programação específica em cada instituto e 
faculdade com atividades direcionadas no âmbito de formação da área, haverá a divulgação de 
vagas de Estágio e Trainee no site da SEDEP. Nos demais Câmpus, as atividades serão 
coordenadas por uma Comissão instituída pela direção da unidade e deverão ser realizadas com 
apoio da SEDEPE/DIIEST/PROAES seguindo a temática padrão do evento para toda a UFMS. 
Este projeto permite a relação entre o ensino, pesquisa e extensão, por meio das palestras e 
minicursos, que possibilita a integração entre os discentes, egressos e comunidade externa com 
instituições públicas e privadas que atuem na oferta de oportunidades de emprego, estágio e 
programas de trainee.

DUTRA, J. S. Gestão de Pessoas: modelo, processo, tendências e perspectivas. 1 ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. FLEURY, A.; 

FLEURY, M. T. Construindo o conceito de competência. Revista de Administração 
Contemporânea - RAC, São Paulo, Edição Especial, p. 183-196, 2001. 

LOPES, C. P. C. Gestão por Competência como ferramenta para um RH estratégico. 2007. 31 f. 
Monografia (Especialização em Gestão de Equipes) – Universidade Católica de Pernambuco, 
Recife, 2007. Disponível em: <https://docplayer.com.br/5922669-Gestao-por-competencias-
como-ferramenta-para-um-rh-estrategico.html>. Acesso em: 06 maio 2021. 

23. Programação do Evento ou Conteúdo do Curso

Data Atividade/Descrição Carga Horária Total Link do Curriculo do Ministrante
15/08/2022 Palestra de Abertura 2 -

16/08/2022 Palestra com Ambev 2 -

17/08/2022 Palestra com Skill 2 -

18/08/2022 Palestra com CIEE 2 -

19/08/2022 Palestra IEL 2 -

16/08/2022 Palestra SENAC 2 -

17/08/2022 Palestrante Psicologia 2 -

24. Resultados esperados  
Com indicadores e meio e periodicidade de verificação

Esperamos que nossos alunos possam ter durante e após o evento a capacidade de observar as 
diversas possibilidades no mundo profissional, e que seja capaz de ver as mudanças e 
oscilações do cotidiano de trabalhador. Como resultado garanta vagas de estágio, trainee e 
emprego e possa aplicar os conhecimentos aprendidos.
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25. Outros Anexos

25.1.1. Clique para enviar um arquivo.

26. Declaração de Interesse da Comunidade Externa

27. Espaço Físico
Informar qual será o espaço (sala, auditório, etc.)

Identificação da Sala e Periodicidade de Uso Sigla da Unidade Data inicial de Utilização Data final de Utilização
Plataformas digitais (StremYard/ Youtube) sedepe/diiest/proaes 15/08/2022 19/08/2022

28. Equipamentos
Descrever o equipamento (microcomputador, notebook, datashow, etc.)

Descrição do Equipamento Sigla da Unidade Data inicial de Utilização Data final de Utilização
Computador (com acessórios de entrada e saída) sedepe/diiest/proaes 15/08/2022 19/08/2022

29. Público Interno à UFMS

Dados Atendimento Eventual Atendimento continuado
Discentes de graduação 2000 5000

Discentes de pós-graduação 100 80

Servidores técnico-administrativos - 50

Servidores docentes - 100

Prestadores de serviços (terceirizados) - -

30. Público Externo à UFMS

Dados Atendimento Eventual Atendimento continuado
Estudantes do Ensino Fundamental/Médio - -

Discentes de graduação de outras IES 500 -

Discentes de Educação Básica 10 10

Professores da Educação Básica - -

Profissionais da Educação - -

Outros (especificar no campo Justificativa e Relevância Social) 100 100

Equipe
Nome E-mail CPF/

Doc.Estrangeiro
Categoria Adicionado 

em
Confirmado 

em
Papel

Fernando Delapria fernando.delapria@ufms.br 05664680938 Técnico 19/04/2022 
10:31

Coordenador

GLAZIELLA glaziella.silva@ufms.br 06735210107 Estudante 19/04/2022 19/04/2022 Membro
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MAGALHAES 
SILVA

13:45 14:01

Luciana Contrera l.contrera@ufms.br 28726512840 Docente 19/04/2022 
13:43

19/04/2022 
13:19

Membro

Marcela Elisa 
Bertin

marcela.bertin@ufms.br 11753912636 Técnico 19/04/2022 
13:41

19/04/2022 
15:36

Membro

Rafael Ribeiro 
Guimaraes

ribeiro.guimaraes@ufms.br 03715009152 Técnico 19/04/2022 
15:43

19/04/2022 
15:43

Membro

Tiago Santana 
Lima

tiago.lima@ufms.br 02630604110 Técnico 19/04/2022 
15:51

19/04/2022 
15:52

Membro

Pareceres

Comissão: Comissão Setorial de Extensão RTR
Parecer: Aprovado
Data do parecer: 25/04/2022 15:42
Avaliado por: Edivaldo Jose de Araujo Filho (edivaldo.araujo@ufms.br)
Comentário: A Comissão de Extensão da PROECE manifesta-se favorável à aprovação, 
considerando que a mesma atende aos requisitos necessários à aprovação disposto no EDITAL 
Nº 6/2022 – PROECE/ UFMS – EXT/2022.

Comissão: Conselho de Pró-Reitorias - RTR
Parecer: Aprovado
Data do parecer: 27/04/2022 15:05
Avaliado por: Liana Dessandre Duenha Garanhani (liana.duenha@ufms.br)
Comentário: A PROECE encaminha a proposta para aprovação do COEX/Conselho de Extensão, 
Cultura e Esporte, considerando que a mesma atende aos requisitos necessários ao disposto no 
Edital UFMS/PROCE nº6/2022 - EXT-2022. 
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