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Seminário Universidade e Empregabilidade promovido pela Universia tem apoio da Abruem
Evento mostrará contribuição das universidades na inserção dos alunos no mercado

A Universia, uma rede de cooperação acadêmica 
que atua como ponte entre o jovem e o mercado 
de trabalho, lança,  nesse mês de setembro, em 
parceria  com  a  Fundação  Instituto  de 
Administração  (FIA),  uma  pesquisa  inédita 
sobre  a  contribuição  das  universidades  no 
ingressos  de  seus  alunos  no  mercado  de 
trabalho.
Intitulada  "O Papel  das  Instituições  de  Ensino 
Superior na Empregabilidade de Seus Alunos", a 
pesquisa buscou  identificar  a  relação  entre  a 
evolução da carreira do jovem profissional com 
o seu  diploma universitário,  tendo em vista  o 
curso, a região e a instituição de ensino. 
O Seminário  Universidade  e  Empregabilidade 
vai ser realizado nos dias 20 e 21 desse mês, em 
São  Paulo.  As  inscrições  já  estão  abertas  e 
podem ser realizadas até o próximo dia 15, no 
site da Universia. 

* Com informações da Assessoria de Imprensa Universia

“Queremos promover um debate sobre como aperfeiçoar a preparação dos alunos para o mercado de 
trabalho. Os resultados da pesquisa, somados ao compartilhamento de experiências de instituições 
de ensino e de empresas, podem contribuir para a gestão das universidades e para a inovação na 
educação”, comenta Joel Dutra, responsável técnico pela condução do estudo e pela validação da 
metodologia utilizada. Dutra é coordenador do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas da FIA 
e um dos coordenadores técnicos da pesquisa "Melhores Empresas para se trabalhar". 
No dia 20 de setembro, além da apresentação dos dados obtidos durante  o levantamento, serão 
ministradas  palestras  sobre  a  influência  do  idioma  inglês  na  empregabilidade  e  sobre  as 
competências que as universidades buscam nos jovens talentos.  No dia  seguinte,  será realizada 
conferência sobre as diferenças entre as gerações que estão ativas no mercado de trabalho. Também 
faz parte da programação do segundo dia do Seminário a apresentação de cases de sucesso a partir 
da experiência de instituições de ensino superior do País. As palestras e debates serão conduzidos 
por executivos de importantes empresas e instituições, como Associação Brasileira de Recursos 
Humanos (ABRH), Centro Paula Souza, Embraer, Johnson & Johnson e Banco Santander.

Seminário  Universidade  e  Empregabilidade -  20  e  21/09/2016,  no  Auditório  do  Mezanino  da  Torre  Santander 
(avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, Vila Olímpia, São Paulo)
Inscrições: http://centrodedesarrollo.universia.net/SAOPAULO_6/pt/index.jsp - Investimento: (a partir de) R$ 1170,00

1

http://centrodedesarrollo.universia.net/SAOPAULO_6/pt/index.jsp


2                                         Abruem News - Informativo da Associação                                          Edição 295

Experiências bem sucedidas no combate à evasão são tema de 
livro em fase de organização por Câmara Técnica da Abruem

Instituições de ensino superior associadas podem participar  
submetendo artigos para avaliação

Ilustração: Uesb

Atenção:
A edição 296 do 

informativo Abruem 
News, 

excepcionalmente, não 
circulará na sexta-feira, 
09 de setembro, sendo 

enviada na segunda 
seguinte (12/09).

A Câmara  Técnica  de  Graduação  da  Abruem  abriu,  recentemente,  a  chamada  pública  para  a 
submissão de artigos para um livro, ainda sem título definido, que seus membros estão organizando. 
A coletânea pretende ser um elemento a mais a subsidiar as universidades nas discussões referentes 
à evasão, um problema comum, no momento atual, às instituições de ensino superior.
"Desde o 57. Fórum da Abruem, realizado na Unesp, em 2015, a Câmara Técnica de Graduação tem 
centrado  esforços  nos  estudos  acerca  da  evasão.  Por  isso,  agora,  como consequência,  estamos 
propondo a edição de um livro. Nosso objetivo é apresentar pesquisas ou relatos de experiência das 
instituições de ensino superior no que diz respeito à adoção de políticas de assistência estudantil, à 
implantação de núcleos de assistência pedagógica e, também, projetos de formação continuada dos 
docentes",  explica  o  presidente  da  Câmara  Técnica  de  Graduação,  o  reitor  da  Unioeste 
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Paulo Sérgio Wolff.
Todas as universidades associadas à Abruem estão convidadas a participar. A Comissão Científica,  
constituída  pelos  integrantes  da  CT de  Graduação,  vai  selecionar,  no  máximo,  um  artigo  por 
instituição. O envio dos textos, que não precisam ser inéditos, deve ser realizado até o dia 25 de 
novembro desse ano pelo endereço eletrônico prograd@unioeste.br. No mês seguinte, até o dia 20, 
serão divulgados os papers selecionados.
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