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Justificativa: 

 O projeto de PCC A UFG e o mercado de trabalho: um recorte no evento "O 

espaço das profissões" emergiu de uma necessidade discente diante das poucas 

oportunidades que se tem, ao longo de um curso de graduação, de conhecer a universidade, 

sua história, sua infraestrutura e o papel social que ela desempenha. O presente projeto de 

PCC pretende preencher essa lacuna, levando um grupo de estudantes da Faculdade de 

Letras a investigar e conhecer melhor a universidade a qual pertencem. Ao tomar 

conhecimento dessa realidade, acredita-se que o estudante possa se tornar um profissional 

mais engajado e um defensor de um  ensino público, gratuito e de qualidade, como um 

requisito necessário para alcançar o pleno exercício à cidadania. Espera-se que esse 

discente, ao cursar esta PCC tornar-se-á potencialmente capaz de atuar como monitor da 

Pró-Reitoria de Graduação da UFG (Prograd/UFG), dando sua contribuição à sociedade 

que financia seus estudos, por meio da acolhida e do repasse de informações a estudantes 

da educação básica que serão recebidos no Campus Samambaia, durante o evento "O 

espaço das profissões", edição 2019, bem como por meio da realização de minipalestras a 

estudantes da rede pública de educação de Goiás. Por meio desse conjunto de ações espera-

se contribuir com a formação de profissionais engajados, que conheçam a instituição da 

qual fazem parte, de forma mais crítica e humana, e que possam divulgar o direito ao 

ensino público de qualidade a outros estudantes da rede pública, combatendo a 

invisibilidade social da UFG e colaborando assim para que a universidade cumpra seu 

papel social de combate às desigualdades sociais.  

 

Objetivo Geral:  



Ampliar os conhecimentos acerca da relação entre  a UFG e a sociedade, visando a 

ampliação da formação crítica e o engajamento social dos estudantes dos cursos de Letras.  

 

Objetivos Específicos: 

• Ampliar os conhecimentos acerca da história da UFG e da relação construída entre 

essa e o mercado de trabalho; 

• Ampliar os conhecimentos da situação atual da UFG, na área de ensino, pesquisa e 

extensão; 

• Colaborar na divulgação da UFG a estudantes da educação básica, durante o evento 

"O espaço das profissões", atuando como monitores da Prograd/UFG; 

• Realizar  visita(s) supervisionada(s) a algumas escolas públicas de Goiás, 

ministrando minipalestras, visando despertar o interesse dos estudantes da rede 

pública básica a continuarem sua formação na UFG.  

 

Metodologia: 

• Realização de pesquisas e estudos dirigidos: leitura de publicações acerca da 

história da UFG e de dados da UFG nos dias de hoje; 

• Atuação como monitores da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd/UFG) no evento 

"O espaço das profissões";  

• Realização de visita(s) e minipalestra(s) supervisionada(s), como representantes da 

Prograd/UFG, em algumas escolas públicas goianas, para divulgar o nome da UFG; 

• Apresentação de relatório final. 

 

Pré-requisitos para participar da PCC: 

 

• Ser aluno da Faculdade de Letras e estar devidamente inscrito na PCC; 

 

• Ter disponibilidade para participar de pelo menos uma das duas reuniões do dia 

02/05/19, quinta-feira:  matutino das 9h às 11h ou vespertino das 14h às 16h; 

 

• Ter disponibilidade para participar de, no mínimo, dois períodos do evento "Espaço 

das Profissões", a ser realizado nos dias 07 e 08 de maio (terça-feira e quarta-feira), 

sendo que para cada período trabalhado, contar-se-á 5h de atividades 

complementares, podendo assim o estudante atingir até 25h de atividades 

complementares totais;  

 



• Ter disponibilidade de visitar pelo menos uma escola da rede pública, sob a 

supervisão do professor orientador, para distribuir folder e realizar uma 

minipalestra aos estudantes da educação básica sobre os cursos da UFG. Essa visita 

será previamente agendada e deverá ocorrer entre os meses de agosto e setembro;  

 

• Ter disponibilidade para participar de pelo menos uma das duas reuniões do dia 

01/10/19, terça-feira:  matutino  das 9h às 11h ou no vespertino das 14h às 16h.  

 

 

 

Outros informes: 

O estudante participante receberá as 100h de PCC e a certificação, via Prograd, como 

monitor do evento "O Espaço das profissões", correspondente às horas trabalhadas no 

evento, que poderão ser computadas como horas de atividades complementares na 

Faculdade de Letras, desde que se cadastre no site do Centro de Seleção, conforme será 

orientado.  

 

Datas importantes: 

Semana da PCC:  De 29/04 a 03/05 (de 2ª a 6ª ); 

Espaço das profissões:  07/05/19 - Segunda-feira  e 08/05/19 - Terça-feira.   

 

 


