PROJETO PRATICAR

A região de Venda Nova composta de um conjunto de Bairros propicia
centenas de pequenas empresas.

O NPE firmou termo de parcerias com

alguns desses estabelecimentos para práticas de engenharia especialmente
para os discentes de engenharia de produção e algumas atividades de
engenharia civil.
Exemplo da Sorveteria “Quero mais” que emprega 150 pessoas.
O Projeto praticar é um conjunto de ações, cujo objetivo é o
desenvolvimento e inserção do aluno na prática e real situação das micro e
pequenas empresas. O objetivo maior do Projeto além de apresentar os
desafios do mundo empresarial para os alunos é também contribuir para o
desenvolvimento sócio- econômico, principalmente na geração de emprego,
ocupação e renda das empresas do entorno da faculdade.
Esse projeto nasceu a partir da necessidade de se criar uma atividade
que aliasse as teorias e conhecimentos adquiridos em sala de aula, com a
prática e realidade do mercado. Pensando nisso, os professores Rubens
Hermogenes, Eduardo Martins e a professora Gleyzi Gomes se juntaram
para colocar esse projeto em prática.
Nosso primeiro projeto já está em andamento através da consultoria
realizada na empresa “Sorvetes Quero Mais.” Nossa escolha pela empresa se
deu a partir do trabalho social desenvolvido pelo empresário Virgílio Lima,
que oferece condições de trabalho para cerca de 100 pessoas, através da
venda de seus picolés em carrinhos.
A partir do segundo semestre o projeto entra em sua segunda fase, onde
serão implantados cursos de extensão e atividades para aperfeiçoamento
desses alunos do curso de engenharia de produção.
Em breve será divulgado no site da instituição o edital de seleção para os
interessados em participar do projeto.

1- PARTE DA FÁBRICA “SORVETE QUERO MAIS”

2- Primeira fase do treinamento para implantação do departamento
financeiro da sorveteria quero mais, ministrado pela professora
Gleyzi Gomes. Este treinamento contou com a presença das alunas
Nathany Vale e Ana Carolina Beling, dos professores Rubens
Hermógenes responsável pelo mapeamento e implantação dos
processos da empresa, do professor Eduardo Martins, responsável
pela implantação dos processos produtivos e toda a equipe do
departamento administrativo financeiro da empresa.

Da esquerda para direita: Professor Rubens Hermogenes; Nathany Vale e
Ana Carolina Beling; alunas da Faculdade Kennedy, Virgílio Lima
proprietário da empresa Quero Mais, Professora Gleyzi Gomes e
professor Eduardo Martins.

Professora GleyziGomes - Ministrando a primeira fase do treinamento para
implantação do departamento financeiro da empresa Sorvetes Quero.

