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Programa Engenheiro
Empreendedor

Cronograma TCC 1/2017
Confira as datas referentes dos processos relacionados aos
‘Trabalhos de Conclusão de Curso’ para este primeiro semestre

O TCC é um projeto de pesquisa
que irá auxiliar o aluno que está
no penúltimo ano de graduação a
elaborar o artigo a ser concluído no
último período. Ele é feito em sala
de aula com um professor para toda
a turma. Ao final da disciplina TCC
o projeto passa por uma banca para
qualificação do trabalho. Isso pode
ser feito pela internet através do
sistema de Banca Virtual.
Os Trabalhos de Conclusão de Curso de todos os cursos, exceto o curso de Direito
(que é individual), são feitos em duplas ou trios e contam com a orientação de
um professor quinzenalmente.
Acesse o link: www.kennedy.br/tcc para verificar as datas que compõem o
cronograma de seu curso, bem como informações procedimentais e downloads
de arquivos relacionados ao TCC.

Concurso Professor que
Transforma
Organização divulga conteúdo das redações participantes

As Faculdades Kennedy divulgaram, no dia 23 de fevereiro,

O IEL e o SENAI, em parceria com o SEBRAE/MG apresentam o Programa Engenheiro
Empreendedor

Estão abertas, até o dia 19 de março,
as inscrições para o Programa
Engenheiro Empreendedor referente
ao 1º semestre de 2017.

O programa tem como objetivo
desenvolver
comportamentos
e atitudes empreendedoras em
estudantes e recém-graduados dos
cursos de Engenharia e áreas afins
(Arquitetura, Design,Administração,
Sistema da Informação, Ciência da
Computação).
Podem participar estudantes a partir do 5º período e recém-formados. O programa
é gratuito, tem duração de 8 semanas e conta com uma carga horária certificada
de 99 horas. Acesse o link: tinyurl.com/gns7md2 para fazer a inscrição.

Cursos livres 1/2017

Faculdades Kennedy divulgam edital para seleção de propostas

Estão abertas, até o dia 25 de março, as inscrições para
a seleção de projetos, atividades e cursos vinculados
às unidades Prado, João Pinheiro, Venda Nova e
São Lucas. Podem participar qualquer professor
que esteja vinculado a uma das unidades descritas.
Este deverá apresentar a sua proposta, observados
os critérios previstos no edital disponível neste link:
tinyurl.com/jszn3xk.

Horas complementares

Continuando nossa série so-

todas as redações que participa-

bre as Horas Complementa-

ram do concurso cultural ‘Pro-

res a arte desta edição é da

fessor que Transforma’. O de-

Categoria Extensão, que pode

safio foi produzir um texto para
apresentar

uma

experiência

positiva que o aluno teve com
algum professor da instituição
e como esta contribuiu para sua

ter no máximo 120 horas de
atividades. Saiba mais sobre
as horas e atividades complementares no link: tinyurl.
com/jyaynzr.

transformação. As redações podem ser lidas através deste link: tinyurl.com/hjgqtue

Quer ler esta ou outras edições do “Jornal A Semana” através do seu dispositivo móvel? Basta ter o programa leitor de QR
Code instalado em seu aparelho. Feito isso, aproxime-o à figura ao lado e boa leitura!
  

