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   Muitos graduandos das áreas de Engenharia têm dúvida em relação à carreira que pretendem 
seguir ou ainda não têm conhecimento sobre as possibilidades e o que se espera de um profissional 
do seu campo, no mercado de trabalho. Nesse sentido, o PET-EPR promove o Conexão Mercado, que 
busca estabelecer o contato dos alunos das engenharias com os profissionais.  

   Nos dias 15 e 16 de maio de 2017 nossa equipe realizou a sexta edição do evento, antes 
denominado Ciclo de Palestras. O evento trouxe aos participantes a oportunidade de conhecer, por 
meio de profissionais, o contexto atual de tecnologia, empreendedorismo, coaching e outros assuntos 
recorrentes no ramo da engenharia. Além de palestras, o evento contou com coffee-break, oferecendo 
espaço para que o público pudesse ter maior contato com os palestrantes num ambiente descontraído.   

   Para esse ano o PET-EPR espera um evento ainda melhor e com maior 
participação da comunidade de profissionais. Fique atento às nossas redes 
sociais, nas quais será divulgada a  programação.

      Venha conosco ficar mais perto do seu sonho!   

 O CONEXÃO  MERCADO DIMINUI A DISTÂNCIA ENTRE 

 O ALUNO E A ATUAÇÃO  PROFISSIONAL  

Ao participar das atividades do PET-EPR você está se diferenciando e ao mesmo tempo, cumprindo carga 

horária exigida para se graduar! A nossa matriz curricular exige um determinado número de horas em 

disciplinas optativas, nas quais se incluem Atividades Complementares I, II e III (EPR487, EPR488 e EPR489). Os 

certificados das nossas atividades somam horas nestas disciplinas além de complementarem a formação profissional, 

comportamental e ética do Engenheiro de Produção.

Você
sabia?

 

     Todo ano nossa equipe prepara uma série de atividades para dar as boas-vindas aos calouros do curso de Engenharia de Produção e 
deixá-los mais familiarizados com o curso e com questões que possam ser importantes para quem vai iniciar essa etapa de universitário.   

     O PET-EPR leva aos novos graduandos um pouco do que é oferecido pelo Programa ao longo do ano letivo, de uma forma especial 
para quem está chegando agora. Dentre as atividades, foram realizadas em 2017 a tradicional Recepção aos Calouros, o Grupo de 
Discussão com temas pertinentes aos calouros de Engenharia de Produção, além de um curso básico de Edição de Planilhas e Criação e 
Formatação de Documentos, em que é ensinado a como trabalhar com softwares amplamente usados desde os primeiros períodos da 
graduação.  

    As atividades oferecidas são bastante prestigiadas entre o público alvo, uma vez 
que permitem a visualização da amplitude de responsabilidades e atividades que 
pode ter um estudante de Engenharia de Produção na UFV. Além disso, nossa 
equipe traz esclarecimentos sobre como deve ser o preparo para quem já quer 
começar o curso de forma integrada e pró-ativa, ingressando em projetos que vão 
além da sala de aula.  
    Você que é calouro de EPR, não perca a oportunidade de fazer parte  das nossas 
atividades exclusivas e conhecer um pouco mais sobre o Programa. Nos dias 26 e 27 
de março teremos o curso de Edição de Planilhas voltado para os calouros. Fique 
atento à nossa página para não perder a inscrição.
 
     O futuro a gente faz agora! 

PET-EPR OFERECE ATIVIDADES EXCLUSIVAS 
AOS CALOUROS
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