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GERAÇÃO Y
Em pesquisa divulgada pelo Global Entrepreneurship Monitor – GEM –, 
programa mundial de empreendedorismo, 34% dos empreendedores são 
representados por jovens, de 25 a 34 anos. Esta faixa etária faz parte da 
chamada geração Y, que sonha em trabalhar com aquilo que gosta e vive em 
busca de satisfação profissional. Por esta razão, é comum a esta geração o 
desejo de abrir um negócio próprio ou seguir nos negócios da família.

COMO EMPREENDER? 
Millor Machado, sócio fundador da rede social Empreendemia, acredita que 
a decisão de empreender precisa ser movida muito mais por paixão do que 
lógica. Ele reforça que a área em que se irá empreender precisa reunir três 
características: algo que goste de fazer, algo que você faça bem e algo que os 
outros te pagariam para fazer. Pense nisso!

EM ALTA 
2014 não é apenas ano de Copa do Mundo. Também é momento de prestar 
atenção nas profissões que ganharão destaque no mercado profissional. 
Segundo recrutadores de 14 consultorias entrevistadas pela Exame.com, 
empregos na área de indústria de óleo e gás, setor de tecnologia e financeiro 
estarão em alta. No top 40 de profissões listadas pela pesquisa, as engenharias 
e profissões de TI lideram a lista.

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 
A oportunidade de estudar em uma instituição de ensino superior fora do Brasil 
é cada vez maior. Estudantes de diversas áreas do conhecimento têm aceitado 
o desafio e são destaques nos campos do ensino e da pesquisa. Centenas de 
alunos do Grupo Tiradentes, por exemplo, já foram contemplados com este 
tipo de mobilidade acadêmica. Os editais são publicados ao longo dos anos e 
o estudante deve estar, entre outros pré-requisitos, cursando o ensino superior 
nas áreas contempladas e ter obtido 600 pontos ou mais no Exame Nacional 
do Ensino Médio – Enem.
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Dicas
Saiba como construir uma carreira de sucesso

Diante de um mercado competitivo e da procura das organizações por mão 
de obra qualificada, acadêmicos precisam estar atentos às oportunidades 
profissionais. O Voz traz algumas dicas para que você se destaque no 
mercado de trabalho.

Goste do que você faz
Nada é mais importante para uma boa vida profissional do que gostar do que 
faz. Quem gosta da atividade que exerce, trabalha com mais disposição e tem 
um melhor rendimento. 

Saiba aprender
Atualmente as organizações valorizam um novo perfil que vai além do simples 
domínio de habilidades motoras e disposição de realizar tarefas. A globalização 
e a modernização tecnológica têm exigido das pessoas um preparo onde a 
educação continuada se torna uma nova prática considerada produtiva e com-
petitiva para o profissional. Para estar à frente no mercado competitivo em que 
vivemos é imprescindível “saber aprender”, ser capaz de ativar conhecimentos 
que habilitem a propor soluções criativas, bem como possuir atitudes inovado-
ras dentro da organização.

Comece pelo estágio
O estudante deve, inicialmente, buscar uma oportunidade de estágio, que 
faz parte de uma fase inicial e especial do processo de aprendizagem, pois 
permite que ele, enquanto adquire conhecimentos acadêmicos, desenvolva a 
prática profissional, conhecendo as oportunidades e dificuldades da sua área 
de atuação.  Geralmente, a grande demanda é por estagiários que já con-
cluíram pelo menos 50% dos créditos do curso. Os alunos também podem 
concorrer a vagas de emprego, preferencialmente na área em que fazem o 
curso superior.

Networking
É necessário criar vínculos profissionais desde a formação acadêmica. Pales-
tras, reuniões e conferências são ótimos meios de conhecer pessoas interes-
santes, assim como eventos sociais, esportivos e culturais. Também é impor-
tante ter organizado um local (agenda, celular, planilha, rede social específica) 
com os dados das pessoas que você conhece, identificando suas áreas de 
atuação e habilidades. Neste sentido, algumas redes sociais como Facebook e 
LinkedIn abrem oportunidades para aumentar sua rede de contatos. 

Potencialize o currículo
Com a grande competitividade do mercado de trabalho, um bom currícu-
lo, uma boa formação acadêmica e conhecimento de línguas tornaram-se 
requisitos básicos para uma boa colocação profissional. Um currículo bem 
elaborado é um diferencial que pode estimular o entrevistador a convidar 
você para participar de um processo seletivo. Portanto invista tempo e pre-
pare-o com capricho. 

Tenha metas claras
O primeiro passo para conquistar o sucesso é defini-lo. É saber o que você 
quer para sua vida. Em outros termos, delimitar suas metas e objetivos de 
curto, médio e longo prazo. 

Conheça as tendências 
O sucesso depende da sua capacidade de se adaptar às necessidades do 
mercado. Procure saber quais as principais tendências do momento e se 
adeque às exigências necessárias.

Destaque-se
É preciso apresentar diferenciais para garantir o sucesso. Complemente sua 
formação com novos cursos e apresente rendimento superior ao de seus 
colegas de trabalho.

Fontes: Exame.abril.com.br | Balcão de Empregos
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Oportunidades de qualificação no exterior

Estudantes da Pós-Graduação do 
Grupo Tiradentes têm a chance 
de aprimorar conhecimento em 
grandes empresas instaladas em 
Atlanta – EUA

O International Program Atlanta 2014 é um 
programa de intercâmbio desenhado pela Georgia 
State University – GSU – exclusivamente para 
estudantes da Pós-Graduação da Universidade 
Tiradentes – Unit –, Faculdade Integrada 
Tiradentes – Fits – e, a partir deste semestre, 
Faculdade Integrada de Pernambuco – Facipe 
–, com o objetivo de ampliar nos estudantes a 
visão do contexto competitivo das organizações 
em âmbito global. Através de seminários com 
professores de referência da GSU e visitas técnicas 
a algumas das grandes organizações instaladas 
em Atlanta, o pós-graduando tem a oportunidade 
de aprimorar competências e habilidades que 
contribuam com uma carreira profissional de 
sucesso. As inscrições para a edição 2014 do 
International Program Atlanta já estão abertas 
no site www.unit.br/internationalprogram. O 
programa de seminários acontecerá entre 6 e 12 
de dezembro.

A primeira edição do programa Atlanta foi 
realizado no final do ano passado. Alunos Unit 
e Fits compartilharam experiências nas áreas da 
saúde, educação, logística, marketing, e visitaram  
empresas como Perishables Group, Atlanta 
International Airport; Atlanta Customs Brokers; 
UPS Distribution Center; Atlanta Chamber of 
Commerce; Grady Hospital; CNN Cables News 
Network e WEG Electric Corporation.

Roxana Vieira de Almeida foi uma das 
estudantes do curso de MBA em Gestão 
Estratégica de Pessoas da Fits a ir para Atlanta. 
Para ela a experiência abriu novas possibilidades. 
“O diferencial está na hora de concorrer a novas 
oportunidades, na contratação como profissional 
e de conhecer um País que não é o de origem. 
Isto proporciona um aprendizado que será levado 
para sempre. O convívio com outras pessoas 
abre novos horizontes e canais de contato 
profissional e pessoal. Um investimento que valeu 
muito a pena”, afirma.

A analista financeira do Departamento 
Contas a Pagar da Unit, Rafaela Goulart, também 
aproveitou a chance de aprimorar conhecimentos 
no exterior. “Para mim foi uma experiência 
muito boa, principalmente, por estar no início 
da minha carreira profissional. Começar com 

esta motivação é realmente muito bom e me 
ajudará muito a ampliar meus conhecimentos, 
a estabelecer novos contatos e investir mais 
no meu currículo”, observa Rafaela que cursa 
MBA em Finanças Corporativas, Auditoria e 
Controladoria.

Segundo a Diretoria de Educação Corporativa 
do Grupo Tiradentes, Maria Ângela Costa Lino, 
o programa oferece uma vivência fundamental 
para profissionais que queiram se destacar 
no mercado. “São trabalhadas competências 
gerenciais, liderança, comunicação, negócios 
e temas específicos em todas as áreas do 
conhecimento. Estudamos a possibilidade de 
desenvolver programas em Boston, cidade que 
congrega grandes universidades como Harward, 
MIT, entre outras”, conclui.

WEG Electric Corporation foi uma das organizações visitadas pelos alunos

Durante visita os alunos participaram de seminários
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Unit carreiras conquista 
estudantes e profi ssionais
Em pouco tempo de lançado, projeto 
com foco no desenvolvimento 
profi ssional cadastra centenas de 
currículos.

O projeto Unit Carreiras mal foi lançado 
na Universidade Tiradentes e já conquista 
acadêmicos e profi ssionais formados pela 
instituição. Com foco no desenvolvimento 
profi ssional, dicas sobre como produzir um 
bom currículo e a busca por ferramentas que 
auxiliem na colocação no mercado de trabalho, 

o programa já dá seus primeiros passos rumo ao 
sucesso. Com pouco mais de um mês, já possui 
cerca de 400 currículos cadastrados e dezenas 
de atendimentos.

“Como instituição de ensino temos a 
obrigação, de orientar e encaminhar este aluno 
para boas oportunidades de emprego. Com isso 
esperamos contribuir para melhor visibilidade do 
nosso estudante no mercado; relacionamento 
maior com as empresas devido as parcerias; 

A importância de
falar outro idioma

Se hoje vivemos em uma conjuntura em que vários países mantêm 
estreitas relações sociais, culturais e principalmente econômicas, quem sabe 
se comunicar em outras línguas seguramente está em vantagem. 

Para se destacar no mercado de trabalho é cada vez mais necessário 
ter  conhecimento de um segundo idioma.  Além de favorecer o indivíduo na 
comunicação durante viagens para outros países, o conhecimento de outra 
língua proporciona habilidade maior para o raciocínio abstrato.

Quem faz o Unit Idiomas se prepara para os desafi os impostos pela 
globalização, fenômeno mundial surgido a partir de meados da década de 
1990, quando a conexão das economias e civilizações passou a crescer 
de forma vertiginosa. Aprender outro idioma dá ao indivíduo o preparo 

sufi ciente para enfrentar situações na área profi ssional que exigem a 
compreensão de outras culturas.

No Unit Idiomas os cursos de inglês, espanhol, alemão e francês são 
oferecidos em novas turmas a cada semestre e todas elas são ministradas 
por professores experientes, com vivências internacionais.

Além da qualidade do curso e da comodidade em estudar dentro da 
própria instituição, o aluno do Unit Idiomas desenvolve conhecimentos nas 
quatro habilidades da língua (audição, fala, leitura e escrita), através de aulas 
dinâmicas e interativas.

Para mais informações acesse www.unit.br/idiomas

Janice Pereira está empolgada com ações do projeto

promover capacitações; preparar este aluno para 
o mercado de trabalho; e fazer planejamento de 
carreira. O estudante que tiver uma entrevista para 
fazer em uma determinada empresa, poderá nos 
procurar para orientarmos sobre como ele deverá 
proceder nesta situação”, explica o coordenador 
do Unit Carreiras – Colocação Profi ssional e 
Estágio, Geraldo Calasans.

Até o momento, cerca de 10 empresas dos 
segmentos têxtil, petrolífero, serviços de entrega 
e de outros ramos são parceiras no projeto e 
a perspectiva é que este número aumente nos 
próximos meses. “Existem outras empresas que 
também entrarão com parceria”, conta Calasans.

Estudante do 4º período de Gestão 
de Recursos Humanos, Janice Pereira está 
empolgada com as ações do projeto. “Ele 
servirá de laboratório para os alunos, pois lá será 
possível auxiliá-los na prática dos conhecimentos, 
tanto para quem atua na área de administração, 
quanto na de Recursos Humanos. É uma ótima 
oportunidade e muito interessante para vivenciar 
situações da profi ssão como por exemplo, a 
avaliação de currículos”, acredita Janice.

Na página do programa (www.unit.br/
carreiras) existe uma área, que funciona em 
parceria com o site Vagas, para o aluno ou 
egresso cadastrar o seu currículo. As empresas 
também poderão cadastrar informações para 
selecionar currículos. No portal também é 
possível agendar atendimento.

Para outras informações envie e-mail para 
carreiras@unit.br, ligue (79) 3218-2113 ou visite 
o espaço Uni Carreiras, localizado na sala 1, 
bloco A, Campus Aracaju Farolândia.
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Camila: “Sairei desse intercâmbio com 
uma enorme bagagem”

Karen: “Agora quero me aperfeiçoar na 
gastronomia em outros países”

Somente este ano, mais de 90 estudantes estão na lista 
dos contemplados em intercâmbios no México, Estados 
Unidos e países da Europa

Os programas de intercâmbio através de convênios acadêmicos e 
do Governo Federal – Ciência sem Fronteiras – têm contribuído bastante 
para a mobilização de estudantes de diversos cursos de graduação 
da Universidade Tiradentes. Desde o ano passado, a instituição já 
contabiliza quase 200 alunos que já foram ou serão contemplados com 
a possibilidade de estudar em universidades localizadas no México, 
Estados Unidos e diversos países europeus. A expectativa é que até o 
final de 2014, mais de 90 acadêmicos Unit aprimorem o conhecimento 
em instituições do exterior.

“Os programas de mobilidade acadêmica propiciam uma ampliação 
na qualidade da formação dos estudantes. Através de uma experiência 
internacional, o aluno estará em contato com culturas e fazeres que 
são distintos ao do nosso País e melhorá sua qualificação profissional”, 
acredita o coordenador de Relações Internacionais da Unit, professor 
Matheus Batalha.

Camila Freitas é aluna do 8º período de Engenharia de Petróleo e 
atualmente aprimora os conhecimentos na área petrolífera na University 
of Colorado, Estados Unidos. “É tudo muito encantador e instigante. 
Sairei desse intercâmbio com uma enorme bagagem”, ressalta Camila.

Quem também descobriu as possibilidades oferecidas pelo 
intercâmbio foi a gastróloga Karen Pina. Na época em que cursava 
Gastronomia na Universidade Tiradentes, a proficional participou de um 
intercâmbio de seis meses na Universidade Autónoma de Puebla (Buap), 
México. Agora, Karen reside nos Estados Unidos e busca a qualificação 
na área profissional. “Essa mudança é resultado do intercâmbio que fiz 

Alunos Unit participam 
de intercâmbios

na época da universidade, em busca de novas experiências. Agora quero 
me aperfeiçoar na área gastronômica em outros países”, salienta.

A experiência que Pina vivencia com a internacionalização também 
é destacada por Matheus Batalha. Segundo o coordenador, algumas 
das principais mudanças do estudante ou profissional após a experiência 
em outro País refletem no desempenho no mercado de trabalho. 
“A principal mudança corresponde à maturidade, especialmente 
relacionada à capacidade de elencar objetivos claros e diretos para sua 
formação e futura atuação profissional. Após participar de um programa 
de intercâmbio, o aluno se sente mais bem preparado para atuar no 
mercado, porque experimenta novas formas de atuar profissionalmente 
que já são tendências no exterior”, afirma.

A Universidade Tiradentes possui convênio 
acadêmico com 34 instituições estrangeiras 

localizadas na Argentina, Colômbia, Espanha, 
Estados Unidos, Itália, México, Portugal e Reino 
Unido. Acesse o site do www.unit.br/intercambio 

e fique atento aos editais de mobilidade.



Não me 
arrependo. Gosto 
muito do que faço

Empreender é um bom negócio
Tyara Fonseca deixa emprego 
público na área da Saúde para 
consolidar carreira profissional no 
setor de Estética

A decisão de mudar de profissão é difícil. 
A questão fica ainda mais complicada quando 
você já está estabilizado no mercado profissional 
e decide tentar novas possibilidades. Desafios 
que muitos profissionais estão dispostos a 
enfrentar em nome da satisfação pessoal e 
de novas conquistas na carreira. Assim fez a 
estudante Tyara Wanderley Costa Fonseca, do 

6º período do curso de Estética e Cosmética da 
Universidade Tiradentes. Aos 24 anos, a auxiliar 
em Enfermagem e fonoaudióloga já estava com 
a vida profissional estabilizada. Ela trabalhava em 
uma Unidade Básica de Saúde da Família na 
capital sergipana e decidiu desbravar o universo 
da beleza e investir no próprio negócio.

“Trabalhava em uma unidade de saúde há 
três anos e quando comecei no curso de Estética 
e Cosmética na Unit, me identifiquei muito. 
Percebi que tinha vocação para esta área. Passei 
um ano estudando a possibilidade de deixar o 
emprego público para abrir meu próprio negócio”, 
conta Tyara.

Tyara deixa emprego público para empreender no próprio negócio

No início a estudante só tinha os finais de 
semana para se dedicar a área de Estética. 
A medida que foi ganhando mais clientes, os 
sábados e domingos já não eram o suficiente. “A 
procura pelos meus serviços estava aumentando 
e não conseguia mais atender só aos finais de 
semana. Foi quando resolvi deixar o emprego 
público. Não foi fácil, mas quando gostamos 
do que fazemos vale muito a pena. Não me 
arrependo. Gosto muito do que faço”, ressalta.

E a visão empreendedora da estudante 
tem contribuído para o crescimento da carreira 
da acadêmica e no aumento das estatísticas 
do setor. Segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) e outras 
entidades internacionais que assistem o 
segmento em todo o mundo, o País cresce 
aproximadamente 10% ao ano no setor de 
cosmético. Com a oferta crescente de produtos e 
serviços na área, Tyara acredita ter feito um bom 
negócio. Tanto que hoje possui a própria clínica 
de Estética localizada no centro de Aracaju.
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Pesquisa é um dos caminhos 
para ascensão profissional
Iniciação científica contribui para estudantes lapidarem habilidades e se destacarem desde cedo

Por influência de um amigo de curso o estudante Milson Barbosa 
deu os primeiros passos para começar na pesquisa. O convite para o 
acadêmico do 9º período de Engenharia de Petróleo da Universidade 
Tiradentes ingressar na iniciação científica surgiu há pouco mais de três 
anos, no Núcleo de Sistema Coloidais – Nuesc – localizado na Unit. Lá, 
Milson atua na área de tratamento de emulsões de petróleo pesado, no 
setor de processamento primário.

“Nunca me imaginei trabalhando em laboratório, com pesquisa. Mas 
como tive esta oportunidade, não quis desperdiçar. Acabei me identificando 
e, agora, penso em fazer mestrado e doutorado”, afirma o estudante.

Milson é um dos 250 estudantes da Unit que são bolsistas ou 
voluntários de programas de pesquisa, como por exemplo, o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Pibic; Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica – Probic; Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – Pibiti; e o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação – 
Probiti. Segundo a coordenadora de Pesquisa da Unit, Dr.ª Andrea Versuti, 
através da pesquisa, o aluno abre novas possibilidades profissionais.

“São vários benefícios que o aluno ganha ao ingressar na iniciação 
científica. Ele passa a se envolver nos projetos de forma mais ativa, tem 
contato direto com a pesquisa, tem mais possibilidade de continuar na 
carreira porque depois o professor poderá encaminha-lo para o mestrado, 

o currículo dele estará bem mais preparado e fica mais apto para o mercado 
profissional. Existe uma troca, pois ao mesmo tempo que ele contribui para 
realização de projeto do professor, ele tem ideias para futuros projetos”, 
salienta Andrea Versuti.

Oportunidade profissional que Milson Barbosa fez questão de 
aproveitar. Durante a pesquisa, ele percebeu que havia possibilidades 
de desenvolver trabalhos e começar desde cedo a ter contato com 
pesquisadores de sua área de atuação. “Você aplica no laboratório o que 
aprende em sala de aula e percebe que isso gera resultados para publicação 
de trabalhos e artigos”, acrescenta. E a consequência de tanta dedicação 
não poderia ser outra.  Recentemente, o acadêmico teve o artigo ‘Quebra 
de emulsões de petróleos pesados via micro ondas com auxílio de líquidos 
iônicos’ publicado na revista científica Energy & Fuels. “São oportunidades 
geradas através da iniciação científica. Por isso a participação em projetos 
e o envolvimento em eventos são muito importantes”, ressalta.

Para quem tem interesse em participar das ações de pesquisa fica a 
dica. “A melhor estratégia que vejo é o aluno procurar no quadro docente 
do seu curso, os professores que desenvolvem pesquisa, pedir orientação 
aos coordenadores para identificar esses profissionais e ficar atento as 
datas de editais de bolsas que são divulgados em julho e fevereiro”, sugere 
Andréa Versuti.

Para Milson boas oportunidades são geradas a partir da pesquisa

Na Unit
A Universidade Tiradentes 

trabalha com diversas áreas e 
linhas de pesquisa. Conheça 

algumas delas:

Serviço Social, Mercado de Trabalho e Questão Social;
Saúde Coletiva;

Patologia das Doenças Tropicais;
Tratamento de Efluentes e Resíduos Sólidos;

Educação, Cultura e Desenvolvimento Humano;
Execução Penal;

Ecologia e Comportamento Animal;
Novas Tecnologias e o Impacto nos Direitos Humanos;

Comunicação, Educação e sociedade;
História, Cultura e Identidade;

Direitos Fundamentais, Novos Direitos e Evolução Social;
Eletroquímica e Nanotecnologia.
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     Tiago França optou pelo Fies e já dá aulas antes de concluir a graduação

Programas de financiamento e bolsa do Governo Federal 
abrem oportunidades para quem antes não podia 
investir na carreira

Só não conclui um curso superior no Brasil quem não quer. Iniciativas 
do Governo Federal, como o Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior – Fies – e o Programa Universidade Para Todos – Prouni –, 
abriram definitivamente as portas de universidades e faculdades para quem 
antes não tinha condições financeiras de investir na carreira profissional.

Somente em 2013, o Fies registrou 556 mil contratos firmados. E os 
investimentos só crescem. No último mês de abril, o Governo Federal abriu 
R$ 4,9 bilhões de crédito para o Financiamento. Recentemente, a Câmara 
Federal decidiu que a meta de investir 10% do Produto Interno Bruto em 
educação vai incluir também o Fies e o Prouni. 

Muitos brasileiros já aproveitam essas oportunidades de ter um futuro 
profissional. Em 2011, o Governo Federal registrava 224 mil empréstimos 
do Fies. Em 2013, o número de alunos beneficiados com este programa 
do Governo já passava de 1,1 milhão. Um crescimento de 400%, segundo 
dados do Ministério da Educação. Hoje, o Fies já representa mais de 20% 
das matrículas em instituições de ensino superior de todo o País. 

Fies
A taxa de juros do Fies está cada vez mais atrativa. Entre os anos de 

2006 e 2014, despencou de 9% para 3,4% ao ano – ou seja, 0,28% 
ao mês. O Financiamento ainda garante carência para pagamento de 18 
meses e amortização de três vezes o tempo para conclusão do curso 
com o acréscimo de 12 meses. 

“O aluno só começa a pagar o financiamento um ano e meio 
depois de formado, tempo suficiente para que esteja trabalhando. 
Além disso, como a taxa de juros é muito baixa, não existe risco de 
que a dívida vire uma bola de neve, como acontecia antigamente. O 
estudante pagará o financiamento num prazo bastante confortável, 
que é de três vezes o tempo do curso, mais 12 meses. Ou seja, se 
a graduação foi de quatro anos, ele vai pagar o Fies em 13 anos”, 
explica o superintendente administrative-financeiro do Grupo 
Tiradentes, professor André Tavares.

Para quem estuda Medicina ou qualquer licenciatura, o 
Fies ainda abre a possibilidade de quitação do Financiamento 
por meio de trabalho para a rede pública de atendimento, 
seja ela municipal, estadual ou federal. O estudante 
de História do Grupo Tiradentes, Tiago de França 
Vasconcelos, abraçou a oportunidade do Fies e não se 
arrepende. Hoje, em fase de conclusão do curso, ele 
já está empregado. Trabalha em uma escolar da rede 
particular de ensino. 

“Eu trabalhava em um supermercado, sete 
horas em pé. Era muito cansativo. Todo mundo dizia 
que eu tinha talento para ser professor, mas eu 
sabia que não podia estudar em uma universidade 
pública, pois os horários são muito complicados 
para quem precisa trabalhar.  Por isso fiz o Fies 
e hoje incentivo os meus colegas também. Não 
há justificativa para não fazer”, diz.

Diploma 
superior: um 
sonho mais 
que possível
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Outra possibilidade de acesso ao ensino superior é o Prouni. O programa do Ministério da Educação 
foi criado em 2004 e concede bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em cursos de graduação. 
Podem requerer a bolsa: estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular 
na condição de bolsistas integrais; alunos com defi ciências; professores da rede pública de ensino 
do quadro permanente que concorrerem a cursos de licenciatura (nesse caso não é necessário 
comprovar renda).

Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 
um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários 
mínimos por pessoa.

O Prouni mudou a vida de Lucas Carvalho, acadêmico do Grupo Tiradentes. Ele sempre estudou em escola 
pública e alimentou o sonho de cursar Direito. Como morava em Poço Verde, interior de Sergipe, passou um 
semestre viajando durante seis horas por dia para estudar na capital Aracaju. Depois conseguiu a bolsa do 
Governo Federal e passou a morar de favor na casa de uma professora. Hoje, no décimo período da graduação, 
já está aprovado no Exame da OAB e também passou em concurso do Ministério Público Estadual.

“Tudo é uma questão de força de vontade e coragem para dar o primeiro passo. A partir 
daí, os milagres acontecem”, resume Lucas.

Prouni

André: “O estudante paga o fi nanciamento num prazo confortável”

O aluno só 
começa a pagar o 
fi nanciamento um 
ano e meio depois 
de formado, tempo 
sufi ciente para que 
esteja trabalhando



Preparar cidadãos 
para a vida e 
profissionais para 
o trabalho
Esta é a missão do Grupo Tiradentes, pioneiro na 
América Latina em restruturação de currículos por  
competências

Realidade no processo educativo das universidades europeias, o 
currículo por competências chegou à América do Sul em uma iniciativa 
pioneira do Grupo Tiradentes. Isso significa dizer que os alunos da Unit, 
em Sergipe; Fits, em Alagoas; e Facipe, em Pernambuco, estão sendo 
formados para trabalhar nos países mais desenvolvidos do mundo. 

Além de promover a mobilidade acadêmica, o currículo por 
competências possibilita o aprendizado em situações práticas. O objetivo 
é formar profissionais comprometidos não só com a sua área específica 
de atuação, mas com questões como meio ambiente, bom uso das 
tecnologias de informação e comunicação, ética profissional, gestão 
econômica, relações interpessoais, entre outras. Por isso, a teoria caminha 
junto à prática, fornecendo ao aluno não só o experimento em sala de 
aula, mas, principalmente, a possibilidade de lidar com problemas reais, 
de cenários profissionais e sociais. 

“Todo profissional precisa ter competências básicas, além das 
específicas de sua área de atuação, como interpretar texto na língua 
nativa e em um segundo idioma; trabalhar em equipe; criar modelos de 
problemas que servirão para situações similares; resolver problemas; ter 
capacidade de projetar”, explica o professor Paulo Jardel, coordenador do 
projeto.

Um bom exemplo de exercício prático é o de produção de maquetes. 
Os alunos constroem estruturas como pontes, plataformas, represas, e na 
apresentação do trabalho, são orientados a informar que conhecimentos 

básicos utilizaram para garantir a segurança da estrutura, a iluminação, a 
redução do impacto ambiental, entre diversos aspectos. Em uma outra 
atividade, os acadêmicos recorrem ao teatro para encenar problemas de 
equipe que vivenciaram no desenvolvimento de práticas profissionais.

Além do conhecimento na prática, a restruturação do currículo por 
competências permite a interdisciplinaridade, com atividades que envolvem 
tanto disciplinas do mesmo semestre, como de períodos diferentes.

Motivação

A restruturação do currículo por competências já apresenta resultados 
positivos. 72% dos alunos da área de Negócios passaram a se sentir 
mais motivados para estudar. Nas Engenharias, 83% dos estudantes 
responderam à pesquisa e 43% deles dizem ter aumentado a capacidade 
de interpretar texto. 63% melhoraram a capacidade de trabalhar em 
equipe e 71%, de resolver problemas. Os índices de aprovação registraram 
um crescimento médio de 10% em todos os cursos cujo currículo foi 
restruturado. Nas Engenharias, o número de aprovados supera a marca 
dos 85%. Na área de Negócios, a média geral é de 83%. 

A restruturação de currículos por competência, iniciada na Unit, já 
chegou à Fits, em Alagoas, e deve começar a ser implantada em breve, na 
Facipe, em Pernambuco. 

Apresentação de maquete

Paulo Jardel: “O que forma um profissional competente é a aplicação do seu conhecimento, habilidade e atitude na prática”
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