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INTRODUÇÃO 
 
A preparação dos jovens para inserção no mercado de trabalho é uma preocupação 
constante, o que faz com que instituições de ensino e, por vezes, as próprias empresas, 
se articulem para prestar esse serviço. Nessa perspectiva surgiu o projeto de extensão 
"Super'Ação: Secretariado vai à escola", com o objetivo de constituir uma ação social 
para a comunidade escolar da cidade de Passo Fundo, contribuindo com a formação 
do aluno do ensino médio, no que tange a sua entrada e permanência no mercado de 
trabalho. O projeto do curso de Secretariado Executivo da UPF conta com a 
participação dos cursos de Ciências Econômicas, Direito e Gestão de Pessoas, e 
desenvolve oficinas e palestras nas escolas estaduais de Passo Fundo, porém, no ano 
de 2018 extrapolou suas fronteiras e celebrou parceria com a Fundação Gaúcha do 
Trabalho e Ação Social - Sistema Nacional de Emprego (FGTAS- Sine). O presente relato 
descreverá as atividades realizadas através da parceria supracitada, bem como seus 
resultados. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Ao longo de oito anos, desde que foi institucionalizado, o projeto de extensão 
"Super'Ação: Secretariado vai à escola", desenvolve junto às escolas estaduais de 
Passo Fundo, atividades que proporcionam aos alunos do ensino médio informações 
necessárias para o ingresso no mercado de trabalho. Essas atividades, que geralmente 
ocorrem através de oficinas e palestras, abordam a elaboração de currículo, 



 
 

preparação para entrevista, envolvendo questões sobre comunicação e 
comportamento, além de informações sobre planejamento e organização pessoal. As 
atividades são preparadas e apresentadas pelos professores e acadêmicos 
extensionistas da UPF, sendo visitadas anualmente, em média, 30 escolas. No ano de 
2018, após reuniões entre os professores que participam do projeto, pensando em 
novas possibilidades de atuação, surgiu a ideia de associar o mesmo à outros projetos 
já desenvolvidos na comunidade, como exemplo o projeto "Sine na Escola", realizado 
pela FGTAS-Sine. Assim, no início do mês de abril, a coordenação do projeto 
"Super'Ação" contatou a gerência regional da FGTAS e, após reunião, foi estabelecida a 
parceria, envolvendo também o curso de Direito da UPF através do projeto de 
extensão "Balcão do Trabalhador". Desse modo, ficou definido que no mês de maio 
seriam visitadas escolas e outras instituições que oferecem capacitação aos jovens, 
para as quais seria apresentada uma breve palestra, iniciando com a explanação dos 
serviços ofertados pela FGTAS-Sine, seguindo com a abordagem sobre como elaborar 
um currículo e se preparar para uma entrevista de emprego, perfil profissional e as 
exigências do mercado de trabalho, finalizando com as informações sobre legislação 
trabalhista e outros assuntos relacionados à empregabilidade. Definiu-se o mês de 
maio por ser quando se comemora o dia do trabalhador, período em que a FGTAS 
intensifica tais ações. Dessa forma, o cronograma de atividades desenvolvidas foi o 
seguinte: dias 15 e 16.05 - Centro de Educação Sócio Profissional Leão XIII; dia 18.05 - 
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE); dia 21.05 - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (SENAI-RS); dia 22.05 - Escola Estadual 
de Educação Básica Nicolau de Araújo Vergueiro; e dia 24.05 - Instituto Estadual Cecy 
Leite Costa. No total, foram atendidos 513 alunos das instituições supracitadas, entre 
eles, alunos secundaristas, de cursos profissionalizantes e jovens aprendizes. No Brasil, 
segundo Cavallini e Brito (2018), 13,2 milhões de pessoas estão desempregadas, 
conforme apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
referentes ao trimestre encerrado em maio. Diante de tais números, fica evidente que, 
quando surge uma vaga de emprego, ela será muito disputada, portanto, quanto 
melhor preparados estiverem os jovens, mais oportunidades terão de concorrer às 
vagas de trabalho. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
A ação conjunta  relatada contribuiu de forma efetiva com os jovens atendidos, os 
quais puderam elaborar seus próprios currículos, bem como tiveram noção de como é 
uma entrevista, além de saber quais seus direitos e deveres como trabalhadores e 
como podem fazer sua Carteira de Trabalho e Previdência Social e se inscrever nas 
vagas disponibilizadas pela FGTAS. Assim, vislumbram-se novas ações que podem ser 
projetadas para atender à comunidade, aproveitando ainda mais os projetos de 
extensão.   
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 


