Programa Metodista & Facelera
Programa de Aceleração Profissional
O Programa Facelera, em parceria com a Universidade Metodista de São Paulo, é
uma ponte de ligação entre o conhecimento técnico e científico entregues pelas
graduações e o conhecimento prático das grandes organizações. Através da
orientação e acompanhamento de profissionais e executivos para o desenvolvimento
de trabalhos, o programa permite que os alunos desenvolvam conhecimento e
habilidades em diversas áreas como, por exemplo, inovação, gestão estratégica,
comunicação, trabalho em equipe e negociação, considerados diferenciais pelo
mercado de trabalho.
O programa busca facilitar e complementar a preparação do aluno para o mercado,
garantindo um conhecimento que só seria possível após alguns anos de trabalho,
além de acelerar o aprendizado de forma prática por meio da experiência do “fazer”,
vivenciando essa jornada do aprendizado.
1. Público-alvo
O programa é destinado aos alunos de todas as áreas, a partir do 3° período que
tenham interesse em desenvolver habilidades soft skills exigidas pelo mercado de
trabalho. O programa será oferecido on-line, através de plataforma própria oferecida
pelo Facelera, no período de 24 de maio a 28 de agosto.
2. Metodologia do programa
Os participantes do programa serão desafiados a desenvolver tópicos sobre temas
empresariais, com a orientação e mentoria de um profissional da área que faz parte
do time de mentores facilitadores do Facelera. Os trabalhos são desenvolvidos e
elaborados em duplas e, além da discussão do tema com o facilitador, há um
encontro mensal com todos do time para compartilharem suas evoluções e
apresentarem o desenvolvimento dos seus temas. Além disso, há uma avaliação
constante de desempenho durante as etapas do programa.
Datas do Programa:
- Período de inscrição: de 03 a 08 de maio
- Início do programa: 24 de maio
- Agenda dos encontros mensais: a organização da agenda de orientações será
feita entre facilitadores e alunos. As reuniões com todo o grupo participante são feitas
uma vez por mês, aos sábados no período da manhã.
3. Pré-requisitos para inscrição
Todos os candidatos deverão ter disponibilidade para participar dos encontros
mensais. Os critérios para seleção serão a avaliação do desempenho do aluno e
avaliação em entrevista com os coordenadores do projeto.

4. Benefícios aos estudantes:
- Certificação com as horas cursadas para aproveitamento em atividades
complementares;
- Aprendizagem multidisciplinar com alunos de outros cursos e áreas;
- Acesso ao ambiente de negócios real, com a mentoria de profissionais experientes
e atuantes no mercado.
- Desenvolvimento de autonomia, solução de problemas, network e trabalho em
parceria.

Para se inscrever no programa, acesse aqui o formulário de inscrição:
https://forms.gle/3f3mwdFRVEVYPm577
Participe!

