I PREPARA-TE | O futuro é teu

O PREPARA-TE resultou de uma avaliação feita à III POP-UP, donde se destaca, entre outros, a
necessidade de haver um evento mais prático no âmbito da Empregabilidade e
Empreendedorismo.
Desta forma, o GIPAA em colaboração com a AEFCSH, nomeadamente com o Departamento
de Inovação, Empregabilidade e Empreendedorismo, montaram o I PREPARA-TE, que aborda
de forma prática o empreendedorismo e a criação de um negócio, desde a sua criação à
avaliação de resultados; a empregabilidade, nomeadamente através da preparação de uma
das ferramentas de procura de trabalho e marketing pessoal (LinkedIn) e preparação para um
processo de recrutamento. Finalmente, e surgindo como uma das competências menos
desenvolvida em quase todos os alunos/diplomados que pedem orientação profissional ao
GIPAA, optou-se por convidar a Associação PAR para um workshop de desenvolvimento de
criatividade.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
HORA

09H30

10H30
12h30
14h00
18h00

DIA 24 DE FEVEREIRO
(2ªFeira)
SESSÃO DE ABERTURA
Apresentação GIPAA
Apresentação Depto. de
Inovação, Empregabilidade e
Empreendedorismo da
AEFCSH
MESA REDONDA
“Pensar Presente, Preparar
Futuro”
Almoço
WORKSHOP
Desenvolvimento
Criatividade
Fim dos Trabalhos

DIA 25 DE FEVEREIRO
(3ªFeira)

WORKSHOP
Empreendedorismo
A
Limões

DIA 26 DE FEVEREIRO
(4ªFeira)

WORKSHOP
1ª Entrevista e o
Processo de
Recrutamento e
Selecção

Almoço
WORKSHOP
Utilização do LinkedIn

DIA 24 DE FEVEREIRO
09h30 – Auditório 1

Sessão de Boas-Vindas
A Direcção da FCSH
Apresentação - GIPAA
Filipa Pacheco
Apresentação - Departamento de Inovação, Empregabilidade e Empreendedorismo na AEFCSH
Rodrigo Ferreira do Amaral e Mariana Coimbra
10h30 – Auditório 1

Mesa Redonda – “Pensar Presente, Preparar Futuro”
Professor Doutor David Justino, Presidente do Conselho Nacional de Educação
Dr. Ricardo Carvalho, Presidente da Fundação da Juventude
Moderador: Professor Doutor João Soeiro de Carvalho, Subdirector Estudantes
12h30 – 14h00

Almoço
14h00 – 18h00 – Local a confirmar

Workshop - Desenvolvimento Criatividade
Associação PAR – Respostas Sociais – Dr.ª Andrea Vertessen

DIA 25 DE FEVEREIRO
09h00 – 17h00 – Local a confirmar

Workshop - Empreendedorismo a Limões
Gabinete de Empreendedorismo da NOVA - Dr.ª Joana Mendonça

DIA 26 DE FEVEREIRO
09h30 – 13h00 – Local a confirmar

Workshop - Preparação para um Processo de Recrutamento&Selecção
SDO Consultores – Dr.ª Mariana Manso e Dr.ª Rafaela Quaresma
13h00 – 14h30

Almoço
14h30 – 18h00 – Local a confirmar

Workshop LinkedIn
MBU Intelligence – Dr. Ricardo Andorinha

Mesa Redonda “Pensar Presente, Preparar Futuro”
Que desafios aguardam os recém-licenciados, num contexto em que a Ciências Sociais estão
de tal forma constrangidas? Que papel tem o ensino superior na preparação destes cientistas
sociais para o mercado de trabalho? Será o empreendedorismo uma alternativa real? Pela voz
do professor doutor David Justino, presidente do Conselho Nacional de Educação e sociólogo
da Educação, e do doutor Ricardo Carvalho, presidente da Fundação da Juventude, moderados
pelo Prof. Dr. João Soeiro de Carvalho, vem marcar presença na sessão de abertura do
departamento de Inovação, Empregabilidade e Empreendedorismo da tua AEFCSH em parceria
com o GIPAA, e discute sobre as limitações e oportunidades do mercado jovem em Portugal.

Garante já o teu lugar:
https://docs.google.com/forms/d/1LwCq5eGNule7Icj62cMX5exKcPs8V4ADCdXcOvI_tY/viewform

Workshop Criatividade
“De onde vem a Criatividade?
Pensar e agir de forma surpreendente é uma atitude e um estado de espírito que pode ser
potenciado por ferramentas e metodologias práticas.
Neste workshop, promovido pela Par - Respostas Sociais, os participantes terão contacto com
diferentes etapas do processo criativo e, num ambiente de auto reflexão e co-criação, poderão
experimentar uma série de dinâmicas facilitadoras de uma produção criativa e geração de
ideias inovadoras.”

Garante o teu certificado:
https://docs.google.com/forms/d/1OtKRBraNxHMVsBED6c1G0n_l2gGn6CfgE1FQiZZoqzE/vie
wform

Workshop “Empreendedorismo a Limões”

Empreendedorismo a Limões
Reúnam um grupo de CEOs de sucesso numa sala e perguntem quantos deles tiveram bancas
de limonada quando eram mais novos: todos irão levantar a mão. A metodologia do ensino do
empreendedorismo através da venda de limonadas é muito antiga e muito utilizada nos EUA.
O workshop é muito simples: na manhã irão aprender os básicos. Depois é hora de preparar as
bancas de limonada e tentar vender durante a hora de almoço. À tarde iremos então analisar
as vendas e ver quem é o grande vencedor da venda de limonadas.
O objetivo é os participantes passarem pelo processo de criação de negócio passo a passo:
definirem objectivos, planificarem e analisarem os resultados. O mais importante a reter serão
os elementos do início de um negócio que para além de serem ensinados em teoria serão
aplicados na prática.

Garante o teu certificado:
https://docs.google.com/forms/d/1pH6yV2YnIbdWZGVR9jlSQgTBRmgVf4i92DPA9e1ivw/viewform

Workshop SDO Consultores
“Vem descobrir o que as empresas procuram nas pessoas e preparar-te para entrares no
mercado de trabalho. Neste Workshop terás a oportunidade de te conheceres melhor, veres
ou experimentares uma entrevista de recrutamento & seleção e provas de grupo, além de
outros métodos e instrumentos de avaliação. Inscreve-te!”

Garante o teu certificado:
https://docs.google.com/forms/d/1QvnVXsDjtujpEbm70pCtQSYOMLoSHkxBKfttz9W4eMM/
viewform

Workshop LinkedIn

[inserir resumo do Workshop]

Garante o teu certificado: https://docs.google.com/forms/d/1nU9qRkXc0cobodOsIZ318DhEMBnSjvV3YNXMZl7vo0/viewform

