
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

FEIRA DAS PROFISSÕES FAOSC 2022/2º 

 

 A Direção Administrativa e Acadêmica, aprova abaixo a dinâmica operativa da 

Feira das Profissões FAOSC 2022/2º.  

 

1. APRESENTAÇÃO: 

A Feira das Profissões FAOSC se encontra na segunda edição e ocorrerá nos dias 

22/11/2022 e 23/11/2022 na sede institucional em Palmitos/SC. Objetivo:  Oportunizar 

informações e orientação sobre as profissões presentes nos cursos de Graduação FAOSC, 

incentivando a matrícula no Seletivo de Verão, ingresso em 2023/1º. A Feira das Profissões 

terá sorteio de bolsas de estudos integrais aos participantes/visitantes conforme orienta 

este regulamento.  

 

2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO EVENTO/FEIRA: 

A Feira será baseada no sistema de Circuito de Palestra livres ou atividades através de 

salas e espaços temáticos de discussão espalhados pela instituição. As salas apresentam 

os seguintes desafios: 

A) Pedagogia: Desafio será apresentar o papel do pedagogo nos múltiplos espaços de 

atuação através da contação de histórias e do universo lúdico. 

B) Tecnólogo em Recursos Humanos (RH): Desafio será apresentar através de 

dinâmicas de relacionamento interpessoal ou de recrutamento e seleção o papel do 

profissional de RH na consolidação do capital humano e no crescimento empresarial.  

C) Administração: Desafio se concentra em demonstrar a administração enquanto 

ciência de gestão e resultados, possibilitando a percepção sobre 

empreendedorismo, gestão administrativa e financeira, liderança e alta performance 

profissional.  

D) Ciências Contábeis: Desafio é apresentar de forma dinâmica o trabalho do 

contador, bem como as variações do trabalho no cotidiano, ou seja, do atendimento 

a questões tributárias, balanços e auditoria financeira-contábil, entre outros.  

E) Sistemas para Internet:  Desafio se estabelece em apresentar o curso pela vertente 

dos aplicativos, programação, realidade virtual, a segurança da informação, 

assessoria nos sistemas TI, etc.  

F) Técnico em Enfermagem: Desafio é apresentar o atendimento a Saúde e suas 

múltiplas intervenções no campo público e privado.  
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G) Gestão de Eventos e Fotografia: Desafio é demonstrar a relevância dos Eventos 

para o desenvolvimento regional e a profissionalização da fotografia enquanto 

recursos de divulgação e registro.  

H) Tecnólogo em Agricultura - Ênfase em cuidados com o Solo e Agronegócio: 

Desafio se constitui em demonstrar o processo de trabalho do tecnólogo e as 

possíveis variações no campo rural, urbano e agronegócio.  

I) Sala de Orientação de Bolsas: A missão da sala é orientar sobre o processo de 

bolsa, desconto pontualidade e de maneira gera as possibilidades institucionais e 

programas oferecidos.  

As salas/espaços serão espalhadas pela instituição, sendo os participantes orientados 

pelo cartão de visitante sobre quais espaços devem ser visitados. O evento será 

composto da seguinte estrutura: 

i) Oito salas/espaços temáticos: As salas ou espaços temáticos serão 

organizados pelos coordenadores de curso e os respetivos professores das 

áreas com o apoio dos estudantes. Sendo as palestras/atividades proferidas 

pelos professores, coordenadores e acadêmicos(as).  

ii) Recepção dos estudantes na Entrada da FAOSC: Espaço para 

credenciamento e recepção com a participação de estudantes como 

recepcionistas. Será possível a participação de estudantes de todos os cursos 

para ser recepcionistas e acompanhar os visitantes, conforme as coordenações 

deliberarem.  

iii) Espaço Integrado de Lanche: Espaço para realização do lanche integrado 

durante a pausa das oficinas contendo as adaptações necessárias.  

iv) Espaço Show Musical: Local reservado para show musical para entretenimento 

e interrelação dos estudantes FAOSC e visitantes.  

 

2.1 DINÂMICA DE VISITAÇÃO  

Os estudantes serão trazidos de ônibus conforme escala de confirmação dos Colégios 

junto a FAOSC. Os estudantes serão recepcionados, credenciados na relação de entrada 

e, no ato é entregue o crachá de identificação pessoal e o cartão de visita. Os estudantes 

devem ser orientados a visitar todos os cursos da FAOSC e receber o visto para concorrer 

a bolsas de estudos, conforme previsto neste regulamento.  A visita ocorre de forma livre 

nos espaços/salas, sendo que a cada espaço visitado receberão orientação e atividades de 

conhecimento do curso e, após, registro de participação no cartão de visitante.  

 

2.1.1 Horário Oficina 

Chegada prevista dos Ônibus – 19h00m  

Saída prevista – 21h30m 

 

2.2 REGULAMENTO DO SORTEIO DE BOLSAS  

 

 Os visitantes da Feira das Profissões FAOSC terão acesso ao sorteio de até 03 

(três) bolsas de estudo de 100% nas mensalidades até o final do curso beneficiado 



 
 

conforme previsto neste regulamento. Os requisitos para validação do sorteio e acesso a 

bolsa se definem a seguir: 

a) Serão sorteadas em até 01(um) dia após o término da Feira das Profissões a 

quantidade de 03 (três) bolsas de estudo para os cursos com turma regular no 

primeiro semestre de 2023, podendo ser utilizada pelo sorteado nos cursos a 

seguir: Pedagogia, Sistemas para Internet, Administração, Ciências Contábeis, 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Eventos e Fotografia, Tecnólogo 

Agrícola: Ênfase nos cuidados do solo e agronegócio e Técnico em Enfermagem. 

b) A validação inicial do sorteio ocorrerá através do credenciamento dos 

participantes em lista na entrada, recebimento do crachá e o cartão de visitante. 

Todas as informações deverão ser preenchidas na ficha de credenciamento, 

assim como no cartão do visitante.  

c) No cartão do visitante, denominado “Concorra à bolsas de Estudos!”, deverá ser 

preenchido de forma legível o nome completo, contato preferencialmente sendo 

Whatsapp, Escola/Colégio completo e, deverá ser respondido qual a melhor 

faculdade de Santa Catarina contendo a resposta FAOSC.  

d) Após a realização do credenciamento, recebimento do crachá de identificação e 

cartão de visitante, inicia-se o processo de visitação, sendo que o roteiro de visita 

deverá contemplar todas as salas/espaços de apresentação com tempo de 

duração livre. Após cada visitação, o visitante, deverá solicitar o registro da vista 

no verso do cartão de visitante.  

e) Ao término o visitante poderá levar para casa o crachá de identificação e 

depositar na urna de sorteio o cartão do visitante.  

f) Somente poderá ser depositado na urna e/ou concedido a bolsa quem cumprir 

as exigências do item ‘c’ e, no verso do cartão ter o registro de visitação de todos 

os espaços, caso não tenho sido feito, o sorteado perderá o direito a bolsa, sendo 

sorteado outra pessoa para ocupar a vaga.  

g) O sorteio ocorrerá na presença da Direção Administrativa ou Acadêmica, um 

representante do Corpo Docente e um representante dos discentes.  

h) Os nomes serão divulgados no site e redes sociais da FAOSC. 

i) Somente poderá ter acesso/concorrer a bolsa os que concluíram ou concluirão o 

ensino médio até 2022, bem como os já portadores de diploma no ensino 

superior.  

j) Os contemplados terão o prazo de até 30 (trinta) dias para solicitar a carta de 

concessão para registro da bolsa junto a Secretaria Acadêmica FAOSC.  

k) A Bolsa somente será acessada mediante apresentação do documento oficial 

(Carta Concessão). 

l) A bolsa é concedida durante todo o curso escolhido e/ou disponível. No entanto, 

o contemplado se compromete em apresentar os documentos pessoais para 

concorrer também a bolsa pública do sistema UNIEDU, não sendo contemplado, 

receberá a bolsa institucional de 100%. 

m) O curso escolhido deverá estar com turma vigente e apta para receber novos 

estudante, podendo ser necessário alterar a escolha do curso para área vigente 

conforme informe da Secretária Acadêmica FAOSC;  

n) O bolsista receberá o desconto de 100%. Reservando o direito de a Faculdade 

inscrevê-lo(a) no programa governamental de Bolsas, conforme alínea ‘j’. 

o) Acadêmico(a) que trancar o curso, regressando posteriormente, terá a bolsa 

cancelada sem direito a recurso administrativo de retorno; 



 
 

p) Acadêmicos contemplados com Bolsa de Estudos do sistema público irão utilizar 

na faculdade o recurso para sua mensalidade, porém se não forem contemplados 

continuarão sem pagar a mensalidade devido a Bolsa Interna garantida por este 

regulamento.  

q) A Bolsa é renovada a cada matrícula semestral;  

r) A Bolsa de Estudos é intransferível e, poderá ser utilizada para o ingresso no 

seletivo 2022/2º - ingresso 2023/1º. Após este período, extingue-se o direito ao 

uso deste benefício aqui declarado; 

s) Dúvidas ou situações além do previsto neste regulamento ficam sob 

responsabilidade do Colegiado Institucional FAOSC e da Direção Administrativa.   

 

2.3 VESTIMENTA E IDENTIFICAÇÃO  

 Os recepcionistas deverão estar trajados com calça e camiseta em cor sobreas, 

utilizando o crachá do evento. Coordenação e docentes devem usar o crachá pessoal e 

trajar roupas sobreas, sem uso de decotes, roupas curtas, justas, ou seja, adota-se o 

padrão auto-esporte.   

 

2.4 LANCHE 

 Haverá espaço lanche organizado pelos discentes sob orientação de um docente. 

Devem ser respeitados os princípios de higienização, normas sanitárias em concordância 

com as normas vigentes de segurança COVID-19.  

 

2.5 ORIENTAÇÃO/PROTOCOLO PADRÃO DAS SALAS/ESPAÇOS TEMÁTICOS 

 As salas temáticas deverão seguir o seguinte protocolo: 

INICIAR com: 

BOAS VINDAS FAOSC:  

ATENÇÃO: O BOAS VINDAS É FEITO SOMENTE 01 VEZ, OU SEJA, ABERTURA DO 

EVENTO, HAJA VISTA QUE TODAS AS SALAS IRÃO FAZER SIMULTANEAMENTE, 

LOGO, TODOS OS ESTUDANTES TERÃO OUVIDO O MESMO DISCURSO. 

Apresentar/falar sobre o site da Faculdade de forma breve e mencionar que estão felizes 

em recebê-los na instituição.   

Enfatizar que a FAOSC completa mais de 10 anos de credencial junto ao MEC e apresenta 

inúmeras novidades. Nossa característica mais importante é que trabalhamos com 

ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO, garantindo que os estudantes conheçam a prática 

profissional desde o primeiro dia de aula.   

Apresentamos bolsas de estudo e pesquisa pelo sistema UNIEDU para quase 100% dos 

estudantes, além de descontos pontualidade.  

Tempo Médio de fala para esta situação: 5 minutos  

 



 
 

Fala do curso em questão, ENFATIZE:  

1) O que é a profissão que a sala/espaço está falando!  

2) Demonstre qual a relevância e possiblidade de intervenção/trabalho profissional da 

área na realidade!  

3) Mostre as variações e inovações que a FAOSC apresenta na formação desta área. 

4) Utilize fala interativa com dinâmicas de grupo ou práticas para qualificar a visão 

sobre a profissão. 

5) Baseie-se para criar as falas nas informações contidas no site sobre os cursos.  

Obs: Pode ser utilizada dinâmicas a partir do desafio traçado no item 2, apoio no uso 

de Datashow.  

Durante a fala seja: 

a) Cordial; 

b) Atrativo a prática educativa FAOSC; 

c) Inove na área de conhecimento explicando a inúmera ramificação de sucesso que o 

estudante FAOSC poderá ter.  

 

Fechamento da VISITA: 

 

Finalize explicando que o Seletivo deste ano tem a vantagem de VIAJAR PARA O RIO DE 

JANEIRO durante o curso com o programa Viaje com a FAOSC, conforme o regulamento.  

Agradeça a presença na Feira e lembre de dizer que estão certos que eles serão nossos 

estudantes, pois a FAOSC é AGILIDADE, COMPROMETIMENTO E EDUÇÃO DE 

QUALIDADE.  

 Organize a sala ou espaço para receber a nova turma.   

 

2.6 ORGANIZAÇÃO DA SALA E ORNAMENTAÇÃO  

 A sala fica a critério da coordenação, mas deve conter: 

1. Banner do curso posto; 

2. Datashow  

3. Adaptação das salas conforme criação da coordenação e professores.  

 

 

Palmitos/SC 21 de novembro de 2022. 


