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Infelizmente, muitos deles são esquecidos após o curso 
 
Muitas universidades oferecem suporte aos alunos para que suas ideias de negócios sejam 
levadas adiante. Os cursos de graduação têm a exigência de que os alunos façam o Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC). De acordo com o coordenador de TCC da Faculdade de 
Administração da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), Fernando Gurgueira; há uma 
preocupação da instituição para incentivar os estudantes a darem continuidade ao projeto. 
"Todos os projetos merecem suporte, entretanto, uns chegam até nós com ideia bem vaga do 
que será, enquanto outros já estão bastante definidos." 
 
Gurgueira comenta que infelizmente é muito comum projetos serem abandonados após o 
término do curso: "O TCC é uma das portas para o mercado de trabalho, esta é uma das 
razões pelas quais precisa ser bem desenvolvido." Ele cita, que, além de usar o projeto como 
um futuro plano de negócios para uma empresa, dependendo do resultado do TCC, poderá ser 
incluído no currículo: "Numa disputa de vaga, o projeto poderá direcionar a carreira." 
 
EMPRESA JÚNIOR 
 
A maioria das faculdades possui serviços que fazem a ponte entre o aluno e o mercado de 
trabalho. A Universidade Presbiteriana Mackenzie conta com a Empresa Júnior. "O conceito do 
programa nasceu na França, em 1967, quando os estudantes franceses se viram diante da 
necessidade de por em prática os conhecimentos a que tinham acesso na faculdade", explica o 
presidente da Empresa Júnior do Mackenzie, Vítor Cury. 
 
O programa tem o objetivo de capacitar os alunos dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis e Economia como uma preparação para o mercado de trabalho. "A Empresa Júnior 
funciona como um estágio não remunerado, no entanto, com benefícios para a carreira dos 
jovens." A cada seis meses há um processo seletivo para os interessados em participar. 
Segundo Cury, são disponibilizadas cerca de 30 vagas a cada seleção. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 jun. 2009, Oportunidades, p. Co4 e Co6. 


