
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

TEC - CÂMARA DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS ( PÔSTER )

NOME: ANA PAULA ALVES DA SILVA LIMA

TÍTULO: CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA SIMULTÂNEA: ESTUDO DE CASO DO PROGRAMA BEM MAIOR SERIGRAFIA

AUTORES: DANIELA MENEZES MARTINS, ANA PAULA ALVES DA SILVA LIMA, ANA PAULA ALVES DA SILVA LIMA, BRUNA COSTA SANTOS, GIOVANNA ROBERTO NOGUEIRA, THIAGO

FERNANDES ROCHA E SILVA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): OUTRA

PALAVRA CHAVE: CAPACITAÇÃO, SERIGRAFIA, GERAÇÃO DE RENDA, JOVENS

RESUMO

Percebido que cerca de 37,9% dos jovens brasileiros desistem dos estudos (IBGE, 2012) fica evidente a necessidade de investigar a razão deste número tão elevado. Entre

alguns dos motivos identificados estão a necessidade de complementação da renda familiar (FGV) e percepção da não aplicação das matérias aprendidas no ambiente escolar

em sua vida prática (Cebrap, 2013). Com esses dados em mãos, supõe-se o interesse destes jovens por projetos que visem a capacitação em ofícios práticos conciliados com a

geração de renda simultaneamente, estimulando o aprendizado e gerando oportunidades para a entrada no mercado de trabalho.

Nesse contexto, o Programa Bem Maior apresenta a proposta de capacitar os jovens do Bairro Estrela Dalva, em Contagem – MG, em serigrafia e gerar renda com a venda de

produtos desenvolvidos. A proposta para que os dois processos funcionem é o aprendizado teórico seguido de um projeto de produto, feito em pequenos grupos de trabalho, que

aplique o que foi aprendido na prática. Esses grupos de trabalho têm que desenvolver um produto, precificá-lo e vendê-lo, permitindo a vivencia de todas as etapas, não só da

técnica da serigrafia, como do uso de ferramentas de modelagem de negócios, técnicas de venda e divulgação.

Com a continuidade desses pequenos projetos de produtos, os jovens participantes conseguem se familiarizar com o todo o processo, permitindo a aplicação do conhecimento

em outras áreas que possam ser exigidos deles futuramente. Além disso, a execução de pequenos projetos permitiu a correção de possíveis erros, sem perdas de tempo,

recursos materiais e financeiros, para aprimorar a execução do próximo projeto.

Em fase inicial, o Programa Bem Maior Serigrafia ainda aguarda a chegada de alguns equipamentos e maquinários para que possa desenvolver plenamente todas as etapas

desta proposta, mas já é perceptível o interesse dos participantes da comunidade, assim como a ampliação do conhecimento de todos os envolvidos.
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