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RESUMO

O atual e crescente interesse pela aquisição do conhecimento é notável e compreensível. Essa busca pelo saber se dá, principalmente pelo competitivo mercado de trabalho,

modificado pelo avanço da ciência e da tecnologia. Em virtude disso, a FaEnge oferece um projeto que tem como intuito a profissionalização de jovens e adultos de comunidades

carentes, com o propósito de qualificar, dar novas oportunidades de trabalho e integrar ao mercado aquelas pessoas mais vulneráveis na sociedade. Este projeto tem como base

a qualificação em eletricistas auxiliares. Caracteriza-se pelo fácil acesso e gratuidade, além de potencializar a carreira e oferecer informações de segurança do trabalho. O curso

“Eletricidade e Cidadania” é divulgado pelo Cat-Sine de João Monlevade, garantido a propagação da informação de forma homogênea. Os candidatos são selecionados de forma

coerente ao objetivo do projeto. São analisados o perfil socioeconômico, falta de formação ou desemprego, interesse do aluno, disponibilidade horária, idade e escolaridade. As

aulas teóricas e práticas serão ministradas pelo aluno bolsista e voluntários, sendo estes técnicos na área de Instalações Elétricas Prediais (eletrotécnica) pelo SENAI/FIEMG,

orientados pelos professores responsáveis, oferecendo aos participantes uma especialização profissional e solidária. Serão ofertadas disciplinas como: noções em segurança do

trabalho, Metrologia, Eletrotécnica, Desenho Técnico e Interpretação de Projetos, que serão subdivididos em outros temas a constar no plano de trabalho do aluno bolsista.
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