
 
 
 
 
 
Programação PUC Carreiras nos 
campi e unidades 
 
 
 
 
 
 

Campus Betim – 6 e 7 de novembro 
 
Em Betim, as atividades acontecem nos dias 6 e 7 de novembro. Na manhã da 
quarta-feira (6), nos intervalos de aulas, o Campus contará com uma 
intervenção cultural no hall central, promovida pelos técnicos de laboratório e 
atores profissionais, Bárbara e Gustavo. Já no período da noite, a partir das 
18h45, o grupo Sarandeiros, um grupo de danças brasileiras, irá realizar uma 
apresentação, também no hall da PUC Minas Betim. Após a apresentação, a 
partir das 19h20, o público poderá participar de uma palestra na sala 
Multimeios II com o coach Paulo Antônio Almeida. 
 
Na quinta-feira (7), nos intervalos das aulas, tanto no turno da manhã, quanto 
da noite, o grupo PUC Dá Alegria irá realizar intervenções. Concomitantemente 
às apresentações dos dois dias, funcionários do Campus apresentarão a PUC 
Carreiras para a comunidade acadêmica. 
 
Campus Contagem – 7 e 12 de novembro 
 
Nesta quinta-feira, 7 de novembro, às 19h, no Teatro Padre de Man, o membro 
do colegiado do Curso de Administração e superintendente executivo do 
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), professor Antônio Carlos Dias 
Athayde, ministrará a palestra Profissões e Formação de Carreiras.   
 
Na próxima terça-feira, 12 de novembro, haverá a apresentação da plataforma 
aos alunos, que será conduzida pelo coordenador de Estágio do Campus, 
Fabiano Eustáquio, na Sala Multimeios, das 9h às 12h e das 18h às 21h.  
 
 
Unidade Praça da Liberdade – 7 de novembro 
 
Na Unidade Praça da Liberdade, o encontro será realizado no dia 7 de 
novembro, às 10h30, no auditório Liberdade (Prédio 1).  A programação 
contará com uma apresentação da PUC Carreiras seguida de duas palestras: 
LevelUp - Um programa de formação tecnológica e comportamental com 
oportunidades reais de estágio, ministrada pelo professor Marcos Arrais, do 
Curso de Jogos Digitais; e Como é ser um Take.Ser, apresentada por Sergio 
Passos, cofundador e atual CTO da Take, empresa especializada em chatbots 



(programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação 
com as pessoas).  
 
 
Unidade São Gabriel – 8 de novembro 
 
Na Unidade São Gabriel, o encontro será na sexta-feira, 8 de novembro. Pela 
manhã, a equipe do Projeto ConversAções fará o encontro Reconhecendo sua 
potência: temos todos superpoderes!, das 8h às 9h15, no foyer do teatro. Das 
9h15 às 10h30 e das 18h às 19h, também no foyer do teatro, será apresentada 
a plataforma da PUC Carreiras e suas possibilidades. Às 19h, teremos um 
bate-papo com a professora Evanilde Martins, diretora da PUC Carreiras. 
 
Campus Serro – 9 de novembro 
 
No Campus Serro haverá palestra com o tema Carreiras Jurídicas proferida 
pelo juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Arnoldo Assis 
Ribeiro Júnior. O juiz Arnoldo Ribeiro também participará de Júri Simulado que 
contará com a presença do delegado de polícia Flávio Vinícius Martins de 
Castro e do comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, o tenente Júlio 
César Mesquita de Morais. 
 
 
 
Campus Poços de Caldas – 11 de novembro 
 

O encontro de apresentação da PUC Carreiras no Campus Poços de Caldas 
acontecerá no dia 11 de novembro, às 10h30, no auditório do prédio II. O 
professor Fabiano Costa Teixeira fará a palestra: Gestão de Carreira na era da 
Revolução 4.0.  

 

Unidade Barreiro – 11, 12 e 13 de novembro 
 
Na Unidade Barreiro acontecerão intervenções nos corredores para divulgação 
da proposta e cadastro dos alunos na plataforma nos dias 11, 12 e 13 de 
novembro.  
 
11 de novembro: 18h às 19h30             
12 de novembro:  8h30 às 9h/ 10h20 às 11h/ 18h às 19h30 
13 de novembro: 8h30 às 9h/ 10h20 às 11h/ 18h às 19h30 
             

 


