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Dias 18 e 19 de outubro 

Das 9h às 12h e das 18h às 22h 

Bloco Professor Jaime João Pasqualini (Bloco G) 

UNIDAVI – Campus Rio do Sul 
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Apresentação  

 

A 4ª Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo tem como objetivo promover 

o encontro entre empresas e alunos. A cada ano mais de 3 mil pessoas participam, 

entre alunos, professores e comunidade. 

 

O evento nasceu de uma necessidade do mercado, onde empresas e entidades 

precisavam de um único local que reunisse os melhores profissionais da região. Um 

ambiente onde pudessem buscar os melhores currículos, além, é claro, de apresentar 

as vagas existentes, o perfil do profissional, habilidades, entre outros. 

 

Mais de 60 empresas e entidades já expuseram na Feira, com divulgação de vagas 

e na procura do perfil do profissional que desejam. 

 

Para o aluno da graduação, pós-graduação e os egressos da UNIDAVI é uma 

oportunidade ímpar de entender sobre o mercado. Para alguns é o primeiro contato 

com empresas, para outros, uma possibilidade de melhorar a carreira ou até mesmo 

se colocar na área/profissão em que estudam. 

 

Nos últimos anos, mais de mil pessoas oriundas da comunidade visualizam a feira 

como uma ótima oportunidade de entregar os currículos e conhecer as empresas da 

região. O que fazem, o que procuram.  

 

Em 2017 a Feira conta com duas novidades:  

 O cadastro do currículo no site da UNIDAVI (antes do evento) para que, desta 

forma, todas as empresas tenham acesso a este banco de dados. 

 Será um evento paralelo à 12ª Edição do Raio-X, o maior evento da Instituição, 

que reunirá cerca de 2.000 alunos do 3º ano do Ensino Médio dos 31 

municípios que abrangem o Alto Vale e arredores.  

 

Objetivos Específicos  

a) Oportunizar aos alunos da UNIDAVI contato com o mercado de trabalho 

b) Networking 

c) Cadastro de currículo 



3 

 

d) Montagem de banco de currículos 

 

Entidade Promotora  

Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI. 

 

Local/estrutura  

O evento será realizado no Bloco Professor Jaime João Pasqualini (Bloco G).  

Das 9h às 12h e das 18h às 22h. 

Cada empresa terá um local para expor seu produto (vaga de empregos/estágio) 

Não terá custo (aluguel) para a empresa expositora. 

É necessário que a empresa siga as normas descritas no Manual do Expositor (será 

encaminhado por e-mail) 

Cada empresa terá disponível: duas mesas, duas cadeiras, WI-FI, um porta-banner 

e  tomadas.  

 

Público-alvo 

 2.000 acadêmicos de Rio do Sul. 

 1.000 acadêmicos de Taió/Presidente Getúlio/Ituporanga (a UNIDAVI 

disponibiliza transporte para que os alunos dos campus também participem). 

 Alunos do 3º ano do Colégio UNIDAVI. 

 Alunos da Pós-graduação. 

 Egressos da UNIDAVI. 

 2.000 alunos do 3º ano do Ensino Médio do Alto Vale, além de Apiúna, Alfredo 

Wagner e Leoberto Leal. 

 Comunidade. 

 

Eventos paralelos 

Festival de Food Truck. 

12ª Edição do Raio –X. 

III Maratona do Empreendedorismo GTEC/UNIDAVI. 

 

Marketing 

Apresentação da empresa e branding para mais de 4 mil pessoas, entre alunos 

da graduação, pós-graduação, professores e egressos da UNIDAVI e mais de 
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2.000 alunos do terceiro ano do ensino médio do Alto Vale, além de diretores e 

professores, comunidade em geral e divulgação do evento/logo nas redes 

sociais, site e rádio da UNIDAVI. Ótima oportunidade para montar banco de 

currículos. 

 

Parceiros 

Núcleo de Desenvolvimento de Incubação – GTEC da UNIDAVI. 

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e do Material Elétrico de Rio 

do Sul – Simmmers. 

Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Confecção e do Vestuário do 

Alto Vale do Itajaí – Sinfiatec. 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Prefeitura de Rio do Sul. 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio do Sul. 

  

Contatos:  

Ariani – (47) 35316022 

Juliana – (47) 35316041 

Isônia – (47) 35316024  

 

decomm@unidavi.edu.br  

 

 

 De 09 a 20 17 18 19 20 

Divulgação da empresa no 

site/redes sociais e rádio 

UNIDAVI FM 

X X X X X 

Montagem do stand  X    

Realização da Feira   X X  

Desmontagem o estande     X 

mailto:decomm@unidavi.edu.br

