USCS realizou tradicional Feira de Negócios no último sábado
Neste ano, a atividade contou também com uma apresentação de jazz
14/06/2016
No último sábado (11/6), a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), por meio da sua
Escola Tecnológica de Negócios, realizou a sua tradicional Feira de Negócios. A
atividade aconteceu no Campus Barcelona durante todo o dia.
A feira possibilita aos estudantes desenvolverem o potencial empreendedor e criativo. Seu objetivo
principal é demonstrar os resultados obtidos pelos alunos durante o curso, como consequência do
projeto pedagógico, por meio de produtos e serviços apresentados em estandes.
“A grande importância da Feira é a possibilidade de transformar um projeto acadêmico em um
produto de fato. Fazer com que o sonho se torne realidade. E esse sonho pode se realizar, já que
empresários visitam os estande, abrindo assim, a oportunidade para os alunos negociarem a
possível realização do projeto prático”, explica o professor Norival Caruso, responsável pelo evento.
Além dos trabalhos dos alunos, a feira apresentou também serviços prestados pelas Escolas da
Universidade, como por exemplo, atendimentos de Saúde (tipagem sanguínea, medição de
pressão, IMC e orientação nutricional) e de Psicologia (teste de inteligências).
A atividade trouxe ainda estandes do Projeto USCS Empreender, coordenado pelo professor Luiz
Fernando Milani.
A Feira de Negócios, realizada anualmente, é aberta a todos os interessados, com entrada franca.
Projeto Instrumental USCS
Nesta edição, a Feira de Negócios contou com uma apresentação do grupo de Jazz “Motion Jazz
Quartet”, promovida pelo Núcleo de Ação Cultural da USCS. O quarteto é formado pelos pelos
músicos Lucas Macedo (saxofone), Davi Sansão (piano), Jônatas Sansão (bateria) e André Soratti
(contra-baixo). A próxima apresentação do grupo na Universidade está programada para o dia 25/6,
também no Campus Barcelona.
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