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Resumo- Mostra das profissões é um momento de confraternização entre a comunidade acadêmica 

do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES e os alunos do ensino médio da cidade de Mineiros 

(GO). Momento construído para acolher e recepcionar os alunos que possuem o interesse de 

conhecer a instituição e esclarecer as dúvidas referentes aos 12 cursos de graduação. Cada curso 

traz informações detalhada sobre os objetivos, matriz curricular, empregabilidade e perfil dos 

egressos,  possibilitando uma noção mais clara do espaço e cotidiano que encontrará no âmbito do 

ensino superior, além de auxiliar na tomada de decisão mais consciente .Este momento  se torna 

importante para o aluno pois facilita sua adaptação e produção de seu projeto de Vida. Dados 

comprovam que foram acolhimentos, nestes nove anos,  3.200 alunos vinculados ao terceiro ano do 

ensino médio e educação de jovens e adultos- EJA, fortalecendo a mostra das profissões como 

mecanismo concreto de socialização, divulgação e marketing institucional. 

Palavras-chave:  Apresentação Institucional. Oferta de Cursos. Orientação Profissional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior idealizada pela comunidade 

mineirense e criada pela Lei Municipal nº 278, de 1985, tem como missão, integrar e interagir no 

processo de desenvolvimento da comunidade local, regional, estadual e nacional, atuando 

preferencialmente, no ensino, na pesquisa e na extensão, visando às formações científica, artística, 

humanística e ética do cidadão. Nestes Vinte e oito anos, a instituição se transformou, 

acompanhando o crescimento da cidade ,segundo IBGE, em 1980 eram 21.690 mil habitantes e 

atualmente 58.062 mil habitantes. No período de crescimento, a mostra das profissões surge das 

pretensões da direção, coordenação e professores em “abrir as Portas da Instituição”  e compartilhar 

os conhecimentos gerados Internamente. Já nas primeiras realizações o objetivo era socializar, 

desejo referido no próprio significado da palavra: “serviço em benefícios da coletividade”, “produção e 
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troca de conhecimentos”. Na construção deste elo, proporcionou-se a troca de conhecimento e criou-

se um ponto forte de marketing institucional o qual Aurélio (2004), denomina marketing institucional, 

e define sendo o conjunto de estratégias e ações que visam ao fortalecimento da imagem da 

empresa. Esta estratégia fortificou-se com o passar dos tempos e perpetua-se até hoje. 

Objetivasse com este trabalho relatar a experiência da Mostra das Profissões na 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES, município de Mineiros (GO). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A oito anos, a Fimes a partir de sua comunidade acadêmica, promove a semana 

universitária,semana em que todos os esforços são dedicados em prol da troca de conhecimentos, 

socialização entre a comunidade acadêmica e a comunidade em geral de Mineiros e de outras 

regiões, representadas, por participação de diversas instituições, que juntamente com a FIMES criam 

um ambiente propício a discussão e  reflexão de temas atuais, nas diversas áreas do conhecimento. 

Neste cenário  de ensino, pesquisa e extensão, a mostra das profissões, surge com objetivo de 

estreitar as relações com os estudantes do ensino médio local, assim, todos os anos para iniciar os 

trabalhos foca-se as atenções de forma a cadastrar as escolas de Mineiros (GO) que possuam ensino 

médio e  detectar quantos alunos estão em fase de conclusão. Para captação dos dados entra-se em 

contato com a secretaria da escola, obtém-se o número efetivo dos alunos do terceiro ano do ensino 

médio. Num segundo momento, contata-se os coordenadores de cada turno, em cada escola, 

explana-se a proposta e procede-se ao convite verbalmente. Após levantamento dos dados, faz-se o 

convite para cada escola, com horário determinado, disponibilidade de ônibus para o deslocamento 

dos alunos até a instituição. O trabalho de acolhimento dos alunos fica a cargo da comissão 

organizadora e de cada coordenador de curso, que juntamente com os alunos e professores, 

prepararam a apresentação com objetivo de esclarecer as dúvidas dos visitantes. Ainda, tratando-se 

de recepção aos alunos, providencia-se um saboroso lanche, momento de descontração entre os 

recepcionistas e convidados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em seus oito anos de existência a semana universitária da FIMES proporciona a 

integração entre comunidade acadêmica e comunidade mineirense. Além de prover o debate 

cientifico proposto no objetivo da semana, cria-se a oportunidade da comunidade desfrutar dos 

trabalhos realizado pelos atores universitários, amplia-se a possibilidade de conhecer a instituição e 

através da Mostra das Profissões recepciona-se os alunos do ensino médio.  Daros (2012) em seu 

trabalho enfoca com maestria os créditos atribuídos a uma mostra ou feira das profissões, salienta 

que as mesmas, proporcionam aos alunos o contato direto com os vários segmentos que compõem a 

universidade, possibilitando conhecer a infraestrutura da instituição, os cursos e as profissões 



 

 

oriundas das mesmas.  Dados comprovam o acolhimento, nestes nove anos, de 3.200 alunos 

vinculados ao terceiro ano do ensino médio e na educação de jovens e adultos- EJA, fortalecendo a 

mostra das profissões como mecanismo concreto de divulgação e marketings institucional e momento 

oferecido aos alunos de conhecerem as oportunidades de estudos e futuros perfis profissional. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os esforços praticados por coordenadores, professores e alunos traduzem-se em 

resultados reais e  ganhos institucionais. A cada ano, cada comissão, cada participante efetivo da 

mostra das profissões, semeiam em conjunto, a divulgação institucional revelando suas 

características, suas potencialidades, seus objetivos e caminhos a seguir. 
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