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APRESENTAÇÃO 

 

As Faculdades Integradas IPEP, instituição de Ensino sem fins lucrativos, tem 

como missão desenvolver, orientar e estimular as competências pessoais e profissionais 

dos nossos alunos, aprimorando suas capacidades empreendedoras para que se 

realizem, e atuem, como cidadãos no universo do trabalho. 

Com uma visão ampla e sistêmica, as ações estratégicas das Faculdades 

Integradas IPEP, norteadas em desenvolver e disseminar conhecimentos, visa contribuir 

exclusivamente com o desenvolvimento socioeconômico do país. 

Para tanto, na busca incessante de novas ideias, projetos e parcerias atua 

incansavelmente na realização de ações sociais firmando o seu papel como agente 

transformador da sociedade. Fato que a caracteriza e consolida como instituições 

voltadas para o fomento de ações sociais, científicas e educacionais, e que assumem a 

educação como processo integrado e contínuo de aquisição de práticas sociais e 

técnico/educacionais, construídas dialeticamente e historicamente. 

Nesse sentido, constituem-se como instituições privadas de ensino que 

contribuem com a inserção de cidadãos no ensino superior por meio da oferta qualificada 

de vagas em diversos cursos, áreas e níveis. Contribuem para a melhoria da sociedade 

por meio do desenvolvimento da cultura e tecnologia, visando a superação dos desafios 

que a contemporaneidade impõe, notadamente norteada na construção de ações 

socialmente comprometidas com o desenvolvimento do ser humano, da região e do País. 

Em particular, o compromisso social das Faculdades Integradas IPEP como 

instituição de ensino superior é muito efetivo, haja vista fazer parte de um contexto global 

inclusivo que a determina, devendo colaborar para a manutenção ou para a 

transformação da sociedade. 

Com esse intuito, criou-se o IPA - IPEP de Portas Abertas. Evento promovido 

pelo Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, com o apoio de alunos e professores, 

objetiva apresentar as profissões que mais empregam no mercado de trabalho, bem 

como oportunidades de ingressar no ensino superior em cursos com qualidade e preços 

acessíveis. 
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Ademais, ao longo do evento, ocorrerão palestras, debates sobre profissões e 

mercado de trabalho, além de um tour pelos ambientes dos cursos e laboratórios 

especializados. 

O IPEP de Portas Abertas será realizado dia 08 de Julho de 2017 em Campinas, 

das 09h às 16h na Rua José de Alencar, Nº. 470, Centro. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

O público do evento é composto em sua maioria por jovens e adultos que buscam 

uma oportunidade de elucidar dúvidas no que tange a escolha de uma profissão e de um 

curso de graduação, com qualidade e comprometida com o desenvolvimento 

socioambiental e econômico do País. 

Para o dia do evento estima-se a presença de 1.000 (um mil) participantes da 

RMC – Região Metropolitana de Campinas. 

 

POR QUÊ APOIAR O IPA? 

 

O IPA - IPEP de Portas Abertas - será uma oportunidade aos presentes para 

integração e interação com um público seleto, contribuindo para uma comunicação 

construtiva, e atualizando-os sobre os diversos temas em evidência. 

Ao apoiar o evento o nosso Parceiro (empresa/instituição) agregará à sua marca 

o valor de estar associado a uma Instituição norteada a ações de Responsabilidade 

Social, cujo objetivo é proporcionar, apoiar e motivar o acesso ao ensino superior. 

BENEFÍCIOS 
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 Às empresas conveniadas de Campinas e região proporcionamos aos seus 

colaboradores descontos diferenciados nos cursos de Graduação, bacharelado e 

tecnólogo, extensão e pós-graduação; 

 Cursos “in company” - customizados em conteúdo foca a demanda das empresas 

possibilitando uma melhor estruturação dos cursos permitindo uma maior eficiência 

e eficácia levando ao sucesso do projeto empresarial; 

 Treinamentos corporativo dimensionados conforme a estratégia da empresa; 

 Equipe de profissionais qualificados e com sólida experiência de mercado; 

 Cursos no módulo presencial, semipresencial e a distância; 

 Disponibilidade de nossa excelente estrutura física para treinamentos, workshops, 

cursos gratuitos, entre outras atividades; 

 Adequação de horário e carga horária; 

 Atendimento e todo tipo de relacionamento voltado para à área educacional, 

contribuindo assim com o crescimento de sua empresa, de seus colaboradores, 

associados, dependentes e da sua comunidade como um todo; 

 Inserção da Logomarca nos materiais de divulgação do evento; 

 Possibilidade de difusão e distribuição de material de divulgação no dia do evento; 

 Menção sobre o patrocinador nas divulgações feitas pelas redes sociais e durante o 

evento; 

 Exposição do patrocinador no website da Instituição. 

 

EXPERIÊNCIA DO IPEP COM AÇÕES SOCIAIS 

GEPEDS 

 

Com intuito de dar uma maior envergadura à política de responsabilidade social 

das Faculdades Integradas IPEP, criou-se, no ano de 2014, o Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Desenvolvimento Social e Comunitário – GEPEDS – cuja finalidade é 

discutir assuntos do cotidiano da sociedade, na qual não é realizado nos conteúdos 

formais dos cursos de graduação, e conduzir o aluno na vivencia e compreensão da 
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sociedade, em profundidade e intensidade, além de proporcionar a evolução da 

capacidade de planejar soluções para o Desenvolvimento Comunitário e resolver os 

principais conflitos que geram prejuízos a comunidade. Por essa razão, os conceitos de 

Ajudas Técnicas, Empoderamento e Consenso estão presentes nas discussões do grupo. 

 Diante do exposto, o objetivo principal do GEPEDS é promover o 

Desenvolvimento Comunitário através de ações de responsabilidade social que visam 

proporcionar e garantir melhores condições de pensamento e interação social entre os 

moradores, como por exemplo, o auxílio de ferramentas tecnológicas que os cursos de 

graduação possam transmitir.  

 Além da finalidade principal, cabe ressaltar demais propósitos que somam-se as 

atividades e atribuições do GEPEDS, sejam elas: 

 Promover a interação entre os moradores com o desígnio de gerar grupos de 

liderança para conduzir os trabalhos internos da comunidade; 

 Aprimorar as principais formas de trabalho existente na comunidade, levando o olhar 

para o planejamento e organização; 

 Auxiliar os moradores na busca de outras fontes de renda; 

 Capacitar os moradores para enfrentar os principais problemas existentes, 

principalmente aqueles com relação a higiene e saúde. 

 

PROGRAMA DE ENSINO COMUNITÁRIO 

 

 O Programa de Ensino Comunitário - PEC - é um programa de cursos 

profissionalizantes destinado ao cidadão carente, que possui pouca ou nenhuma 

oportunidade para realizar a sua formação em tais cursos. Assim, com objetivo de 

proporcionar aos alunos ingressantes a entrada no mercado de trabalho, com a maior 

brevidade possível, sem ferir a qualidade e o conteúdo ministrado, desenvolveram-se 

cursos com duração de 30 a 60 horas. 

 

Os Curso têm como Objetivo: 

 Qualificar jovens e adultos das diversas comunidades carentes, sem recurso 

financeiro, para pagamento de um curso. 
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 Incentivar alunos universitários e empreendedores sociais à ação social voltada para 

empregabilidade. 

 Colaborar com as diversas associações no uso sustentável e social da sua estrutura 

física de maneira eficiente e eficaz em prol das comunidades carentes e 

circunvizinhas. 

 

Os cursos oferecidos, porém, não se limitando a estes, são: 

 Auxiliar Administração 

 Recursos Humanos 

 Logística 

 Iniciação ao mundo do trabalho 

 Pequenos Negócios 

 Informática 

Desde a criação do programa, PEC, ano 2016, o IPEP já formou mais de 1.000 

(um mil) alunos nos cursos de qualificação profissional gratuito, e atualmente estão em 

formação 280 novos alunos. 

 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 

Cristiane Dias  

cristianedias.mkt.cps@ipep.edu.br  

(19) 3737-3403 

Emílio Rodrigues 

adminead@ipep.edu.br 

(19) 3737-3276 
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