Feira de Negócios da USCS apresenta novos projetos de estudantes
Evento tem por objetivo a interação entre trabalhos universitários e empresas
02/12/2015
Neste sábado (5/12), a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) realiza
mais uma edição da tradicional Feira de Negócios, evento que apresenta à
comunidade interna e externa os trabalhos desenvolvidos por estudantes dos cursos
da sua Escola Tecnológica de Negócios. A atividade ocorre no Campus Barcelona e é
aberta a todos os interessados.
Na oportunidade, os produtos e serviços desenvolvidos pelos alunos serão
apresentados em estandes montados no pátio da Universidade. O objetivo da Feira é
que o estudante desenvolva seu potencial empreendedor, criativo e inovador,
demonstrando os resultados obtidos durante o curso nos trabalhos apresentados.
“A grande importância da Feira de Negócios 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, neste dia, empresários visitam os estandes,
abrindo assim a possibilidade de negociação entre os estudantes e empresários, para
uma possível realização do projeto prático”, comenta o responsável pela realização da
Feira, Prof. Norival Caruso.
A atividade também visa a incentivar a criação de um ambiente favorável para
produção de oportunidades de negócios, estimulando assim a ampliação e surgimento
de empreendimentos.
A Feira de Negócios é aberta a todos os interessados, com entrada franca, das 8h às
17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4239-3296 ou no site
www.uscs.edu.br

Serviço:
Feira de Negócios USCS
Data: 5/12 (Sábado)
Horário: 8h às 17h
Local: Campus Barcelona, Prédio B (Av. Goiás, 3400, Bairro Barcelona, SCS)
Entrada gratuita
Mais informações: 4239-3296 ou no site www.uscs.edu.br
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