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INTRODUÇÃO
A Mostra de Trabalhos é a 
culminância de pesquisas 
produzidas durante a Oficina de 
Pesquisa e Projetos. O componente 
curricular faz parte do programa 
Oficina do Ensino e tem o objetivo 
de apoiar a formação dos jovens 
com foco no desenvolvimento 
de pesquisas e de projetos e 
incentivar a criação de novas ideias, 
permitindo que os jovens não se 
limitem aos conteúdos técnicos 
do curso. Dessa forma, os alunos 
são desafiados a refletir sobre 
assuntos e problemas do seu 
cotidiano, elaborando trabalhos 
que são apresentados ao público 
e avaliados por professores e 
colaboradores.





OFICINA DE 
PESQUISAS E PROJETOS 

Para que os jovens cheguem a 
Mostra de Trabalhos com projetos 
criativos e inovadores, eles passam 
por um período de reflexão e 
produção orientada por professores 
na Oficina de Pesquisas e Projetos. 

A Oficina de Pesquisas e Projetos 
é um componente curricular de 
todos os cursos do programa 
Oficina do Ensino. A partir de um 
tema definido pela equipe do IJCA, 
inicia-se um diálogo com os jovens 
e é apresentada a metodologia 
de pesquisas e projetos. Junto 
com o professor e em equipe, os 
jovens iniciam a pesquisa a partir 
de um plano de acompanhamento 
e desenvolvimento do trabalho. 
Então começa a mão na massa, 
onde os estudantes mergulham no 
tema proposto e elaboram ideias e 
soluções para as questões, levando 
em consideração a adequação ao 
tema, a infraestrutura e os recursos 
disponíveis para o projeto. 

Como parte da metodologia, os 
jovens elaboram um plano de 
pesquisa em que constam o objetivo 
do projeto, o desenvolvimento do 
projeto, a metodologia empregada, 
bibliografia e avaliação. Eles também 
fazem um diário de bordo, no qual 
registram o caminho percorrido para 
chegar ao resultado pretendido. 

Depois de toda essa pesquisa e 

preparação, os jovens apresentam 
os resultados na Mostra de 
Trabalhos. Durante o evento, eles 
têm a oportunidade de apresentar os 
resultados para um público variado. 

Todos os visitantes avaliam as 
apresentações dos projetos e a 
equipe de Programas e Projetos do 
IJCA analisa os planos de pesquisa 
e diários de bordo elaborados pelos 
grupos. Desta maneira, este juri elege 
os três melhores grupos seguindo os 
critérios como clareza, objetividade, 
criatividade, organização e 
profundidade da pesquisa. Os 
vencedores são premiados com 
vales-cultura.

O que dizem os professores

Os professores têm um papel 
fundamental em todo o processo. 
Eles são responsáveis por ensinar 
sobre a metodologia, orientar 
os grupos tanto quanto ao 
desenvolvimento da pesquisa 
quanto da apresentação. Outra 
função fundamental dos docentes é 
estimular a criatividade dos grupos 
e dar suporte durante o processo. 
Em um primeiro momento, pode 
parecer muito desafiador para 
alguns jovens desenvolver uma 
pesquisa, mas com as orientações 
e apoio, a aprendizagem é muito 
rica e cheia de superação.





O processo de elaboração dos trabalhos é pensado 
em conjunto. Tivemos a idéia de ousar um pouco 
mais, trazer temas diferentes. Em 2019, a gente 
aproveitou um dos eixos sugeridos pelo IJCA 
que foi a Agenda 2030 e aproveitamos que cada 
Objetivo da ONU poderia ser elaborado de acordo 
com os grupos. O principal objetivo era que fosse 
inovador. Eu e o professor Alan deixamos isso 
nítido desde o início e os jovens acolheram muito 
bem, saindo da zona de conforto e pensando 
que seriam multiplicadores das informações que 
pesquisaram. Ao mesmo tempo que estariam 
aprendendo teriam a oportunidade de ensinar 
outros jovens sobre os temas que escolheram. 
Então acredito que os três primeiros colocados 
usaram muito bem esses artifícios. Outra coisa é 
que na apresentação, houve bastante objetividade 
e uma linguagem de fácil entendimento. Houve 
muito zelo na elaboração do trabalho, na pesquisa 
realizada e na apresentação!” 

Ana Beatriz Santos Barbosa  - professora de 
administração, arquivo, rotinas administrativas e 
tudo que engloba a temática.

Fiquei emocionado ao acompanhar as 
apresentações da 9ª Mostra de Trabalhos. Acredito 
no potencial dos alunos e no trabalho do Instituto. 
Vejo que há uma mudança nos alunos desde a 
entrada no curso até a sua conclusão. Nosso 
lema enquanto professores é transformar a vida 
dos alunos, desde suas individualidades até 
suas atuações em conjunto. Tudo foi feito com 
muito planejamento e em equipe com reunião 
pedagógica, auxílio dos analistas. A equipe do 
Instituto nos encaminha as metodologias e nós, 
professores, temos o trabalho de acompanhar 
os planejamentos. Os alunos ficam livres para 
pensarem e usarem a criatividade e as palestras 
sobre empreendedorismo contribuiram para 
elaborar seus trabalhos. Para mim, a Oficina de 
Pesquisas e Projetos (OPP) é pesquisa e criação. 
Tenho muito orgulho deles.” 
Allan Pacheco - professor de Matemática, 
Logística e Empreendedorismo

“

“





IX MOSTRA DE TRABALHOS
Esta publicação traz o resultado 
da 9ºMostra de Trabalhos, realizada 
em 2019 e que teve como tema “As 
trajetórias juvenis no mundo do 
trabalho”. Foram apresentados 21 
projetos elaborados por 110 jovens 
de cinco turmas. As pesquisas 
abordaram a influência dos seguintes 
eixos na trajetória profissional 
dos jovens: Mercado de Trabalho; 
Empreendedorismo; Programa Jovem 
Aprendiz; Postura Profissional e Ética 
no Trabalho; as ODS nas empresas 
e Tecnologia e Inovação ligados ao 
Mercado de Trabalho.

A 9ª Mostra de Trabalhos recebeu 
aproximadamente 180 visitantes, 
entre  alunos do Colégio Estadual 
David Capistrano, da Escola Municipal 
José de Anchieta e do Senai São 
Gonçalo, colaboradores de empresas 
parceiras e convidados. 

Você irá conhecer o resumo de 
todos os trabalhos apresentados 
pelos jovens. Abaixo, os grandes 
vencedores desta edição:

1º lugar
Como o jovem aprendiz utiliza 
seu dinheiro?

2º lugar
Projeto Crescimento - O mundo 
por trás da leitura 

3º lugar 
O Perfil do Jovem Empreendedor - 
Quais são os motivos que levam os 
jovens a empreender?
 
Conheça um pouco mais dos 
trabalhos premiados na 
9ª edição da Mostra de Trabalhos. 
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IX MOSTRA DE TRABALHOS

PREMIADOS
Como o jovem aprendiz utiliza 
seu dinheiro? 

Projeto Crescimento - 
O mundo por trás da leitura

O Perfil do Jovem Empreendedor - 
Quais são os motivos que levam os 
jovens a empreender?



COMO O JOVEM APRENDIZ 
UTILIZA SEU DINHEIRO? 

Erick do Santos, Matheus Cruz, Mellissa Assis, 
Mila Tavares e Stefania Nunes

pr imeiro lugar

Tema: Tecnologia e inovação
Resumo: O objetivo é pesquisar 
sobre como o jovem aprendiz 
utiliza seu dinheiro, afim de 
conscientizá-lo a respeito 
de investimentos. Através de 
pesquisas de campo com os 
jovens de 18 a 24 anos no IJCA 
com o intuito de desmistificar o 
investimento para jovens.
Turma: Auxiliar Administrativo – 
Atendimento ao Cliente



No trabalho “Como o jovem 
aprendiz utiliza seu dinheiro”, o 
grupo apresenta os resultados de 
uma pesquisa de campo feita com 
jovens aprendizes onde detalham 
como eles utilizam o dinheiro e 
as percepções e conhecimentos 
relacionados ao universo dos 
investimentos. Baseados no 
Objetivo 8 da Agenda 2030 (ONU) 
“Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico”, os jovens propuseram 
a criação de uma plataforma 
online onde explicam as principais 
formas de investimento com uma 
linguagem informal e de fácil 
entendimento.

Matheus Machado, um dos jovens 
que teve a iniciativa de abordar 
o tema, ressalta que o assunto 
foi escolhido por ser inédito no 
IJCA e por perceber que falar em 
investimentos ainda gera muito 
receio, principalmente nos jovens. 
“Então abordar a respeito disso 
no projeto poderia despertar 
o interesse de outros jovens a 
investir seu dinheiro de maneira 
consciente.’’ destaca Matheus. 

Tendo esse público como foco, o 
conteúdo foi desenvolvido de forma 
acessível e moderna, para que um 
iniciante possa dar o primeiro passo 
no mundo dos investimentos de 
maneira consciente, projetando 
um futuro mais rentável. “Um dos 
principais desafios foi transformar 
a linguagem do mercado financeiro, 
que é complicada, numa linguagem 
mais simples, para que um jovem 

- público alvo - ou qualquer outra 
pessoa tivesse mais facilidade em 
aprender”, destaca Matheus.

Como metodologia para a realização 
do trabalho, o grupo realizou coleta 
de informações sobre os principais 
investimentos a partir de uma 
pesquisa bibliográfica e realizaram 
a aplicação de questionário para 
jovens aprendizes questionando 
como utilizavam o dinheiro e se 
realizavam investimentos. Com 
muita organização e trabalho em 
equipe, o grupo apresentou uma 
plataforma digital com o conteúdo. 
“O planejamento foi feito durante 
as aulas e pelo whatsapp, onde 
trocávamos informações de como 
realizar cada etapa do projeto. 
O diário de bordo foi importante 
para anotar tudo o que fazíamos, 
detalhar os avanços do projeto 
e ilustrar para os professores e 
coordenadores todo o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento 
do tema”, lembra Matheus.

“Para a apresentação nós formulamos 
um roteiro em que cada integrante 
do grupo explicaria uma parte do site 
juntamente com outras informações 
atuais e alguns slides que mostravam 
os resultados de uma pesquisa que 
fizemos sobre o tema, e no final 
deixamos para interagir com o público 
através de um teste de perfil de 
investidor. O resultado foi o melhor 
possível”, finaliza.



PROJETO CRESCIMENTO - 
O MUNDO POR TRÁS 
DA LEITURA
Amanda Santana, Andressa Francisco, 
Ana Carolina Chaves, Anna Beatriz Gomes, Julia Aragão

Tema: Objetivos para o 
Desenvolvimento Global 
Sustentável 
Resumo: Este projeto de pesquisa 
tem por objetivo investigar   
iniciativas de fomento  à leitura 
realizadas em bairros da região 
metropolitana  e como podem 
impactar a vida dos jovens destas 
localidades. A coleta de dados será 
realizada através de entrevistas em 

segundo lugar

instituições  e  pesquisa de campo 
contendo questões fechadas 
aplicadas a jovens com idades 
entre 15 a 21 anos. A relevância da 
pesquisa consiste em descobrir 
como a leitura influencia no 
aprendizado e crescimento da 
criança e do jovem
Turma: Auxiliar Administrativo – 
Atendimento ao Cliente



O projeto “Crescimento – o mundo 
por trás da leitura” teve como 
intuito analisar iniciativas de 
fomento à leitura realizadas na 
Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro com jovens de idades entre 
15 a 21 anos. O interesse pelo tema 
e a observação do pouco interesse 
dos jovens em ler motivou o grupo 
a realizar a pesquisa. “Percebemos 
que pela falta de conhecimento e 
acessos, a criança tem em mente 
pensamentos pequenos, tornando-
os jovens sem perspectiva de 
futuro ou vida”, afirma Andressa 
Francisca, integrante grupo.

Para o grupo, a leitura é importante 
porque desenvolve a capacidade 
criativa, a imaginação, senso crítico, 
promove melhorias nas habilidades 
linguística, aprimora habilidades 
comunicativas, competências 
amplamente valorizadas tanto no 
ambiente escolar como no mundo 
do trabalho. “Cabe ressaltar que o 
intuito principal não consiste em 
impor o hábito da leitura, e sim, 
usar o processo como espaço para 
ouvir, falar, trocar experiências, 
ajudar, motivar os  participantes 
a vislumbrar algo diferente para 
que estes possam ter o direito de 
escolha e  enxergar novos caminhos 
à sua frente’’ explica Andressa.
O Projeto Crescimento pretende 
diminuir a distância entre o jovem 
e os livros. O grupo pesquisou 
instituições, coletivos e projetos 
que fomentam leitura. Além disso 
entrevistaram 30 jovens. 

“O planejamento se deu através 
de pesquisas sobre pessoas que 
tiveram sua vida transformada 
através da leitura. Falamos em nossa 
apresentação sobre o Otávio que 
teve uma transformação por um 
livro encontrado no lixão e da Tia 
Nice que largou o seu emprego e 
atualmente vive para um projeto de 
leitura que é oferecido gratuitamente 
para crianças que querem ler. Essas 
pessoas são cidadãos ótimos que se 
tornaram extraordinárias por causa 
de livros”, afirma.

Entre os desafios superados, 
Andressa destaca os aprendizados 
relacionados ao trabalho em 
equipe, lidar com as opiniões 
divergentes e a timidez na hora da 
apresentação. “Falar em público 
é sempre um grande desafio. Mas 
colocamos em prática tudo o que 
aprendemos ao longo do curso 
sobre técnicas de apresentação. 
Sem contar que durante a divisão 
do trabalho cada uma falou o que 
se sentia mais confortável e a 
plateia colaborou muito”, afirma.



O PERFIL DO JOVEM EMPREENDEDOR - 
QUAIS SÃO OS MOTIVOS QUE LEVAM 
OS JOVENS A EMPREENDER?
Ana Beatriz Faria, Jefferson de Souza, Joyce Oliveira, 
Raquel Costa e Vitória Pereira

Tema: Mercado de Trabalho e 
Empreendedorismo
Resumo: O objetivo desta pesquisa 
é analisar os motivos pelos quais 
os jovens de 15 a 29 anos resolvem 
iniciar seu próprio negócio. A coleta 
de dados vai ser realizada através 
de entrevistas e questionários. 
A importância da pesquisa reside 
em mostrar a nova geração de 
empreendedores e a evolução 

terceiro lugar

desse novo perfil.
Turma: Auxiliar Administrativo – 
Atendimento ao Cliente



Com o tema ‘Mercado de 
Trabalho e Empreendedorismo’ 
este trabalho tem como base de 
pesquisa o expressivo crescimento 
no número de empreendedores 
em um momento de grave crise 
econômica. “O intuito principal 
é mostrar a importância do 
empreendedorismo nas estratégias 
de negócios, analisar o perfil do 
jovem empreendedor e conhecer 
as ferramentas utilizadas por 
eles. A importância da pesquisa 
está em mostrar a nova geração 
de empreendedores e a evolução 
desse novo perfil,’’ explica Ana 
Beatriz Faria, integrante do grupo.

A aluna conta que a ideia foi 
ganhando forma conforme as 
conversas e pesquisas do grupo. 
Após mudanças no tema inicial, 
eles escolheram o enfoque:  perfil 
dos jovens empreendedores. 
“Percebemos que seria um ótimo 
tema e que seria diferente. 
“O diário de bordo foi de grande 
importância, pois ali anotávamos 
tudo, desde a primeira ideia 
até a final. Conseguimos reunir 
informações que seria necessário 
para a elaboração do projeto e 
isso nos ajudou a não esquecer 
de alguns pontos necessários”, 
ressaltou Ana Beatriz.

O grupo realizou uma pesquisa de 
campo utilizando como principal 
instrumento um questionário. 
A pesquisa apresentada teve 

como enfoque a identificação 
dos jovens no mercado de 
trabalho e empreendedorismo. 
O estudo analisou a atuação de 
45 jovens como gestores de seus 
negócios além da realização de 
uma entrevista com um jovem 
empreendedor. “Foi bastante 
trabalhoso, mas gratificante 
demais”, finaliza Ana Beatriz. 
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IX MOSTRA DE TRABALHOS | EIXO:

EMPREENDEDORISMO
Eu fui... Viajem - Seu amigo de viagens

BS AUTO

Educou!



EU FUI... VIAJEM - 
SEU AMIGO DE VIAGENS
Gabriel Machado, Izabela Torres, Marcos Porto, 
Pedro Ivo, Sabrine Rodrigues e Taiana Campo

Tema: Tecnologia e Inovação
Resumo: O eu fui é um aplicativo 
voltado para jovens e adultos  
que tem a finalidade de auxilia-
los em suas viagens.  Por meio 
da aplicação do celular em 
suas viagens , o usuário poderá 
encontrar-se, localizar pontos 
turísticos, planejar roteiros e 
muito mais , tudo à um click. Este 
aplicativo ganha relevância uma 
vez que, ninguém mais usa mapas, 
sendo assim é necessário que a 

pessoa tenha um porto seguro em 
suas viagens.
Turma: Curso Livre - Elétrica e 
Refrigeração



BS AUTO
Bismarck Silva, Evandro Alves, Jader Goes, 
Matheus Felipe, Stevan Lorran 

Tema: Tecnologia e Inovação
Resumo: A BS Auto  é uma 
empresa que trabalha através 
de um aplicativo prestando 
serviços de manutenção de 
automóveis com o intuito de  
conectar mecânicos em  geral 
as necessidades e as urgências 
de nossos clientes. Por meio de 
pesquisas constatamos que esse 
serviço atende as  dificuldades 
emergenciais dos que nos 
solicitam. Dessa forma oferecemos 
um serviço de qualidade e valor 
para a sociedade.

Turma: Curso Livre - Elétrica e 
Refrigeração



EDUCOU!
Matheus Souza, Mayke Lemos, 
Guilherme Matheus, José Carlos, Nilton Freitas

Tema: Tecnologia e Inovação
Resumo: Educou! é uma 
plataforma de ensino que oferece 
reforço escolar para alunos do 
ensino fundamental II. Além de 
aulas voltadas para concursos de 
escolas Técnicas e Militares, tendo 
em vista entregar um aprendizado 
diferenciado com fácil acesso e 
excelente custo benefício para 
todos os alunos, através de vídeo-
aulas elaboradas por professores 
qualificados e dinâmicos. Por 
fim, temos como importância 

sanar as dúvidas e lacunas dos 
alunos do ensino fundamental II, 
começaremos o protótipo com 
alunos do 9°ano focando nas 
matérias de Língua Portuguesa e 
Matemática.
Turma: Curso Livre - Elétrica e 
Refrigeração
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IX MOSTRA DE TRABALHOS | EIXO:

TECNOLOGIA, 
INOVAÇÃO E 
MERCADO DE 
TRABALHO
Central Tecnológica Móvel (CTM)

Profissões do Futuro -  Como os jovens 
podem se preparar para as profissões do 
futuro?

Inovações tecnológicas no transporte 
rodoviário

Mercado de Trabalho e 
Empreendedorismo

Ideias Inovadoras

Impacto das grandes inovações no 
mercado de trabalho - Os Jovens 
integrados no meio tecnológico, e as 
novas demandas no mercado de trabalho



CENTRAL TECNOLÓGICA 
MÓVEL (CTM)
Douglas Bonito, Iamê Vieira, João Oyama, 
Mariana Ribeiro e Vinícius Souza

Tema: Inovações do Mercado de 
Trabalho
Resumo: O projeto tem a finalidade 
de, através da tecnologia, auxiliar 
jovens de áreas menos favorecidas 
a conseguirem sua primeira 
oportunidade profissional por 
meio de nossa Central Tecnológica 
Móvel, sendo essas áreas decididas 
através de pesquisas que mostram 
o nível de carência para darmos 
prioridade. Iremos empreender 
os jovens com nosso projeto, 

auxiliando os mesmos a investirem 
em seus futuros quando o assunto 
for mercado de trabalho.Turma: 
Auxiliar de Mecânica e Elétrica Caju
Turma: Auxiliar de Mecânica e 
Elétrica Caju 



PROFISSÕES DO FUTURO -  
COMO OS JOVENS PODEM 
SE PREPARAR PARA AS 
PROFISSÕES DO FUTURO?
Beatriz Oliveira, João Vitor Almeida, João Vitor Freitas, 
Mylena Albuquerque e  Vagner Sales

Tema: Tecnologia e inovação
Resumo: O objetivo do trabalho é 
pesquisar sobre como as inovações 
impactaram nas profissões que já 
existiram e quais são as profissões 
do futuro. Como o jovem pode se 
preparar para não ficar à margem 
do mercado de trabalho? Serão 
executados estudos envolvendo 
pesquisa na internet e entrevistas 

com jovens de 15 a 29 anos ainda 
em formação, com o objetivo de 
apresentar novas profissões e 
orientar os jovens sobre o mercado 
de trabalho futuro. 
Turma: Auxiliar de Mecânica e 
Elétrica Maruí



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 
NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Christyan de Paula, Clivilen Boutto, Fellipe Araujo, 
Ingrid,  Lorrayne Simas

Tema: Tecnologia e inovação
Resumo: O objetivo do trabalho é 
investigar inovações tecnológicas  
para o transporte rodoviário 
que proporcionam maior 
mobilidade e acessibilidade para 
a população. Serão realizadas 
pesquisas bibliográficas sobre 
o tema além das pesquisas de 
campo com jovens de 18 a 29 
anos que realizam treinamento 
profissional  no IJCA com o 
intuito de compreender se estes 

utilizam e conhecem novas 
tecnologias relacionadas ao 
transporte  rodoviário. A IMPORT 
NCIA Do  PROJETO consiste 
em PROPORCIONAR  MAIOR 
CONHECIMENTO SOBRE  o tema  
em questão,  que impactam  a 
MOBILIDADE e a  acessibilidade  
não somente para os trabalhadores 
do setor, mas para todos os 
usuários.
Turma: Auxiliar de Mecânica e 
Elétrica Maruí



MERCADO DE TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO
Alexandre Muguet, Ana Flávia da Silva, 
André Luiz, Camila Cassiano e Gabriele Nascimento

Tema: Mercado de Trabalho e 
Empreendedorismo
Resumo: O projeto visa abordar 
os modelos de mercado de 
trabalho com o intuito de auxiliar 
o jovem a conquistar o primeiro 
emprego, garantindo a sua 
efetivação em um período de 
grande concorrência,  além de 
incentivar o empreendedorismo. 
Serão desenvolvidas pesquisas e 
entrevistas com jovens efetivados, 
supervisores e gestores do grupo 
JCA.

Turma: Auxiliar de Operações 
Logísticas



IDEIAS INOVADORAS
Alice Eduarda Matheus, Bruna Christy de Viveiros, 
Gabriel Santos Ribeiro, Julia Gonçalves Ferreira, 
Larissa Pampillo Santos

Tema: Tecnologia e Inovação
Resumo: O projeto  tem  o objetivo 
de apresentar o QR Code como uma 
ferramenta tecnologica  e inovadora 
para auxiliar os jovens aprendizes 
no primeiro contato com peças e 
ferramentas do almoxarifado das 
empresas . O QR Code  reunirá 
informações de ferramentas ou 
peças e fará um código para facilitar 
a operação  de identificação.
Turma: Auxiliar de Operações 
Logísticas

 



IMPACTO DAS GRANDES 
INOVAÇÕES NO MERCADO 
DE TRABALHO - OS JOVENS 
INTEGRADOS NO MEIO 
TECNOLÓGICO, E AS NOVAS 
DEMANDAS NO MERCADO 
DE TRABALHO
Laís Muniz, Fabian Fernandes, Natali Ferreira, 
Sabrina Alves e Thamires Coelho

Tema: Tecnologia e inovação
Resumo: O objetivo do trabalho 
é pesquisar e entender as ideias 
inovadoras desenvolvidas por 
jovens que impactam o mercado 
de trabalho e a vida na sociedade. 
Além disso, compreender como 
eles estão se preparando para as 
novas demandas. Os dados serão 
coletados através de entrevistas, 

formulários, pesquisa de campo; 
com estudantes, instrutores, e 
jovens em geral. A importância 
do trabalho é saber as inovações 
tecnológicas promovidas pelos 
jovens, e saber se os mesmos estão 
ciente das novas exigências. 
Turma: Auxiliar Administrativo – 
Atendimento ao Cliente
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IX MOSTRA DE TRABALHOS | EIXO:

OBJETIVOS PARA 
O DESENVOLVI-
MENTO GLOBAL 
SUSTENTÁVEL
Projeto Terra Verde

A importância da energia limpa 
para a vida no futuro - Como os 
jovens compreendem a importância 
das novas formas de energia para a 
melhoria da vida 
 
O jovem no Brasil é levado a sério? 
Iniciativas realizadas por jovens que 
impactam social e economicamente 
a vida de outros jovens

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável



PROJETO TERRA VERDE
Cleydison Targino, Gabriela da Silva, Graciele Lima Novais,  
Guilherme de Melo Morais e Vinicius Pereira

Tema: Objetivos para o 
Desenvolvimento Global 
Sustentável
Resumo: O projeto visa mostrar 
o conhecimento dos jovens 
aprendizes na empresa. O grupo 
Terra Verde tem como objetivo 
desenvolver um ambiente 
sustentável para o bem de todos 
os funcionários e moradores do 
entorno das garagens da empresa 
Auto Viação 1001 nos bairros Caju 
e de Niterói. Através do projeto 
Terra Verde os alunos de escolas 
públicas e moradores das regiões 
serão incentivados  ao plantio e 
práticas sustentáveis em prol da 
saúde e do futuro de todos os 

funcionários e moradores.
Turma: Auxiliar de Mecânica e 
Elétrica Caju 



A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA 
LIMPA PARA A VIDA NO FUTURO - 
COMO OS JOVENS COMPREENDEM 
A IMPORTÂNCIA DAS NOVAS 
FORMAS DE ENERGIA PARA 
A MELHORIA DA VIDA
Ana Carolina Milagre, Erick Fernandes, 
Gabriella Menezes, Paulo Salomão, Ramon Paixão

Tema: Objetivos para o 
Desenvolvimento Global 
Sustentável
Resumo: Projeto focado na área 
de energia e sustentabilidade, do 
item 7 da agenda 2030 da ONU e 
do filme “O menino que descobriu 
o vento”. O foco do trabalho 
consiste na importância da energia 
limpa e acessível. Serão realizadas 

pesquisas bibliográficas e de 
campo com jovens em formação, 
para saber como  compreendem a 
importância das novas  formas de 
energia. A importância do projeto 
consiste na conscientização sobre 
o meio ambiente e o conhecimento 
das energias renováveis.
Turma: Auxiliar de Mecânica e 
Elétrica Maruí



O JOVEM NO BRASIL 
É LEVADO A SÉRIO? 
INICIATIVAS REALIZADAS 
POR JOVENS QUE IMPACTAM 
SOCIAL E ECONOMICAMENTE 
A VIDA DE OUTROS JOVENS
Gustavo Martins, Guilherme Gomes, 
Guilherme Muniz, Letícia Farias e Keven Lima

Tema: Objetivos para o 
Desenvolvimento Global 
Sustentável
Resumo: O objetivo do trabalho 
é pesquisar inovações dos 
jovens brasileiros que impactam 
a vida de outros jovens, quais 
são as suas iniciativas que 
mudam o Brasil; onde e como 
se destacam no mercado 
de trabalho e de que forma 
influenciam no desenvolvimento 

sustentável, econômico e social. 
Serão realizadas entrevistas 
e questionários com jovens 
e adultos. A importância do 
projeto consiste em mostrar com 
clareza a realidade que vivemos 
e o que podemos fazer para 
mudar e melhorar nosso bairro, 
comunidade, nossa cidade, enfim; 
nosso planeta.  
Turma: Auxiliar de Mecânica e 
Elétrica Maruí



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
Ana Karoline, Andressa Cruz, Jully Cinesio, 
Rayssa de Almeida e Steffany Lima

Tema: Objetivos para o 
Desenvolvimento Global 
Sustentável
Resumo: Este trabalho visa 
contribuir para a reflexão a 
respeito do desenvolvimento 
sustentável de acordo com a 
agenda 2030 criada pela ONU. 
Traremos maneiras simples que 
poderão ajudar o fortalecimento 
do meio ambiente, considerando 
o fato de que os jovens não 
estão cientes de suas ações e 
os impactos que elas causam a 
natureza. A coleta de dados para 
o trabalho será feita através da 
plataforma digital Instagram, com 
o intuito de alcançar o maior 

número de residentes do Caju 
afim de conscientizar e trazer 
melhorias.
Turma: Auxiliar de Operações 
Logísticas



SMART CITY - 
“CIDADES SUSTENTÁVEIS”
Ayara Barreto, Lucas Brissi, Paulo Vitor Alves, 
Raphaela Souza, Yan Cordeiro

Tema: Objetivos para o 
Desenvolvimento Global 
Sustentável
Resumo: Investigar se os jovens 
conhecem os conceitos relativos a 
cidades sustentáveis e como seria 
a cidade ideal em que gostariam 
de viver. A investigação será 
realizada através de pesquisas em 
campo com jovens de 15 à 29 anos. 
A importância do projeto consiste 
em instruir  e conscientizar  sobre 

uma ideia que se consolidada 
proporcionará melhorias de vida.
Turma: Auxiliar Administrativo – 
Atendimento ao Cliente
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PROGRAMA 
JOVEM APRENDIZ
Jovem Aprendiz na Comunidade

A Importância das disciplinas teóricas 
na prática

Postura e ética no trabalho

A Vivência Profissional de Jovens 
Aprendizes



JOVEM APRENDIZ 
NA COMUNIDADE
Alex Oliveira, Richard Oliveira, Helder Ribeiro, 
Eduardo Souza, e Klemerson Mateus

Tema: Programa Jovem Aprendiz
Resumo:  O trabalho tem como 
objetivo trazer o tema Jovem 
Aprendiz nas Comunidades, 
demonstrando o que representa 
o programa, sua importância nas 
comunidades e o que muda na 
vida dos jovens que passam por 
esta aprendizagem. Será realizado 
pesquisas, vídeos e depoimentos 
de jovens que passaram e não 
passaram por isso.



A IMPORTÂNCIA DAS 
DISCIPLINAS TEÓRICAS NA PRÁTICA
Beatriz Carvalho, Caio Gonçalves, 
Ingrid dos Santos, José Gomes, Mayara dos Santos

Tema: A Vivência Profissional de 
Jovens Aprendizes
Resumo: O projeto tem como 
objetivo ressaltar a importância 
das fundamentações teóricas na 
prática que serão desenvolvidas 
na empresa, o que comprova 
a relação entre ambas, assim 
gerando conhecimento técnico 
para os jovens aprendizes. Com 
professores instruídos, espaços e 
equipamentos adequados para o 

treinamento, os jovens conseguem 
chegar com melhor qualificação 
para serem inseridos na vivência. 
Desse modo, o projeto irá 
apresentar formas de desenvolver 
na prática todo o conteúdo 
adquirido na teoria.
Turma: Auxiliar de Mecânica e 
Elétrica Caju 



POSTURA E ÉTICA 
NO TRABALHO
Ariani Alves, Paloma Brito, Raphaela Lima, 
Roberta Gomes e Victoria Vale

Resumo: O objetivo é exemplificar 
a ética e postura profissional 
mostrando aos jovens que 
ingressam em sua primeira 
oportunidade de emprego a 
importância de estar alinhado 
com a cultura do seu ambiente 
de trabalho, para o melhor 
aperfeiçoamento de sua 
conduta. Através de um site será 
disponibilizado conteúdo com 
dicas e conceitos, entrevistas com 
profissionais e pesquisas sobre o 

assunto.
Turma: Auxiliar de Operações 
Logísticas



A VIVÊNCIA PROFISSIONAL 
DE JOVENS APRENDIZES
Adriana Santos, Armando Procopio, Larissa Monteiro, 
Lucas Tinoco e Natalia Santos

Tema: A Vivência Profissional de 
Jovens Aprendizes
Resumo: O projeto irá denotar 
a explanação da vivência no 
mercado de trabalho e informar 
através da experiência prática 
a fim de pavimentar caminhos 
da trajetória de um Jovem 
Aprendiz, por meio de pesquisas 
de campo e debates internos. 
Com o auxílio do instrutor, alunos 
e funcionários do grupo IJCA 
o principal intuito é mostrar o 

impacto do jovem na sociedade 
atual, levando em consideração o 
seu desenvolvimento profissional e 
pessoal. 
Turma: Auxiliar de Operações 
Logísticas




