
 
 

 

 

 

II FEIRA DE PROFISSÕES DA FFRAMO OFERECE PALESTRAS SOBRE TEMAS 

DE INTERESSE PARA A COMUNIDADE 

Nos dias 20 e 21 de Outubro, a FFRAMO promoveu de forma remota a II Feira de 

Profissões com palestras e bate papo envolvendo temas atuais de interesse para a comunidade.  

No primeiro dia de evento, o professor e coordenador de cursos de EaD da Unifaccamp 

Mauro Elias Gebran ministrou a palestra “Eu, aluno empreendedor, profissional de sucesso”, 

abordando o tema empreendedorismo, que está em evidência em todas as áreas profissionais. 

Em sua palestra, o professor apresentou diversas características e qualidades importantes para 

um empreendedor, com exemplos e situações reais, ressaltando a relevância da formação 

acadêmica para um profissional de sucesso. Após a palestra, o professor realizou um bate papo 

com os participantes da comunidade e alunos da FFRAMO, que aproveitaram o momento para 

dúvidas e para saber mais sobre o assunto.  

Em seguida, no segundo dia de evento, a professora e diretora de escola Adriane Ávila 

Nogueira ministrou a palestra “Vivências e Saberes na Gestão Pública”. Com vasta experiência 

tanto na área educacional como em gestão, a professora compartilhou com os participantes 

situações cotidianas e práticas nas áreas em que atua e como lidar com adversidades nas 

mesmas. Colocou também a importância de uma formação acadêmica sólida para tomadas de 

decisões com embasamento e propriedade. Assim como no dia anterior, houve um bate papo 

com os participantes após a palestra, que ficaram interessados em diversos aspectos da gestão 

pública e sobre a visão da palestrante acerca do cenário educacional da região. 

A II Feira de Profissões da FFRAMO contou com ampla participação da comunidade de 

Francisco Morato e região e foi realizada de forma gratuita e com emissão de certificados de 

participação. Estar próximo da comunidade em geral, estar atento com suas demandas e 

necessidades e promover eventos que proporcionem conhecimento e transformação nas pessoas 

são algumas das principais missões da FFRAMO. 

 

 


