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I  -  Prospectar  e  acompanhar  em  conjunto  com  os  campi  as  atividades  relacionadas  ao  estágio  e  ao

acompanhamento dos egressos, visando ao ingresso ao mundo do trabalho;

II  -  orientar  os  campi  quanto  as  atividades  de  prospecção  de  oportunidades  de  estágio  e/ou  emprego  e  a

operacionalização administrativa destas ações;

III - criar instrumentos de apoio aos estudantes e egressos, que ofereçam divulgação de empresas, agentes de

integração, consultoria de pessoal, vagas para estágio, emprego, agenciamento de oportunidades como banco de

currículos, observatório de oportunidades, e mecanismo de auxílio na realização de pesquisa de mercado;

IV - Auxiliar a criação de banco de dados, e acompanhamento dos dados alimentados pelos campi referente ao

cadastro dos e egressos e das empresas parceiras;

V - Sugerir os ajustes necessários aos currículos dos cursos, a partir de informações obtidas nos diferentes campos

de estágio em que atuam os alunos;

VI  -  Prospectar  em conjunto  a  Diretoria  de  Extensão  e  Relações  Interinstitucionais  e  os  campi  eventos  de

atualização profissional para estudantes;

VII - propor instrumentos que promovam ações de integração entre a Instituição, as empresas e a comunidade,

atendendo às demandas da sociedade;

VIII  -  preparar  minutas  de  convênios  com  agentes  públicos  e  privados  para  o  fortalecimento  das  relações

empresariais nos Campi do IFMT.

IX -  Agrupar e sistematizar  as informações do mundo do trabalho e da educação profissional e  tecnológica,

contemplando estatísticas e análises sobre: políticas e diretrizes de desenvolvimento, vocações e potencialidades

locais  e  regionais,  mundo  do  trabalho  e  emprego,  demandas  por  profissionais  e  cursos,  empreendedores  e

cooperativismo, oferta de educação, egressos; 

X - Propor, em conjunto com os campi a implementação de metodologia de análise da inserção dos egressos do

IFMT no mercado de trabalho.

XI – apoiar a interação das áreas acadêmicas da instituição com o mundo do trabalho por meio de visitas técnicas

e gerenciais,

XII - Auxiliar a Diretoria de Extensão e Relações Interinstitucionais na criação de Instrumento de apoio aos campi

para organização, execução e acompanhamento das visitas/viagens técnicas e gerenciais;

XIII - atuar na criação de Instrumento de apoio aos campi para realização e organização de seminários, encontros

e outros eventos para os egressos, empresas/instituições, dentre outros, visando a interação entre o Instituto e a

sociedade;

XIV - Articular e prospectar em conjunto com os campi a realização de palestras, encontros e seminários para

alunos pré-finalistas, finalistas visando a interação com o Mercado de Trabalho;
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XV - atuar na prospecção de ações institucionais para a formação empreendedora e criação de incubadoras de

empresas e empresas juniores, visando a formação e inserção profissional por meio do empreendedorismo;

XVI - Elaborar relatório de gestão das atividades da coordenação;

XVII - Exercer outras atribuições requeridas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura;

XVIII - Auxiliar e subsidiar a Diretoria de Extensão e Relações Interinstitucionais na gestão e planejamento das

atividades de extensão do IFMT;
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