


EDUCAR é 
TRANSFORMAR 
 
 
É CRIAR NOVAS 
PERSPECTIVAS DE VIDA 



Programa Paideia 

• Capacitação de Jovens de Baixa Renda em 
microinformática, programação básica e 
relacionamento profissional. 

• Aumentar empregabilidade do jovem em 
área de TI com alta demanda. 

 

• Público Alvo: 

Jovens de Baixa renda de 16 a 20 anos no 2º. ou 3º. 
Ano ou com 2o. Grau Completo.  



Participantes 

Parceiros da 
Industria 

Bolsistas  
do Programa 

• Organização e 
Coordenação do 
Programa. 

• Engajamento com 
ações Sociais. 

• Obter capacitação especializada 
em Informática, Programação 

Computacional e Posicionamento 
profissional. 

• Aumentar a empregabilidade 
  

• Promover ações de inclusão 
social. 

• Reter jovens com capacitação 
adequada ao seu mercado de 
atuação. 

4 

USP 



• Organização e Coordenação do Programa 

• Seleção dos candidatos 

• Infraestrutura de aulas práticas e teóricas 

• Oferta das disciplinas do programa 

• Mentoria dos bolsistas 

• Catalizador de intercâmbio bolsista-empresa 

• Emissão dos certificados dos bolsistas capacitados 

Participação USP 



• 360 horas de aula em Computação, Programação e 
Postura Profissional 

• Certificado Curso Difusão USP 

• Auxilio alimentação e transporte 

• Camisetas e jalecos 

• Material do curso, como apostila e ferramentas 

• Possibilidade de trabalhar nas empresas parceiras 

Bolsistas do Programa 



Saiba mais em: http://lassu.usp.br/paideia  

Categoria Selo Investimento 

Mentor do Saber  1 Bolsa Parcial ou Integral 

Mestre do Saber  2 Bolsas Integrais 

Doutor do Saber  3 ou mais Bolsas Integrais 
 

Parceiros da Indústria 



Inserção do logo da empresa em material de divulgação e 
uniformes dos alunos com logo da empresa 

Uso do selo em material de divulgação da própria empresa 

Atestado de Parceiro do Programa Paideia USP 

Possibilidade de seleção de alunos para trabalharem na empresa 

Possibilidade de ter funcionários como monitores 
 

1 palestra por ano em eventos do LASSU-PCS-EPUSP 

Possibilidade na seleção de alunos para trabalhem na empresa 

 

Prioridade na seleção dos alunos 

 

Benefícios da Indústria 



 

Capacitando jovens para construírem sua carreira e 
transformarem o mundo! 

 

PARTICIPE!!! 



Capacitando o jovem aprendiz 


