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Engenharia Elétrica – Ênfase Computação 

Integrantes: 

Portal de Estágios PCS: Utilizando uma interface web integrada com WhatsApp para aproximar 

estudante, empresa e universidade 

Redesenhando o Portal de Estágios do PCS para atender as demandas da 2ª década do século XXI 
São Paulo, 03 de dezembro de 2020 
 

 Sendo obrigatório ou não, o estágio é uma grande parte do processo de aprendizagem e muito esperado pelos 

estudantes das mais diversas graduações. Sua procura, no entanto, não é sempre um processo fácil e, muitas vezes, 

perdura por longas semanas ou até meses. A ideia de um portal de estágios não é nova no departamento, que já possui 

uma versão no ar, mas sua implementação enfrenta diversos desafios e está defasada em relação às necessidades e 

expectativas dos alunos. 

Professor(a) Orientador(a): Prof. Dr. Reginaldo Arakaki 

Christian Braga Kedor 
Daniel Lavedonio de Lima 

Nos dias 15 e 16 de dezembro deste ano, os alunos do curso de 

Engenharia Elétrica – Ênfase em Computação Christian Braga Kedor e Daniel 

Lavedonio de Lima, orientados pelo Prof. Dr. Reginaldo Arakaki, irão 

apresentar um novo olhar a esta questão, pela ótica de seus usuários-fim: 

os estudantes. O novo Portal de Estágios do PCS busca resolver diversas 

questões e se tornar uma ferramenta completa para estudantes, empresas e 

para o próprio departamento. 

Para os estudantes, o novo portal será uma forma de juntar a 

divulgação de vagas em um só local, além de filtrar e verificar avaliações de 

outros alunos a respeito das empresas e das vagas, a fim de tomar a melhor 

decisão em qual processo seletivo seguir. Para as empresas, será uma nova 

forma de se conectar com os estudantes da universidade, para divulgar vagas 

direcionadas a um determinado público. Para o departamento, será uma 

ferramenta para entender melhor que tipo de conhecimento está sendo 

requisitado pelo mercado de trabalho, que poderá ser utilizado para atualizar 

o curso de acordo com a necessidade dos alunos. Todos também terão a 

possibilidade de receber conteúdo via WhatsApp, para não perder nenhuma 

informação que possa ser relevante. 

 

 


