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PROJETO LEITURA E ESCRITA PARA VIDA ACADÊMICA
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Dimensão:
IX – políticas de atendimento aos estudantes;
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Temática: Leitura e Escrita



Justificativa:
As Faculdades QI, tem como principal valor o Comprometimento com o
Aprendizado do aluno. Estamos constantemente verificando e acompanhando o
desempenho dos nossos professores e alunos. Durante o percurso acadêmico
alguns déficits são observados devendo ser corrigidos e trabalhados, pois
compreendemos a nossa responsabilidade.
A ação que aqui se propõe, tem como maior objetivo a prioridade de
qualificar a produção acadêmica dos nossos alunos.
Sabemos que apenas à leitura qualifica a escrita. Este é o viés que iremos
atuar, incentivando a leitura e a produção acadêmica desde o primeiro momento
em que o discente ingressa na Instituição, mas primando sempre por qualidade
e inovação.
Recentemente foi publicado no jornal, A Folha de São Paulo Online que “
À produção científica brasileira, medida pela quantidade de trabalhos
acadêmicos publicados em periódicos especializados está em ascensão. No
entanto, a qualidade dos trabalhadores não acompanha o ritmo”. Tal afirmativa
é verdadeira e absolutamente preocupante, para completar a informação, podese citar os dados do Ministério da Cultura, onde afirma-se que o brasileiro lê 1,8
Livros per capita/ano. Completando tais dados, em pesquisa institucional,
podemos observar o perfil do discente ingressante, oriundo de classes sociais
mais humildes, com pouca infraestrutura educativa.
A Faculdade QI responsável por construir uma educação de excelência
compreende a necessidade de incentivar e valorizar a leitura. É por meio do
habito de leitura de organiza-se ideias e constrói-se pensamentos.



Objetivo: Qualificar o nosso aluno para o mercado de trabalho através da vida
acadêmica o incentivando para habito da leitura.



Duração e período da atividade: Durante os semestres letivos, devidamente
respaldadas pelo calendário acadêmico.
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Público-alvo: Comunidade QI



Número de participantes: Máximo de interessados



Investimento necessário: Livros, revistas.



Infraestrutura da faculdade necessária: Todos os ambientes.



Operacionalização:


A biblioteca com o acervo de livros atualizado;



Apoio a construção do Livro Comunicação em Gestão e Tecnologia
promovida na Disciplina de Comunicação com o professor Eduardo
Jablonski;



Promoção de Seminário Interdisciplinares;



Assinaturas de jornais e revistas indicados pelo NDE;



Feira do Livro organizada pelo NADD – exposição de livrarias/editoras,
mesa com alunos/autores do Livro Comunicação em Gestão e
Tecnologia, Troca-troca Literário, Sarau, Convite para participação do
Livro “Gestão e tecnologia” desenvolvido durante a disciplina de
Comunicação empresarial, Arte com intervenção Urbana e momento
especial para as crianças da comunidade com uma hora do conto.



Após as ações iniciais, será verificada a possibilidade das publicações
dos alunos nestes jornais, além de encaminhamento para o CPJE para
as Revistas Acadêmica EducaAção e Gestão e Tecnologia pertencentes
a Faculdade QI



Avaliação
A avaliação do programa ocorre durante todo o seu desenvolvimento, ou
seja, é um processo contínuo e permanente; o que possibilita a gestão desta
política para acompanhar eficácia, podendo reorganizar, sugerir e adequar
quando necessário a realidade na qual está inserida. Haverá como forma de
registro apreciações e fotos.
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PRIMEIRA FEIRA DO LIVRO DA FACULDADE QI – 2015
A primeira Feira do Livro da Faculdade QI foi organizada pelos NADD sendo
desenvolvida nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2015. Durante o evento os alunos
participaram de exposição de livros, um troca-troca literário, sarau literário e
horas do conto.

Divulgação da primeira Feira do Livro QI no Facebook das Escolas e
Faculdades QI
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Ornamentação da feira do livro estimulando o troca-troca literário:
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Ornamentação da feira do livro estimulando o troca-troca literário:
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Comunidade conhecendo o troca-troca literário na feira do livro

Alunas interagindo o troca-troca literário na feira do livro
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Pai, nosso aluno de PG, trazendo o seu filho para conhecer a feira do livro.

Hora do conto do livreiro para sua neta na Feira do Livro
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Sarau literário

