


Anexo 1 - Convite para Apresentação de turma - ano 2021



Anexo 2 - Convite para Certificação de Turma - ano 2019



Anexo 3 - Divulgação das inscrições para voluntariado - ano 2020



Anexo 4 - Matéria Conexão - Revista Interna das Empresas InBetta, Edição 34, 10/2020

Pescar 2020: 
integração e palestras online 
para driblar a pandemia
A sétima turma do projeto Pescar InBetta 
iniciou suas atividades em fevereiro deste 
ano. Porém, apenas um mês após o início das 
aulas, a pandemia do novo coronavírus fez com 
que o acompanhamento do grupo deixasse 
de ser presencial. Com as aulas suspensas, os 
coordenadores do projeto buscaram alternativas 
para integrar os 16 jovens a distância. Recursos 
online, como whatsapp e videoconferências, 
foram a saída para manter as atividades.

A colega Tatiane Cruz, Consultora de 
Responsabilidade Social da InBetta, explica 
que a suspensão do contrato de aprendizagem 
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tem o objetivo de postergar o final do 
curso, aumentando a possibilidade de aulas 
presenciais no futuro. “Isso não impactou 
na remuneração dos jovens. A prioridade é 
garantir a segurança de todos”, conta.

O acompanhamento com as famílias, 
feito pela Educadora Social, Ana Paula, 
também foi mantido. “O engajamento 
com os responsáveis é essencial, 
especialmente nesse momento. Por isso, 
são realizados encontros virtuais, onde são 
passados o status e planejamento do curso”, 
finaliza Tatiane.

PALESTRAS ONLINES
Para manter os jovens motivados e integrados, 
também surgiu a ideia de realizar palestras 
semanais (online) com professores voluntários. 
Os temas foram propostos pelos próprios jovens. 
Conheça a iniciativa por meio dos participantes:

Para a jovem Larissa Oliveira 
Camargo, de 18 anos, uma das 
integrantes da turma, participar do curso 
tem sido uma oportunidade única. 

“Fiquei bem feliz por ter conseguido entrar, 
pois tenho aprendido muitas coisas. Acho 
que com a distância física, estamos tendo 
experiências novas e conhecendo outras 
pessoas. As palestras estão trazendo 
assuntos que nós pedimos, e isso faz 
com que a gente fique mais conectado. 
Esses temas estão nos ajudando muito, 
principalmente nessa quarentena”.

Larissa conta também que está na torcida 
para que o curso seja realmente estendido 
até o ano que vem. “Assim, teremos a 
oportunidade de aprender ainda mais e, 
quem sabe, de forma presencial”.

O colega Douglas Prodanov, Engenheiro de 
Pesquisa e Desenvolvimento, é voluntário do 
Pescar desde 2015 e se orgulha de ter contribuído 
com um assunto muito requisitado: organização e 
produtividade na quarentena.

“Esses jovens estão sem a escola, e isso gera muita 
ansiedade e stress. Todos amam o Pescar, sentem 
muito orgulho de fazer parte. Assim, a integração nas 
palestras, abordando assuntos do interesse deles, 
ajuda a superar os percalços do dia a dia”.

A palestra de Douglas incluiu dicas sobre como ser mais 
produtivo durante a quarentena, incorporando hábitos 
e estabelecendo uma rotina. “Eles adoraram, já saíram 
aplicando durante a aula e ficaram ansiosos pelos 
próximos encontros”, comemora Douglas.
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Anexo 5 - Informativo Pescar compartilhado periodicamente com a rede - ano 2018



Anexo 6 - Informativo Pescar compartilhado periodicamente com a rede - ano 2017



Anexo 7 - Notícia do Jornal Correio do Povo de 1º de maio de 2016 com jovens da UPP InBetta



Anexo 8 - Notícia do Grupo Sinos de 11 de abril de 2016 com jovens da UPP InBetta


