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PROJETO DE EXTENSÃO DAS FACULDADES  

MAGSUL e FIP/MAGSUL 
2018 

 
( ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (X) EXTENSÃO 

Título: Palestra Comemorativa ao Dia do Estudante. Tema: “Cooperativismo de 
Crédito”. 
Área temática: Desenvolvimento Econômico 

2. RESUMO 

O Dia do Estudante é uma data especial, pois é uma homenagem a todas as pessoas que 
valorizam o conhecimento e o crescimento pessoal. É comemorado em 11 de agosto 
porque esta é a data em que foram criados os dois primeiros cursos de nível superior no 
país: ciências jurídicas e ciências sociais. Isto ocorreu no ano de 1827, por decreto de D. 
Pedro I. Antes disso, quem quisesse cursar o ensino superior, teria que ir até a Europa, 
pois era só do outro lado do oceano que existiam universidades. Dessa forma, somente 
pessoas de famílias ricas poderiam concluir seus estudos, fato que acentuava ainda mais 
as diferenças sociais no Brasil. A data comemorativa foi instituída por ocasião da 
comemoração do centenário de criação dos cursos. 

3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

A atividade de confraternização entre alunos permite uma maior integração entre os 
acadêmicos, visando criar um clima de harmonia e companheirismo, para que todos se 
sintam dispostos e valorizados pela IES. 
Alem da palestra proferida ir de encontro a necessidade dos futuros profissionais 
administradores e contadores. 

4. OBJETIVOS 

Proferir uma palestra que venha de encontro as necessidades dos futuros profissionais 
contadores e administradores, a fim de que possam pensar no futuro profissional voltado 
para a melhoria do conhecimento. 

5. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
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