
Nômades

Perfil: Vencer / Ganhar

José da Silva Maria Luiza Maria Luiza José da Silva

José da Silva Maria Luiza

Trilha dos Enigmas

Perfil: Desafio

José da Silva Maria Luiza Maria Luiza

Vila Real

Perfil:  Socializar

José da Silva Maria Luiza Maria Luiza

José da Silva Maria Luiza

Templo Perdido

Perfil:  Explorar

José da Silva Maria Luiza Maria Luiza

José da Silva Maria Luiza

Templários

José da Silva Maria Luiza Maria Luiza

4º ao 10º lugar

Olimpo

José da Silva Maria Luiza Maria Luiza

1º ao 3º lugar

1º     2º     3º
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RankingInscrição
Faça sua inscrição em uma 
edição do programa. 
Lembre-se que a participação 
é restrita a alunos dos cursos 
de tecnologia da PUC Minas.

O primeiro pilar do LevelUp é 
focado na capacitação técnica de 
uma tecnologia emergente que tem 
grande demanda pelo mercado de 
trabalho. Esse pilar possui 
atividades PRESENCIAIS e 
VIRTUAIS.

Presenciais (30 horas): O aluno deve 
frequentar o treinamento das datas e 
locais indicados no cronograma. Existe 
uma frequência mínima de 75%.

Virtual: Será enviado, ao aluno, um link 
de acesso ao ambiente Canvas com 
atividades que devem ser realizadas 
online, como interações de fórum e lives.

O segundo pilar é realizado após o 
término da capacitação técnica. Ele 
consiste no desenvolvimento de um 
projeto experimental que é 
realizado em parceria com a 
empresa parceira. A atividade é 
conduzida em grupo e tem 3 visitas 
técnicas a empresa. Ao final o 
projeto é avaliado por uma comissão 
interna da empresa e da PUC Minas.

O último pilar do programa é 
relacionado ao desenvolvimento 
comportamental do aluno e é 
realizado em parceria com PUC 
Carreiras. Nesse pilar, o aluno irá 
realizar atividades virtuais na 
plataforma Canvas. Será realizado 
um trabalho, com o mesmo grupo 
da fase anterior que, após término, 
será apresentado ao RH da empresa 
parceira.

No ato da inscrição, você deve 
submeter o histórico 
acadêmico (que pode ser 
obtido pelo SGA).

Seleção
Na fase de seleção, o aluno 
deve realizar uma prova com 
conteúdos básicos de 
fundamentos da computação. 
Após a prova, a análise do 
histórico acadêmico e uma 
validação da coordenação de 
curso, os alunos aprovados 
ingressam no programa. A 
comunicação de resultados é 
feita pelo e-mail informado 
na inscrição.
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Cada fase avançada confere ao aluno 
pontos de experiência (XP) e 
medalhas (badges). Eles são 
utilizados como critério de 
classificação para as vagas ofertadas 
pelas empresas parceiras.

A inovadora metodologia 
do LevelUp permite que 
alunos sejam 
classificados por suas 
reais habilidades. Isso 
possibilita que a empresa 
avalie o perfil do aluno, 
que pode, em uma etapa, 
apresentar melhores 
colocações sobre a outra.

Ao final, os alunos são classificados 
baseados nas competências e 
habilidades desenvolvidas no 
programa. O sistema de ranking não 
é eliminatório, e sim classificatório, 
e permite ao RH da empresa 
parceira escolher o aluno com o 
perfil mais adequado à vaga.

Seleção para o Estágio
Atenção:

Chegar ao fim do programa não 
garante o ingresso nas vagas 
ofertadas pelas empresas parceiras. 
A contratação está relacionada à 
adequação do perfil do aluno ao 
cargo. Essa validação é realizada na 
etapa final do programa pelo RH da 
empresa parceira. Ela tem a 
liberdade de convidar a quantidade 
de alunos que julgar aderente às 
suas necessidades.

Entrega de Certificados
Ao concluir o programa de formação 
o aluno recebe um certificado oficial 
da PUC Minas com a carga horária e 
atividades realizadas. Esse 
certificado pode ser utilizado como 
Atividade Complementar de 
Graduação (ACG). Procure a 
coordenação do seu curso com o 
certificado em mãos para realizar o 
lançamento das horas.

A empresa parceira determina o 
fluxo das contratações e deve 
convocar os alunos selecionados 
em até dois meses após o 
encerramento do programa.

XP e MedalhasMétricas do ProgramaAcesso ao Programa Atividades por PilarPilares do Programa

Feedback
São realizadas as devolutivas 
individuais aos alunos do processo.

EncerramentoRetorno aos Alunos
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Contratação
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Não é aluno da PUC Minas?

Acesse: 
portal.pucminas.br/vestibular

Conheça nossos cursos e o processo 
de transferência externa.


