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Resumo: Apresentaremos as linhas gerais do projeto JOVEM dentro do programa 
PROMOVE de Promoção e Valorização das Engenharias. A proposta da FEI visa motivar e 
atrair estudantes para a área de engenharia através de um trabalho a ser desenvolvido junto 
a alunos do ensino médio e seus professores. As atividades do JOVEM buscam incentivar os 
alunos a participarem do desenvolvimento de projetos de competição. Para isso, encontram-
se divididas em cinco grandes fases: Jornadas Tecnológicas, na qual os professores das 
escolas de ensino médio participarão de atividades na FEI envolvendo as várias áreas da 
engenharia; Engenharia nas Escolas, que será desenvolvida nas escolas de ensino médio e 
procurará mostrar aos alunos produtos de engenharia; Escolas na Engenharia, na qual os 
alunos do ensino médio serão convidados a participar de atividades na FEI; 
Desenvolvimento de Projetos de Competição, na qual os alunos serão orientados por 
professores de suas escolas e da FEI na construção de protótipos nas áreas de engenharia 
mecânica, elétrica e química; Competição, que será um evento festivo em que os alunos 
poderão apresentar suas criações. A duração do JOVEM é de um ano, devendo ser repetido 
no ano seguinte, após a avaliação dos resultados obtidos. Quatro escolas de ensino médio 
serão parceiras da FEI nesta empreitada: as escolas públicas E.E. Benedito Tolosa e E.E. 
Rui Bloem, e as escolas privadas Colégio São Luis e Colégio Vera Cruz. Espera-se que ao 
final dos dois anos de duração do projeto, mais talentos possam ser atraídos para a área de 
engenharia. 
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