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Proposta

O programa Lado a Lado tem por objetivo  
desenvolver o perfil protagonista dos 
estudantes dos períodos mais avançados dos 
cursos de bacharelado de Design e Ciência da 
Computação da CESAR School. 
A proposta é promover uma mentoria para os 
estudantes do ciclo de formação básica do 
primeiro ao terceiro períodos, sobre boas 
práticas e direcionamentos das disciplinas 
de projetos, realizada pelos estudantes mais 
experientes. Espera-se com esta proposta 
aprimorar o perfil de liderança dos estudantes 
assim como promover um ambiente de 
integração.
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Participação

O processo  de seleção para mentores será realizado 
mediante um edital de seleção e formulário de inscrição 
< https://forms.gle/d5SD3sNwzSa68w8n8 > divulgado 
nos meios de comunicação internos da CESAR School.

Estão aptos a participar do programa na qualidade de 
mentor/a todos os estudantes que atenderem os 
seguintes requisitos:

● Estar devidamente matriculado em um dos cursos 
de graduação da School a partir do 4º período;

● Apresentar um bom desempenho acadêmico, tanto 
relacionado às notas como assiduidade;
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Participação

● Apresentar um bom relacionamento com 
seus pares e colegas;

● Ter disponibilidade de tempo para 
atendimento aos grupos;

● Apresentar uma característica de liderança 
que promova a integração dos participantes 
dos grupos;

● Ser capaz de prever problemas e orientar o 
grupo  no sentido de evitá-los ou mesmo 
minimizar os impactos deste;

● Manter uma comunicação fluida e constante 
com os grupos assim como com os 
professores da disciplina;

● Cada estudante poderá participar apenas 
duas (2) vezes da iniciativa.
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Deveres e benefícios

Os estudantes selecionados para o papel de 
mentores de projetos deverão assumir os 
seguintes compromissos:

● Manter uma rotina de reuniões com os 
grupos assim como com os professores;

● Manter um bom relacionamento com todos 
atores envolvidos na ação (estudantes, 
professores, clientes e coordenações);

● Facilitar o processo de desenvolvimento do 
projeto, tendo em vista as necessidades do 
grupo;

● Elaborar relatórios e participar de reuniões 
estratégicas com os professores e 
coordenadores;
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Deveres e benefícios

● Direcionamento de dúvidas para 
professores ou profissionais técnicos que 
possam auxiliar no questionamento;

● Atenção na atuação dos membros dos 
grupos, verificar quem está participando 
efetivamente, tentar auxiliar aqueles que 
não estão envolvidos;

● Participar de sessões de validação do 
dossiê para entrega nos status report;

● Assistir aos status report, auxiliar os 
professores no processo de avaliação.
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Deveres e benefícios

Os estudantes selecionados para o papel de 
mentores de projetos poderão contabilizar a 
carga horária desta ação de duas formas 
distintas:

● Solicitar dispensa da disciplina de Projeto 7: 
para isso o mentor/a deverá apresentar um 
bom desempenho de avaliação (realizado 
pelos professores e pelos estudantes) por 
dois (2)  semestres (não necessariamente 
consecutivos), cada semestre habilita a 
contabilização de 30 horas - de acordo com a 
análise dos coordenadores de curso e de 
projeto e da performance da pessoa que 
participa. 
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Deveres e benefícios

● Contabilizar a carga horária da ação como 
atividades complementares: para isso o 
mentor/a deverá apresentar um bom 
desempenho de avaliação (realizado pelos 
professores e pelos estudantes). O estudante 
só poderá contabilizar no máximo 60h (30h 
em cada participação), a título de P.O. 
Projetos (Programa Lado a Lado) - de acordo 
com a análise dos coordenadores de curso e de 
projeto e da performance da pessoa que 
participa. 

É importante destacar que cada estudante poderá 
optar APENAS por uma das duas opções de 
contabilizar as horas de atuação como mentor/a de 
projetos. Este benefício NÃO É ACUMULATIVO!
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Secretaria Acadêmica
Fone/whatsapp: (81) 99135.8970

E-mail: secretaria@cesar.school



Pessoas impulsionando inovação. 
Inovação impulsionando negócios.

Everton Dias
etgdb@cesar.org.br

Gustavo Alexandre
ghsa@cesar.org.br

mailto:etgdb@cesar.org.br

