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Assunto: Divulgação das Feiras de Profissões on-line.
Prezadas (os),
Divulga-se as feiras de profissões aos estudantes da rede, que tem como objetivo apresentar
o universo acadêmico e profissional das carreiras, fornecendo uma amostra da vida universitária e
motivando o ingresso no ensino superior.
1- Uniexpo
Inscrição no site.
Data: 01/09/2021 (Sul e Sudeste do Brasil)
Com mais de 50 edições realizadas em diferentes cidades, a Uniexpo configura-se como
uma das principais feiras de profissões do Estado de São Paulo.
Criada pela Teenager, empresa com mais de 20 anos de atuação, tem como objetivo
oferecer informações que contribuem para o processo de escolha profissional na vida dos jovens.
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As feiras de profissões proporcionam o encontro entre os futuros universitários e as
instituições de ensino superior. Os eventos oferecem aos estudantes uma visão ampla sobre as
inúmeras possibilidades de formação e atuação em diferentes mercados, contribuindo para seu
desenvolvimento pessoal e para a construção do projeto de vida profissional.
Com a proposta de unir os principais pilares envolvidos no momento da Escolha da Profissão
na vida do jovem, as feiras também oferecem uma programação exclusiva para Pais e Educadores.
Os eventos contam com a participação das principais universidades do país; e oferecem Palestras,
Teste Profissional, Oficinas, Rodas de Conversas etc.

2- USP e as Profissões
Inscrição no site.
Data: 02 e 03/09/2021.
Criado em 1990, o Programa USP e as Profissões têm como objetivo fornecer subsídios aos
estudantes para que, com a ajuda de seus familiares e professores, sejam orientados na importante
tarefa de optar por uma carreira profissional. Dessa forma, o programa oferece aos prévestibulandos diversas oportunidades de acesso às informações necessárias à escolha mais
consciente da área de formação dentre aquelas existentes na USP, permitindo, também, a redução
do índice de evasão na Universidade.
As principais ações do programa são as feiras USP e as Profissões, as visitas monitoradas
de estudantes do Ensino Médio, e cursinhos às unidades de ensino e pesquisa da USP em seus 7
(sete) campus.

Responsável:

Mariana Mendes de Souza
PCNP de Tecnologia Educacional
De acordo:

Patrícia Quagliato
PCNP Responsável pelo NPE

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

