Rede nº 567/21
Data: 23/08/2021
Assunto: DIVULGAÇÃO DAS FEIRAS DE PROFISSÕES ON-LINE

Senhores Diretores;
Solicito a divulgação das feiras de profissões aos estudantes das escolas, 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: https://uniexpo.com.br/
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.
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.
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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. https://uspprofissoes.usp.br/uspprofissoes/
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 pré-vestibulandos 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.
Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNP Denise Avila nos respectivos emails e telefones: e-mail: montini@prof.educacao.sp.gov.br , Fone(s): 2209-9848.
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Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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