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Senhores Diretores e articuladores gremistas nas escolas,  

 
A UNIEXPO ON-LINE – Feira de Profissões Virtual é um evento 

gratuito organizado pela Teenager, com atividades que proporcionam 
o contato entre os estudantes do Ensino Médio, as instituições de 

Ensino Superior e as diversas áreas de atuação profissional. 
 

A Feira de Profissões Virtual contará com palestras ao vivo, bate-

papos com profissionais, apresentação dos cursos superiores, dicas e 
informações sobre o ENEM e os VESTIBULARES, além da exposição das 

universidades por meio dos diversos conteúdos disponíveis nos stands 
virtuais. 

 
Durante o evento, os participantes recebem informações sobre o 

funcionamento dos cursos universitários, a grade curricular, o sistema 
de avaliação e a metodologia de ensino. Além dos conteúdos sobre 

formação universitária, os visitantes também recebem informações 
sobre mercado de trabalho e carreira: salário médio, onde se pode 

trabalhar, o dia a dia da profissão, desafios.  
 

Pensando nos maiores influenciadores dos jovens, o evento também 
disponibiliza uma programação exclusiva para Pais e Educadores. 

Tudo isso em uma plataforma personalizada, dinâmica e segura. 

 
Evento gratuito 

Data e horário: 21 de outubro (quinta-feira) das 14h às 19h. 
Público convidado: alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio, 

cursos técnicos e pré-vestibulares, além de pais e educadores. 
 

Inscrições: a partir de 05/outubro no site: www.uniexpo.com.br  
Lembrando que cada visitante deve fazer a sua inscrição individual, 

utilizando seu Gmail ou conta Google para ter acesso à plataforma 
(pelo computador ou celular). 

 
Segue a pasta com instruções para receber o kit divulgação para escola 

e orientações de como se inscrever e para participar da Uniexpo on-
line.  

  

http://www.uniexpo.com.br/
https://drive.google.com/drive/folders/1XV7S7dRDKPlwrI6mxmSt8zDEAch7O08Y


Atenciosamente, 
 André Calazans 

PCNP 

 
 

De acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 


