
   

 

Prezado (a) educador (a), 

Seja bem-vindo (a) a UNIEXPO ON-LINE – Feira de Profissões Virtual, 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.  

 

 NOSSA AGENDA 

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: 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). 

 

https://uniexpo.com.br/


   

 

 KIT DIVULGAÇÃO PARA SUA ESCOLA 

Para receber o kit divulgação com posts, carta-convite aos alunos e pais, dicas 

e orientações para acessar o evento, além da programação completa, a escola 

preenche o formulário de interesse: https://forms.gle/WevEfdrt9yyrUj2B8 e 

enviaremos todas as novidades. 

 

CRONOGRAMA PARA LIBERAÇÃO DO KIT DIVULGAÇÃO: 

 30/09: Post de divulgação para redes sociais; 

 05/10: Carta-convite aos alunos e pais, abertura das inscrições e dicas 

para aproveitar a Feira Virtual; 

 13/10: Post para divulgação da palestra de abertura e programação 

especial; 

 19/10: Programação completa com todas as atividades ao vivo. 

Todos os materiais terão um espaço para personalizar com a logo da 

instituição. 

 

O KIT DIVULGAÇÃO TAMBÉM FICARÁ DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD 

NA PASTA VIRTUAL: https://drive.google.com/drive/folders/1cMOqjF0-

VqY7BLv67wk_VLHH9QInzQ0N?usp=sharing 

 

 COMO SE INSCREVER E PARTICIPAR DA UNIEXPO ON-LINE 

 

1. Todos os interessados: estudantes, educadores e pais devem se inscrever, 

com antecedência, no site: uniexpo.com.br (a partir de 05/10). 

2. Vale lembrar que a inscrição deve ser com um Gmail ou conta Google. 

3. Após concluir a inscrição, o participante pode testar seu acesso à plataforma. 

Digite teenager.edutt.com.br, informe seu e-mail e faça login com a conta 

informada em sua inscrição. Localize a sala Teenager e confira as nossas 

dicas. 

4. Para acessar, aconselhamos utilizar o navegador Chrome pelo computador.  

https://forms.gle/WevEfdrt9yyrUj2B8
https://drive.google.com/drive/folders/1cMOqjF0-VqY7BLv67wk_VLHH9QInzQ0N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cMOqjF0-VqY7BLv67wk_VLHH9QInzQ0N?usp=sharing
http://www.uniexpo.com.br/
https://teenager.edutt.com.br/


   

 
5. Se for necessário acessar pelo celular, utilize o Chrome ou baixe o APP: 

Uniexpo. Para participar das palestras ao vivo pelo celular, o participante 

também deverá baixar o Google Meet.  

6. NO DIA DO EVENTO: acesse a plataforma com antecedência.  

7. Fique atento: na sala Teenager você participará da palestra de abertura e 

terá acesso à programação completa das palestras ao vivo!  

8. Assista esse tutorial de como navegar pela plataforma: 

https://youtu.be/FeW7Sx-hRl8 e se tiver alguma dificuldade, envie uma 

mensagem no chat. 

 

Confira abaixo mais algumas dicas para aproveitar a UNIEXPO ON-LINE: 

 

 SALAS DAS UNIVERSIDADES: No menu lateral, selecione “Salas 

Abertas” para ver as Salas das Universidades! Escolha a sala de interesse, 

clique em “Visualizar conteúdo” e depois, clique em “INSCREVER-SE” 

para ter acesso aos conteúdos. 

 PALESTRAS (AO VIVO): acontecem nas Salas das Universidades pelo 

Google Meet. Lembre-se de manter a câmera e o microfone fechados e 

utilize o chat apenas para perguntas. 

 CERTIFICADOS: participe de 1 palestra e acesse 3 conteúdos/links em 

cada sala para receber seu certificado. Todos os certificados serão 

emitidos após às 20h, verifique seu e-mail ou faça download pela 

plataforma. 

 TESTE VOCACIONAL: a partir das 17h, na sala Teenager, teremos uma 

pesquisa de satisfação. Quem responder, liberará o próximo item que é 

o código de acesso e passo a passo do teste! 

 BÔNUS EXTRA: Quem participar ao vivo poderá rever as atividades, pois 

a plataforma ficará disponível por 7 dias após o evento para assistir as 

palestras gravadas e acessar os demais conteúdos, aproveite! 

 

CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO! 

Um abraço virtual, 

Equipe Teenager 

(11) 94109-6078 

danielle@teenager.com.br  

https://youtu.be/FeW7Sx-hRl8
mailto:danielle@teenager.com.br

