GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
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Transmitido: NIT
Comunicado: 367/2022
Data: 09/06/2022
Assunto: PROGRAMA USP E AS PROFISSÕES
Prezada Equipe Gestora,

O Centro de Gestão Pedagógica - CGPED solicita divulgação junto às escolas
estaduais sobre o programa USP e as Profissões, desenvolvido pela Pró-Reitoria
de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP.
A USP reabriu, a partir deste mês, o agendamento de visitas monitoradas
gratuitas às suas unidades de ensino, institutos de pesquisa e outros órgãos, como
centros de cultura e museus.
Direcionada aos estudantes do ensino médio e dos cursos pré-vestibulares que
estão em processo de escolha de carreira para ingresso no ensino superior, a
iniciativa é um complemento à Feira USP e as Profissões, que o programa promove
anualmente.
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O diferencial, neste caso, é que os estudantes podem ter um contato direto com
os locais onde são ministrados os cursos e desenvolvidas as pesquisas da
Universidade, o que permite ver salas de aula, laboratórios, simuladores e outros
espaços, além de interagir com a comunidade local das faculdades e ver de perto as
suas rotinas.
Os interessados devem acessar o site uspprofissoes.usp.br para conferir as
agendas disponíveis e efetuar a inscrição.
Há datas até outubro em faculdades de todas as áreas e em todos os campi do
Estado, além de espaços como o Centro de Biologia Marinha, Museu de Zoologia e
Museu de Arqueologia e Etnologia.
Para 2022, além da reabertura destes agendamentos, o programa também
volta a promover, após dois anos, a feira de profissões em formato presencial,
prevista para o segundo semestre na Cidade Universitária, no bairro do Butantã, em
São Paulo.

Programa USP e as Profissões – Visitas Monitoradas
Datas e locais disponíveis para agendamento no site uspprofissoes.usp.br
Para eventuais dúvidas, deixamos disponível o e-mail: clicar aqui.

Atenciosamente,

Responsável:

Luís Adriano Tonhim
PEC - Química e Física
De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
Dirigente de ensino de Capivari
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