
 

 

Estimados familiares, responsáveis e educadores, 
 
Vocês são nossos convidados a participar e acompanhar seu(sua) filho(a) e/ou seus alunos na 
UNIEXPO ON-LINE – A DECISÃO FINAL, a Feira de Profissões Virtual, um evento gratuito para auxiliar 
os jovens em seu processo de autoconhecimento, conhecimento das profissões, das universidades e 
dos vestibulares, com o objetivo de promover escolhas mais assertivas. 
 
Durante a Feira de Profissões Virtual, realizada pela Teenager, os jovens terão contato com as 
Instituições de Ensino Superior e receberão informações sobre os cursos universitários (a grade 
curricular, o sistema de avaliação, a metodologia de ensino), sobre o mercado de trabalho das 
carreiras (salário médio, onde se pode trabalhar, o dia a dia da profissão), além de dicas e informações 
sobre o ENEM e os principais vestibulares. 
 
Em destaque na programação da UNIEXPO ON-LINE – A DECISÃO FINAL teremos (ao vivo): 
 

• Palestras de Profissões (ao vivo)  
• Dicas para o ENEM 
• Informações sobre os Vestibulares 
• Stands virtuais das Universidades 
• Conteúdos sobre Carreira Internacional 
• Técnicas de estudo e orientação profissional 

 
Com a proposta de unir os principais pilares envolvidos no momento da Escolha da Profissão na vida 
do jovem, o evento também oferece uma atividade exclusiva para Pais e Educadores, às 18h30, com 
a temática especial “Parceria Família e Escola: fazendo escolhas inteligentes para um caminho mais 
feliz” com o orientador profissional Alberto Carneiro. 
 

ANOTE NA AGENDA: 
UNIEXPO ON-LINE – A DECISÃO FINAL 
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. 
NSCRIÇÕES: Para participar, inscreva-se em uniexpo.com.br com seu Gmail ou conta Google. 

 
Venha para UNIEXPO ON-LINE – A DECISÃO FINAL e auxilie seu(sua) filho(a) e/ou seus alunos na 

preparação para o ENEM e os principais VESTIBULARES! 

https://uniexpo.com.br/

