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Poder 

Executivo
seção I

Amanhã é o último dia para visitar
a Feira de Profissões da USP

Gratuito, evento divulga 
cursos oferecidos 
pela Universidade de 
São Paulo e auxilia o 
estudante a decidir sobre 
sua opção acadêmica

SERVIÇO
10ª Feira de Profissões da USP
Parque de Ciência e Tecnologia da USP 
(CienTec)
Av. Miguel Stéfano, 4.200 – Água Funda, em 
frente ao Zoológico – zona sul da capital
Horário: Das 9 às 17 horas
Site da feira http://goo.gl/jmUeZy
Telefone (11) 2648-0487
E-mail uspprofi@usp.br

ermina amanhã, às 17 horas, a 10ª 
Feira de Profissões da Universidade 
de São Paulo (USP). Com entrada 
franca a partir das 9 horas, o evento 
é direcionado a estudantes do ensi-
no médio e de cursos preparatórios 
para o vestibular. A feira é realizada 
no Parque de Ciência e Tecnologia 
da USP (ver serviço).

Organizada pela Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária da 
USP desde o dia 18, oferece diversas 
seções lúdicas e interativas para o 
público, como o Planetário Digital, o 
Show da Física, a Célula Gigante e a 
Barraca Boca. Essa iniciativa é parte 
do Programa USP e as Profissões, 
realizada duas vezes por ano, com 
uma edição na capital e outra em um 
câmpus do interior.

O atendimento ao visitante é 
feito por professores, servidores e alu-
nos das diversas unidades da USP no 
Estado. Nos estandes e instalações, 
eles divulgam os mais de 300 cursos 
de graduação oferecidos na capital 
e no interior e abordam questões 
relativas à pós-graduação, moradia, 
alimentação e mercado de trabalho, 
entre outros temas ligados ao evento.

Teste vocacional – Indeciso 
sobre prestar vestibular para curso 

na área de Humanas ou Biológicas, 
Lucas Fortuna, de 17 anos, aluno 
do 3º ano do ensino médio do Co -
légio Carlos Drummond, do bairro 
do Limoeiro, zona leste da capital, 
entrou na fila para participar de 
uma das oficinas de orientação pro-
fissional. Com 50 minutos de dura-
ção, essa atividade do Insti tuto de 
Psicologia (IP-USP) atende grupos 
de 15 estudantes.

Enquanto esperava ser chama-
do, Lucas conversou, ainda na fila, 
com o psicólogo Guilherme Fonçatti, 
do Serviço de Orientação do IP-USP. Soube, 
então, que uma das dicas principais para 
fazer a sua escolha é levar em conta o maior 
número possível de critérios pessoais. “O 
leque de trabalho é cada vez mais amplo 
e deve haver convergência de interesses 
entre as aptidões e as necessidades de cada 
um”, explicou Fonçatti.

Segundo o psicólogo, é impossível, 
com um único teste vocacional, decidir 

qual rumo acadêmico ou profissional 
deve ser tomado. “Precisam ser conside-
radas diversas possibilidades”, observou. 
“Para os visitantes aproveitarem ao máxi-
mo sua estadia na feira, eles são instruí-
dos sobre como formular as perguntas 
mais apropriadas aos monitores nos 
estandes, de acordo com o interesse voca-
cional de cada um”, revelou Guilherme.

Tridimensional – A poucos metros 
dali, um grupo de sete estudantes da Es -
cola Técnica Esta dual (Etec) Presidente 
Vargas, de Mogi das Cruzes, esperava a 
vez para entrar na Célula Gigante. De -
senvolvida em 2006 pelo Centro de Es -
tudos do Genoma Humano do Instituto 
Biociências (IB-USP), com a utilização de 
materiais de baixo custo, a instalação re -
produz em seu interior, em versão tridi-
mensional e ampliada 130 mil vezes, uma 
célula com todas as suas organelas, núcleo, 
e demais características.

“Na visita, cada grupo tem a chance de 
aprender mais sobre essa estrutura micros-
cópica, considerada a unidade básica da 
vida”, explicam os biólogos Rafaela San-

tos e Vinicius Félix, do IB, dois dos respon-
sáveis pelo espaço de divulgação. 

“O formato da exposição favorece o 
apren   dizado. Em dez minutos, aprendemos 
muito mais sobre a célula humana do que em 
uma aula convencional”, constatou Gabriela 
Silva, falando em nome dos colegas do 3º ano 
fundamental Leonardo Silva, Lucas Silvestre, 
Vinicius Apolinário, Édson Yamamoto, Dé -
bora Silva e Gustavo Bento.

Taxidermia e magistério – Dis    -
postas a cursar carreiras na área de Bio -
lógicas, as amigas Lavínia Ferreira e Bianca 
Santos, do Cursinho Comunitário Pimen-
tas, de Guarulhos, se encantaram com ani-
mais empalhados e insetos conservados em 
álcool, em exposição no estande do Museu 

de Zoologia (MZ-USP).
Lá, as pré-universitárias apren-

deram um pouco sobre processos de 
taxidermia e de conservação de ani-
mais para estudos científicos. Vanessa 
Pires, funcionária do MZ-USP que as 
atendeu, destaca que o estande traz 
amostras das atrações permanentes 
do museu e divulga o curso de pós-
-graduação oferecido pela instituição 
de educação, preservação e pesquisa 
científica.

Acompanhada de colegas e pro-
fessores da EE José Pinto Marcondes 
Pestana, de Pin   damonhangaba, a estu-

dante Carolina da Silva foi ao estande da 
Faculdade de Educação (FE-USP) para saber 
quais opções profissionais poderá ter caso se 
forme em pedagogia.

Daniela Borges, relações públicas e 
funcionária da FE-USP, lhe apresentou 
um panorama geral sobre remuneração na 
área, diversos caminhos possíveis como 
lecionar, ser coordenadora pedagógica, 
educadora infantil, diretora, entre outras 
alternativas. “Essa orientação foi relevante 
e tenho agora novas variáveis antes de 
decidir”, revelou.

Rogério Mascia Silveira
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Feira que acontece no CienTec oferece seções lúdicas e interativas para o público

Vanessa, do MZ-USP, atende Lavínia e Bianca

Lucas (de preto) ouviu orientação do psicólogo Guilherme (de barba) – leque de trabalho é grande


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2016-08-19T02:54:44-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




