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Feira das Profissões atrai mais de 12 mil estudantes
Estudantes do Ensino Médio de 170 escolas conheceram os cursos,
o funcionamento da UEL e o ritmo da vida universitária
BIA BOTELHO

M

ais de 12 mil estudantes do Ensino
Médio de escolas públicas e privadas do Paraná e São Paulo estiveram no dia
28 de junho no Campus Universitário.
Eles foram recebidos na 6ª edição da Feira
das Profissões: Conhecendo a UEL. Ao
todo foram agendadas 170 escolas. A ideia
da Feira é apresentar aos jovens as 54
opções de cursos de graduação da Universidade, auxiliando os visitantes na escolha
da futura profissão.
Os números da Feira mostram a grandeza do evento. Foram escalados 220
monitores volantes (estudantes de graduação). Eles permaneceram em pontos estratégicos do Calçadão, com o objetivo de
orientar os visitantes.
Na avaliação da reitora da UEL,
Berenice Quinzani Jordão, a Feira fica
cada vez maior a cada ano, inclusive no
número de visitantes. “Mesmo com o
momento de incerteza pelo qual a Universidade passa, agora é hora de mostrar a
essência da Instituição, e incentivar o
desejo dos jovens de serem futuros alunos
da nossa Universidade”, apontou a reitora.
Conforme ressaltou a Pró-reitora de
Graduação da UEL, professora Sueli
Rufini, este ano os cursos estavam fortemente representados nos Centros de Estudos. Por isso, segundo ela, além de conhecerem os cursos, os visitantes puderam
obter informações sobre órgãos de apoio,
acesso e permanência na Universidade, e
os prazos para inscrição e dias de aplicação
das provas do Vestibular 2018, divulgado
junto aos estudantes pela Coordenadoria

Os números da Feira mostram a grandeza do evento: mais de 12 mil estudantes de 170 escolas

de Processos Seletivos (COPS). Tais informações e atividades foram expostas em
estrutura montada nas proximidades da
Biblioteca Central, no centro do Calçadão.
Organização A
comissão
organizadora da 6ª Feira das Profissões é
composta por integrantes de projetos e programas da Universidade. São eles: Progra-

A feira apresentou aos jovens as 54 opções de cursos de graduação da UEL,
auxiliando os visitantes na escolha da futura profissão

ma de Educação Tutorial (PET), Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), Programa de Apoio ao
Acesso e Permanência para a Formação do
Estudante da UEL (PROPE) e Grupo de
Estudos de Práticas em Ensino (GEPE).
Também participam a Coordenadoria
de Comunicação, Pró-reitoria de Graduação, Pró-reitoria de Extensão, COPS,

Serviço de Bem Estar à Comunidade,
Prefeitura do Campus Universitário e
Núcleo de Acessibilidade. Foram constituídas ainda comissões nos Centros de
Estudos e Colegiados de Graduação, compostas por servidores e alunos no sentido
de auxiliar no planejamento e logística da
Feira das Profissões.

No Centro de Educação Fisíca também foram mostrados
os cursos do Centro de Ciência da Saúde

