
 

FEIRA VOCACIONAL da 
UEPA – Marabá 

A vida é uma escolha: Formação 
Acadêmica e Profissional 

 

O momento da escolha de uma profissão coincide com a fase 

do desenvolvimento no qual o jovem está definindo sua identidade: 

Quem eu quero ser?. E a escolha do curso superior pode ser 

encarada como uma das etapas mais conflitante na trajetória 

escolar, que poderá repercutir na carreira profissional futura, na 

relação com o pertencimento social e na realização pessoal e 

profissional. 

Diante disso, a Feira Vocacional objetiva apresentar aos 

candidatos do Vestibular 2016 os cursos ofertados e as 

características de cada um deles, proporcionando assim o 

embasamento necessário para a escolha do Curso de Ensino 

Superior ao qual pretendem concorrer. 

 Essa Feira se justifica pela necessidade de oportunizar aos 

visitantes a experiência do convívio acadêmico, através do diálogo 

com as/os discentes e professoras/es de graduação, assessoras 

pedagógicas e coordenadores administrativos,  para que possam 

realizar uma escolha profissional com competência e consciência do 

seu papel no mundo, sob a perspectiva do valor e compromisso 

social. Sendo assim, a Feira Vocacional 2015 da UEPA – Campus 

de Marabá será organizada na perspectiva de levar alunas/os, 

professoras/es, pais, mães e/ou responsáveis,  a perceberem a 

escolha do curso de graduação como um ponto de partida, e não de 

chegada.  



PROGRAMAÇÃO 
Terça-feira: 01/09/15 
 
8:00 às 10:00 h – Visita a feira 
 
10:00 às 11:00 h – Palestra: Diálogo entre Ciência e Sociedade 
Palestrante: Profª Danielle Monteiro - UEPA 
 
11:00 às 12:00 h – Visita a feira 
 
14:00 às 16:00 h – Visita a feira  
 
16:00 às 17:00 h – Palestra: Gestão de Resíduos Urbanos 
Palestrante: Profº Gleidson Pereira– UEPA 

17:00 às 18:00 h – Visita a feira 

19:00 às 21:00 h -  Visita a feira 

Quarta-feira: 02/09/15 

8:00 às 10:00 h – Visita a feira 
 
10:00 às 11:00 h – Palestra: A Importância da Leitura  
Palestrante: Katiucia Leão Oliveira - SEDUC 
 
11:00 às 12:00 h – Visita a feira 
 
14:00 às 16:00 h – Visita a feira  
 
16:00 às 17:00 h – Palestra: Desigualdade Étnica e de Gênero 
Palestrante: Rose Bezerra – CPT 

17:00 às 18:00 h – Visita a feira 

19:00 às 21:00 h -  Visita a feira 

01 e 02/09/15 - Exposição de Arte: “Lixúria” de Creuza Salame 
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ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 
 

Coordenação do Campus VIII 
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REALIZAÇÃO 
 

UEPA, Campus VIII-Marabá 
Av. Hiléia s/nº – Agrópolis do INCRA – Bairro: Amapá  

CEP. 68.502-100 – Fone: (0XX) 94 3324-3400 
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Marabá – Pará – Brasil 


