
PROGRAMAÇÃO 

01.09.16 – Quinta- feira  

10: 00 – Abertura Oficial da Feira 

Vocacional 

Convidados: Banda Marcial do Exercito 

Brasileiro – Execução do Hino Nacional  

10: 00 as 11: 00 h- Palestra: Os jovens e a 

Inserção na Universidade: Caminhos e 

Trajetórias. 

Palestrante: Prof.ª Dra. Danielle Monteiro  

 11:00   as 12:00 hs  - Visita a feira  

15:00 as 16:00- Palestra- ENEM 

2016: Uma janela de 

possibilidades   

Palestrante: Prof. José 

Orlando Lima de Moraes.  

16:00 as 17:00- Visita a feira  

02/01/16- Sexta –feira  

09:00 as 10:00- Palestra- ENEM 

2016: Uma janela de 

possibilidades   

Palestrante: Prof. José 

Orlando Lima de Moraes.  

 

10: 00 h as 11:00 h – Palestra: Os jovens e a 

Inserção na Universidade: Caminhos e 

Trajetórias. 

Palestrante: Prof.ª Dra. Danielle Monteiro  

11:00   as 12:00 hs  - Visita a feira  

15:00  as 16:00- Oficina : Como elaborar 

uma boa redação sob os critérios do  ENEM  

Palestrante: Prof. Demétrio Araújo  

16: 00 as 17:00- Visita a feira  
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APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade do Estado do Pará –UEPA campus 

de Marabá vem ao longo de sua historia formando 

diversos profisisonais  no ambito do ensino 

superior, contribuindo assim para o  

desenvolvimento social, cultural, ambiental 

,tecnologico  e cientifico no Estado do Pará. 

 Diante disso, a Feira Vocacional 2016, 

objetiva apresentar aos candidatos do vestibular 

2017 os cursos ofertados e as características de 

cada um deles, proporcionando assim o 

embasamento necessário para a escolha do curso 

de ensino superior a qual pretendem concorrer.  

A Feira Vocacional se justifica pela 

necessidade de oportunizar aos estudantes 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 

conhecer e realizar uma escolha profissional 

com competência e consciência de sua 

inserção e seu compromisso social  no mundo 

do trabalho, sob a perspectiva do valor e 

compromisso profissional. Nesse sentido, a 

Feira Vocacional de 2016 da UEPA-Campus 

VIII de Marabá será organizada na perspectiva 

de levar os alunos (as), professores (as), pais e 

familiares, a perceberem a escolha do curso de 

graduação como ponto de partida.  

METODOLOGIA   

A programação acontecerá em dois 

dias com exposição de banners dos cursos 

ofertados, palestras, aplicação de testes 

vocacionais e contará com o apoio das 

coordenações dos cursos, docentes e discentes.  

Cada curso ficará responsável pela 

escolha do grupo de alunos que irá divulgar o 

respectivo curso nos dias do evento. Para 

melhor organização e explicação os docentes e 

discentes dos cursos farão as apresentações 

usando como instrumentos educativos, 

panfletos, folders, palestras, e interatividade de 

cada  curso.  

A feira Vocacional contará com 

apresentação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas na UEPA 

campos de Marabá.   

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar aos candidatos do 

vestibular 2017 o embasamento 

necessário na escolha do Curso de 

Ensino Superior ao qual pretende 

concorrer.  

 

  Apresentar as características de 

todos os cursos existentes no 

Campus VIII, abordando o perfil 

do acadêmico, objetivo do curso, a 

matriz curricular e as possíveis 

atuações do profissional no 

mercado de trabalho.  

 

  Minimizar as dúvidas dos 

candidatos com relação às áreas do 

conhecimento que os cursos do 

Campus abrange e, 

consequentemente, potencializar a 

decisão do candidato pela escolha 

do Curso de Ensino Superior para 

que esta seja tomada de forma 

coerente. 

 

 

 

 

 


