


1. Objetivo geral

Realizar um evento on-line que apresente aos estudantes de escolas estaduais 
do ABC Paulista, principalmente daquelas envolvidas no Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) junto à Universidade Federal do ABC, 
diversas profissões, das mais variadas possíveis, assim como as dinâmicas do 
processo formativo universitário necessário para a atuação nas respectivas 
áreas. Pretende-se vincular as profissões trabalhadas nas atividades da Feira 
com as áreas estipuladas pela BNCC e suas articulações. Para isso, 
contaremos com mesas organizadas em torno de profissionais em exercício e 
estudantes do curso superior em questão, de modo a apresentar aos 
estudantes do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental, os principais 
aspectos da trajetória de formação universitária necessários para a atuação 
nas áreas desejadas.

2. Objetivos específicos

A) Apresentar aos alunos e alunas do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino 
Fundamental uma diversidade de formações universitárias e profissões 
correspondentes;

B) Incentivar alunos e alunas a cursarem uma formação superior de 
qualidade, indicando direitos, recursos, programas e projetos públicos, 
assim como oportunidades que viabilizam o ingresso nas universidades;

C) Trabalhar e explicitar os conteúdos que serão requeridos no processo de 
formação dos cursos de graduação almejados;

D) Discutir a atuação profissional em diversas áreas, com suas vantagens, 
dificuldades, articulação com órgãos e instituições, impactos sociais etc.;

E) Constituir redes entre universitários, profissionais e educandos 
secundaristas para troca de experiências, informações e aprendizagem;

F) Auxiliar estudantes e professores com recursos e conteúdos centrais 
para o planejamento de trajetórias formativas e profissionais;

3. Formato do evento

A) On-line, via Google Meet e com disponibilização do conteúdo dos 
encontros em canais do YouTube;

B) Salas virtuais com uma equipe de participantes expoentes composta 
por: dois profissionais de áreas diferentes e dois graduandos em 
formação nas respectivas áreas, e ao menos um aluno/a mediador/a 
bolsista do PIBID-UFABC;

C) Salas simultâneas ofertadas no período da manhã (9h às 12h) e da 
tarde (14h às 17h) entre os dias 20 e 24 de setembro de 2021.


