
PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO 

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

 

ANHEMBI MORUMBI – EF INTERCÂMBIOS 
CURSINHO OBJETIVO – FATEC SBC – FATEC SCS 

FMU – FSA – IFSP CUBATÃO – ITA – MAUÁ 
OPEE EDUCAÇÃO – PUC SP – SÃO CAMILO 
SÃO JUDAS – STRONG ESAGS – UNICAMP 

UNIFESP SJC – UNIP – USCS – USP  



AVISOS 

FUNDAMENTAL PARA QUE TODOS APROVEITEM AS ATIVIDADES: 

 
 

Permaneça com a câmera e microfone fechados durante todo o evento, apenas abra 

o microfone no momento que o profissional palestrante autorizar para perguntas ou 

comentários.  

Aqui listamos apenas as atividades ao vivo. 

 

Visite as salas! 

 

As instituições participantes prepararam muito conteúdo gravado e links para 

download com informações importantes sobre as profissões. Aproveite! 

PERDEU ALGUMA PALESTRA? NÃO TEM PROBLEMA! 

Caso seja autorizado pelo palestrante, a atividade ficará gravada e será 

disponibilizada após 1h do seu término e durante os próximos 7 dias. 

 

Você pode voltar ao ambiente e assistir o que perdeu ou ver de novo alguma 

atividade especial. 

Responda à pesquisa na 
sala da Teenager e ganhe o 
acesso ao teste vocacional 

(à partir das 17h) 



ATIVIDADES AO VIVO 
 

• Preparação universitária – como fazer universidade na América, Europa ou 

      Ásia (EF Intercâmbios) 

• Vestibular do ITA 

• Como o Design pode ajudar em tempos de crise (Mauá) 

• Fisioterapia e o mercado de trabalho (São Camilo) 

• Montando seu currículo profissional (São Judas) 

• A profissão contábil agora e depois: contribuições em tempos de crise e 

      perspectivas para o futuro (UNIP) 

• O papel do fisioterapeuta no tratamento de pacientes com COVID-19: da UTI 

      à alta hospitalar  (Unip) 

15h 

15h15 
• Jornalismo (Anhembi Morumbi) 

• Psicologia (FMU) 

• Carreiras Jurídicas - Advogado Público ou Privado? (FSA) 

Continua 

PALESTRA DE ABERTURA COM LEO FRAIMAN 

14h 

Escolha Profissional, Felicidade e Sucesso 



ATIVIDADES AO VIVO 
 

• Automação Industrial: uma integração de áreas (Fatec SBC) 

• Apresentando o IFSP - Campus Cubatão (IFSP Cubatão) 

• O administrador do futuro (Mauá) 

• Psicologia (PUC SP) 

• Publicidade e Propaganda (PUC SP) 

• Fisioterapia (PUC SP) 

• Mercado X Profissões da Saúde (São Judas) 

• Administração (Strong Esags) 

15h30 

Continua 

• Intercambio em grupo em USA, Canada ou Europa até 18 anos 

      (EF Intercâmbios) 

• Atuação do Engenheiro de Controle e Automação no mercado de trabalho 

     (IFSP Cubatão) 

• Engenharia Civil (ITA) 

• Engenharia Biomédica (PUC SP) 

• Como vencer o medo de escolher minha profissão? (OPEE Educação) 

• A importância do Farmacêutico na Saúde e Desenvolvimento do Mundo 

      Moderno (São Camilo) 

• Drones e impressão 3d (São Judas) 

• Direito (Strong Esags) 

• TI - Empregabilidade em Tecnologia da Informação: possibilidades 

     em plena pandemia (Unip) 

• Empregabilidade na área de atuação da Biomedicina (Unip) 

• Médico veterinário: um profissional muito além da clínica (USCS) 

16h 



ATIVIDADES AO VIVO 
 

Continua 

• Medicina (Anhembi Morumbi) 

• Medicina Veterinária (Anhembi Morumbi) 

• Perfil dos novos empregos após a pandemia (Fatec SCS) 

• Direito (FMU) 

• Odontologia (FMU) 

• T.I. (Tecnologia da Informação), Analista de Sistemas e o Mundo do Trabalho 

      (IFSP Cubatão) 

• Publicidade (Strong Esags) 

16h30 

• A importância do GAP year (EF Intercâmbios) 

• O profissional de Letras no mundo do trabalho (IFSP Cubatão) 

• Engenharia Aeronáutica (ITA) 

• Engenharia: Criadora de novas realidades em tempos de mudanças (Mauá) 

• Administração (PUC SP) 

• Escolha profissional: Como lidar com incertezas? O que define uma boa 

      decisão? Como buscar dados de realidade? (OPEE Educação) 

• Enfermagem: uma profissão antiga do futuro (São Camilo) 

• O mundo está mudando e agora? O que eu preciso para ser um bom  

     profissional? (São Judas) 

• A atuação do enfermeiro no cuidado à população indígena: o enfrentamento 

     da COVID-19 (Unip) 

17h 



ATIVIDADES AO VIVO 
 

Continua 

• Covid-19 e os impactos em Segurança da Informação (Fatec SCS) 

17h20 

Para 
educadores 

17h30 
• Como fazer uma boa redação para o ENEM (Anhembi Morumbi) 

• Arquitetura e Urbanismo (Anhembi Morumbi) 

• ISO 31.000 - Gestão de Risco (Fatec SBC) 

• Administração (FMU) 

• Mesa Redonda da Tecnologia em Automação (IFSP Cubatão) 

• Engenharia Aeroespacial (ITA) 

• Políticas Públicas (PUC SP) 

• Arquitetura e Urbanismo: a profissão, a formação e o mercado de 

      trabalho (USCS) 

 



ATIVIDADES AO VIVO 
 

18h 
• Intercambio individual em +50 destinos e +10 idiomas (EF Intercâmbios) 

• O profissional formado em Informática para Negócios (Fatec SBC) 

• Covid 19 e o meio ambiente do trabalho (FSA) 

• Perspectivas e possibilidades profissionais em Turismo  (IFSP Cubatão) 

• Serviço Social (PUC SP) 

• Engenharias e Cidades Inteligentes (PUC SP) 

• Unicamp e Vestibular Unicamp 

• O mercado da Psicologia no mundo pós-pandemia (Unip) 

• Veterinária – área de atuação e especialidades na pecuária, mundo pet 

     e silvestre (Unip) 

• Caminhos para a superação pós pandemia (OPEE Educação) 

Para 
Educadores e Pais 

Continua 

• Desafios do Comércio Exterior Brasileiro (Fatec SCS) 

• O mercado de trabalho do Licenciado em Matemática (IFSP Cubatão) 
• Sistema 5S e Sua Relevância (São Judas) 

18h30 



ATIVIDADES AO VIVO 
 

19h 
• Como funciona um intercâmbio (EF Intercâmbios) 

• Oportunidades de mercado e carreira em Jogos Digitais (Fatec SCS) 

• Origem das Epidemias e o Surgimento do Coronavírus (São Judas) 

• Odontologia sua área de atuação e suas especialidades (USCS) 

• Vem prá USP! 

Continua 

• O mundo virou de ponta cabeça! (FSA) 

• Dicas práticas de como ajudar seu filho na escolha da profissão (OPEE 

Educação) 

19h30 

Para 
Educadores e Pais 



PLANTÕES DE 

DÚVIDAS AO VIVO 

Anhembi Morumbi ............................................... das 15h às 20h 
EF Intercâmbios ............................................... das 15h às 17h30 
Fatec SBC ...............................................................das 15h às 20h 
Fatec SBCS..............................................................das 15h às 20h 
FMU ..................................................................... das 15h às 20h 
FSA ........................................................................das 15h às 20h 
IFSP Cubatão ................................................ das 15h30 às 19h30 
Mauá ................................................................... das 15h às 20h 
PUC SP ..............................................................das 15h30 às 19h 
São Camilo ........................................................... das 15h às 20h 
São Judas .............................................................. das 15h às 20h 
Strong Esags.......................................................... das 15h às 20h 
Unicamp ............................................................... das 17h às 18h 
Unifesp SJC ........................................................... das 15h às 17h 
Unip ...................................................................... das 15h às 20h 
USCS ..................................................................das 15h às 17h30 
USP ....................................................................... das 15h às 19h 


