
                     

 
 

 

Em tempos de isolamento social, feira virtual auxilia jovens 

na escolha da profissão 
 

Com programação exclusiva para estudantes do ABC e da Baixada Santista, 

evento será realizado no dia 25 de junho. Inscrições gratuitas. 
 

Estão abertas as inscrições para a Uniexpo On-line, a primeira feira de profissões 

em ambiente virtual. Realizado pela Teenager, o evento oferecerá informações 

para auxiliar no processo de desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional 

dos jovens estudantes.  

 

Mesmo afastados do modelo convencional de ensino, muitos estudantes do 

ensino médio estão preocupados com o vestibular, com a escolha do curso 

superior e com seu futuro profissional. Diante deste cenário, a Uniexpo On-line 

oferecerá palestras ao vivo, bate-papos com profissionais de diferentes áreas de 

atuação, apresentação de cursos superiores, instituições de ensino, profissões 

e mercado de trabalho. 

 

O evento contará com a presença das principais instituições de ensino superior, 

públicas e particulares, do Estado de São Paulo. E vai oferecer programações 

exclusivas para a participação de Pais e Educadores.  

 

 

Serviço:  
 

Uniexpo On-line – Feiras de Profissões 

 

ABC e Baixada Santista  

25/06/2020 – das 14h às 20h 
 

Para participar, é necessário realizar a inscrição antecipada no site 

www.uniexpo.com.br. Acesse o site, clique em Eventos e escolha a região.  

Inscrições são gratuitas.  
 

O prazo para inscrição se encerra no dia 24/06 às 12h. 
  
Após os eventos, os participantes que cumprirem uma determinada quantidade 

de horas de participação, poderão receber certificados.  

http://www.uniexpo.com.br/


                     

 
 

 

 

 

Sobre a Teenager:  
 

Há mais de 20 anos a Teenager realiza Feiras de Profissões presenciais em 

diferentes cidades do Estado de São Paulo. Quase um milhão de jovens já 

participaram dos eventos. Por isso, neste ano, a empresa não poderia deixar de 

oferecer atividades aos estudantes que vivenciam um momento tão delicado. 

Afinal, o mundo pós pandemia precisará de novos médicos, advogados, 

engenheiros, professores…Profissionais que, por terem feito uma escolha 

consciente, trabalharão com brilho nos olhos, amor pelo próximo e anseio por 

um mundo melhor! 
 

 

Informações à imprensa:  

 

Colateral Comunicação  

Clayton Jeronimo  

(11) 2659-7778 / 97731-0706 

WhatsApp: (11) 99996-9185 

clayton@colateralcomunicacao.com.br 

mailto:clayton@colateralcomunicacao.com.br

