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18 de junho de 2022
Das 8h30 às 12h

8h30

8h40

Abertura Oficial (apresentação do Grupo 
de GR e de Dança da Escolinha do CSCS)
Local: Pátio

Whorkshop “Mercado de Trabalho 
e as Profissões do Futuro”
Palestrante: Ana Maria Beckman
Local: Auditório

Das 9h 

às 12h

10h10

Visitação aos estandes das universidades 
e faculdades
Local – Pátio de recreação, quadra de 
esportes e área branca

9h30
10h

10h30
11h

9h30

10h30

11h10

12h
Sala Interativa Plataforma Árvore
Local: Sala de espera

Roda de Mestres 
(Medicina/Biomedicina/Fisioterapia/
Engenharia Ambiental/Zootecnia/
Medicina Veterinária)
Local- Sala de dança e sala
da Educação Infantil

Roda de Mestres 
(Engenharia de Produção/ 
Arquitetura e Urbanismo/ 
Engenharia da Computação)
Local- Sala de dança

Roda de Mestres 
(Direito/ Publicidade e Propaganda/ 
Relações Internacionais)
Local- Sala de dança

Apresentação artística no 

Espaço Cultural

Local - Área de recreação

Encerramento e agradecimento
Galeria das Profissões
Local- Corredor que dá acesso 
à quadra de esportes

Gêneses 13,1-13



QUAIS PERGUNTAS 

DEVO RESPONDER?

- O que gosto e o que não gosto de fazer?

- Quais as minhas maiores habilidades?

- Que tipo de trabalho me deixa feliz?

- Que profissões se encaixam em meu perfil?

- Qual meu objeto de trabalho?

- Onde me vejo trabalhando?

A profissão é um tipo de 
atividade realizada por 
um especialista, sendo 

necessário um conhecimento 
e/ou preparo específico para 

realizar uma função. 
A pessoa que realiza essa 
função é o profissional, 

que recebe uma 
remuneração/salário 
referente ao trabalho 

que realiza

- Busque o autoconhecimento;

- Pesquise informações a respeito 

  dos cursos profissionais de 

  interesse e afinidade;

- Converse com profissionais a respeito 

  das profissões. Leve um roteiro com 

  perguntas para explorar ao máximo 

  informações acerca da sua 

  atuação profissional.

Orientações em relação 
a escolha profissional:

^


