São Paulo, 01 de julho de 2021.
OF.PRCEU Circular - 007/2021
Ilustríssimo (a) Senhor (a)
A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária tem a honra de convidar Vossa Senhoria
para participar da Solenidade de Abertura (via Meet) da 15ª Edição da Feira “USP e as Profissões Edição Digital”, a ser realizada no dia 02 de setembro de 2021, às 09h30.
O evento terá continuidade nos dias 02 e 03 de setembro de 2021 e apresentará aos jovens
do ensino médio como é a vida acadêmica de uma Universidade, informando dados importantes para
uma escolha consciente de sua futura profissão. Ao mesmo tempo, o evento contribuirá para que o
estudante, ao tornar-se universitário, desenvolva um relacionamento integrador com a comunidade
universitária e com a sociedade, aproveitando as múltiplas atividades acadêmicas, culturais e sociais
que a USP oferece. Em 2020, toda a programação da Feira USP e as Profissões foi feita especialmente
para o formato digital e promovida por 167 expositores, entre Unidades de Ensino e Pesquisa, Museus,
Centros e Institutos, além de Órgãos da Reitoria; e foi vista mais de um milhão de vezes por visitantes
de todos os Estados brasileiros e de mais 40 países, como Portugal, Estados Unidos, Peru, Argentina,
Alemanha e Reino Unido.
Para tanto, contamos com a participação dos docentes, técnicos especializados e discentes da
Universidade na divulgação e realização das diferentes atividades desenvolvidas, tais como, cursos de
extensão e prestação de serviços à comunidade. Vale ressaltar que todo o cronograma e informações
do evento estarão disponíveis no site para acesso do público a partir de 23 de agosto de 2021 no link
https://uspprofissoes.usp.br.
Aproveitamos a oportunidade para apresentar votos de elevada estima e consideração.
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