USP E AS
PROFISSÕES
Descubra novos caminhos

E ai, tudo bem?!
Este manual foi pensado exclusivamente para você, visitante da Feira
USP e as Profissões. Lá você encontrará todos os cursos de graduação da
Universidade de São Paulo dispostos em estandes, separados por
faculdades. Poderá esclarecer suas dúvidas sobre os cursos oferecidos,
carreiras, mercado de trabalho, formação acadêmica e muito mais!

Então, para aproveitar cada segundo desse dia incrível, recomendamos a
leitura desse manual. Se ainda tiver qualquer dúvida, entre em contato
com a gente ;)

Como me preparar?

Casaco
Como nunca sabemos o que esperar do clima paulistano, recomendamos que traga
um casaco para se prevenir.

Calçados
O parque é GRANDE e você irá andar MUITO. Então, não deixe de vir com um
tênis confortável.

Documentos
Não vale esquecer o RG, hein!

Comida
Não se esqueça de tomar um café da manhã reforçado!

Checklist da Feira

Garrafinha

Casaco

Bilhete único ou passe

de plástico

Óculos de Sol

de metrô/trem

Capa de chuva ou
guarda chuva

Caderno para
Protetor Solar

Dinheiro ou cartão

Documento

Celular Carregado

de Identificação

(não haverá tomadas
para carregar)

anotações

Caneta

Como Chegar?

Ônibus Municipais
Saindo da estação São Judas ou Saúde da Linha Azul do Metrô 4742- 10
Jd Clímax
475R-10 Jd. São Savério

Ônibus Intermunicipais
Saindo da estação Saúde da Linha Azul do Metrô
Linha 051- Diadema (Vila São José/ São Paulo) Linha 358 – Diadema
(Vila São José/ São Paulo) Terminal Parque D. Pedro II 4491 – 10
Zoológico

Informações sobre a Feira

O Tempo de duração médio da visita é de 3 horas, mas fique à vontade para aproveitar
pelo tempo achar necessário (lembrando que o evento termina às 17 horas).
Não haverá Wi-Fi durante o evento.
Teremos um espaço com foodtrucks para alimentação, banheiros e bebedouros para
encher garrafinhas.
Contaremos com a presença de Intérpretes de Libras, com conhecimentos em outras
formas de comunicação como Libras Tátil, Tadoma, Fala Ampliada, Alfabeto Tátil/
escrita alfabética na palma da mão (ficarão no estande da Organização do Evento Pavilhão das Exatas e Biológicas).
Acessibilidade garantida com apoio de brigadistas para participantes com deficiência
motora.

Precisa de Ajuda?

Temos Staffs à sua disposição
Durante toda a Feira, teremos staff para auxiliá-lo (a) no que for preciso.
Caso necessite de suporte, você deve procurar alguém vestindo uma das
camisas acima. Será um prazer ajudá-lo (a)

Atividades
Além dos estandes também teremos algumas atividades interativas.
Poderão haver novas atividades, consulte nosso site!

Célula Gigante

Já pensou em mergulhar, literalmente, em uma célula? A “ Célula Gigante” é
uma estrutura que reproduz o interior de uma célula com todas as suas
organelas, núcleo, complexo de Golgi, mitocôndrias dentre outras.

Planetário

O Planetário Digital apresenta projeções do universo e das constelações,
acompanhadas de explicações de um monitor da área de astronomia, que
conta também curiosidades e tira dúvidas do público.

Jogo virtual – Remo Indoor

O Jogo Virtual – Remo Indoor simula uma regata de remo. Consiste em um
remo ergômetro conectado a um computador que projeta em uma tela uma
regata real.

Praça dos Museus

Com a proposta de reunir todos os museus da USP, a Praça dos Museus traz
peças dos acervos dos Museus além de informações sobre visitas guiadas e
suas programações.

Orientação Vocacional

O Instituto de Psicologia da USP realizará a oficina de Orientação
Profissional para auxiliar na organização e visualização dos critérios de
escolha da graduação e contribui para o estudante a formular as
perguntas certas para decidir o seu futuro.

Química em Ação

Com o objetivo de desmistificar a imagem da Química, como um “bicho
de 7 cabeças”, os alunos e professores do IQ utilizam o teatro e a filosofia
para contar histórias de forma didática e lúdica.

Show da física

Demonstrando teoria e prática no palco, o Show da Física trará experimentos
curiosos e divertidos para estimular a formação de novos cientistas.

Bate papo com professores

Durante os três dias acontecerão diversas sessões de bate papo e rodas
de conversa sobre as carreiras da universidade. Consulte a programação
em nosso site.

Mapa da Feira
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Atividades do Parque CienTec

Atendimento médico

Pavilhões das proﬁssões

Informações

Acesse o nosso site:
prceu.usp.br/uspproﬁssoes
Curta nossa página:
USP e as Proﬁssões

Pavilhão de Cursos
Humanas
Concentra as profissões e carreiras que tratam
primariamente dos aspectos humanos. Tais como direito,
administração, arquitetura, ciências sociais e jornalismo.

Biológicas
Concentra as carreiras e profissões que estudam a vida
desde a escala atômica, na biologia molecular e até a
taxonomia que classifica
as espécies. Tais como medicina, medicina veterinária e
farmácia.

Exatas
Contempla as carreiras e profissões com o raciocínio
lógico como principal característica. Tais como química,
engenharia e física.

Estacionamento

As escolas que vierem de ônibus deverão desembarcar os alunos dentro do estacionamento
para evitar congestionamentos na via e garantir a segurança.
Não desembarquem os alunos na calçada da via. Teremos uma equipe de recepção, orientação,
embarque e desembarque para auxiliá-los.
Desembarcar no Parque CienTec – Portaria 2
Indigo Estacionamento (Parque Cientec

Jardim Botânico

Portão 2 – Estacionamento do Zoológico)

Av. Miguel Stéfano, 3031 | Água Funda | São

Av. Miguel Stéfano, 4200 | Água Funda| São

Paulo – SP

Paulo – SP

Veículos de passeio: R$ 15,00 (quinze reais)

Veículos de passeio, vans, peruas e

Motocicleta: R$ 10,00 (dez reais)

motocicletas : R$ 20,00 (Vinte reais);

Van, ônibus e microônibus: R$ 45,00

Ônibus / microônibus : R$ 30,00 (Trinta reais).

(quarenta e cinco reais)

