Rede de ensino orienta vestibulandos em evento virtual aberto
Foto disponível em https://drive.google.com/drive/folders/1Pq58A9KITyKBeTxXS895KAVCyT8FYXc?usp=sharing
Por 36 anos consecutivos, os vestibulandos da região do Grande ABC contaram com a
realização do Encontro de Informação Profissional - um dos maiores do Estado no segmento
acadêmico e referência em informação sobre carreiras, profissões e cursos universitários –
promovido pelo Colégio Singular e Cursinho Singular Anglo, com unidades em Santo André,
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Neste ano, em razão da pandemia, a atividade
foi substituída pela Jornada Rumo ao Vestibular, que acontecerá entre os dias 5 e 9 de outubro.
Será uma semana de muitas atividades, que poderão ser acompanhadas pelos internautas, alunos
e não alunos, pelo canal no YouTube (SingularAnglo). A abertura do evento será realizada pela
equipe de coordenação do Singular Anglo e o tema será: A escolha da profissão, às 19 horas.
Na terça-feira (6 de outubro) às 15 horas, o executivo Roberto Wik abordará As profissões do
futuro, no canal do YouTube, e às 19 horas, o professor Enzo Marcon Takara trará como tema
de sua entrevista Como obter um financiamento para cursos de Medicina?, com Joseph William
e Castro, do Santander, com acesso pelo perfil no Instagram @profenzotakara.
No dia seguinte (7), às 15 horas, será a vez de UFABC: Conheça a universidade e seus cursos,
com o professor Rodrigo Oliani e, às 19h30, a palestra será A pandemia e o vestibular, voltada
para os pais de vestibulandos.
Na quinta-feira (8 de outubro) às 15 horas, o professor Enzo Marcon Takara entrevistará Elaine
Torres e o foco será Neurociência e a mente do vestibulando. Na live seguinte, às 19 horas, os
coordenadores Caio Zampol e Cláudio Ferreira apresentarão Como funcionam o Sisu, Fies e
Prouni.
Na sexta-feira (9 de outubro) às 15 horas, haverá o Painel do vestibulando, um espaço para tirar
dúvidas com estudantes de universidades públicas e, para encerrar a jornada, às 19 horas, o
professor Marcel Xavier de Souza abordará Panorâmica sobre as mudanças nos grandes
vestibulares e no ENEM.
Mais informações no portal do Singular www.singular.com.br .
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