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EDUCAÇÃO

URI Profissões reúne
estudantes da região
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Evento mobilizou docentes, funcionários e acadêmicos da universidade,
que apresentaram os 21 cursos da instituição para alunos do ensino médio
site@oaltouruguai.com.br
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Pinheirinho do Vale

O campus da URI/FW ﬁcou tomado por estudantes do ensino médio de toda a região
Letícia Waldow
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cerca de 500 pessoas, entre professores, funcionários e acadêmicos de 21 cursos prepararam
atrativos especiais para apresentar aos discentes os conteúdos estudados durante a graduação. Com estandes espalhados
por boa parte do campus, docentes e universitários da URI/FW
prestaram informações aos estudantes do ensino médio de maneira prática e dinâmica.
O evento, que já está na sua
12ª edição, neste ano apresentou
dois novos cursos, Fisioterapia e
bacharelado em Educação Física.
Durante os dois dias, os alunos
também puderam realizar a inscrição para o vestibular de verão

com desconto especial. Segundo
a diretora-geral da instituição,
Silvia Regina Canan, a iniciativa é uma maneira diferente de
divulgar a universidade. “Quando nós falamos sobre os cursos,
as pessoas não têm dimensão
da estrutura que temos em termos de professores e de acadêmicos envolvidos com os nossos
projetos, e durante esses dias
os estudantes visitaram a URI
e ficam deslumbrados”, comenta. Silvia ainda relata que esta
é uma das maiores edições do
evento, que teve saldo positivo.
“Foram muito bons esses dias,
foram dois de festa dentro da
nossa universidade”, finaliza.

O número de inscritos com 60 anos ou mais cresce anualmente. Em 2013, eram 10,9 mil

O

aprender a ler e escrever.
Neste ano, 15,5 mil idosos fizeram a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O número de inscritos com 60
anos ou mais cresce anualmente. Segundo o Instituto Nacional

“O evento foi bem bacana,
foram bem detalhadas as informações sobre cada proﬁssão, me ajudou muito a decidir o que vou fazer. Aproveitei a oportunidade para fazer
a minha inscrição e vou cursar Enfermagem na URI/FW”.
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Frederico Westphalen
“Eu curso Matemática na
URI/FW e adorei participar do
URI Proﬁssões, achei muito
interessante. Foi muito bom
para conhecer os outros cursos, saber o que cada graduação tem a oferecer”.
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Enem terá 15 mil candidatos idosos
s idosos estão procurando, cada vez mais, por conhecimento. Alguns realizam o
sonho de fazer a segunda graduação em uma área que sempre lhes despertou interesse, outros alcançam a meta de

“Achei superinteressante, a
gente pôde conhecer muitas
coisas diferentes e saber mais
sobre as proﬁssões. Conseguimos ter uma base de como funciona cada curso, assim sendo mais fácil escolhermos o que vamos fazer futuramente. Me inscrevi para o
vestibular da URI e pretendo
cursar Nutrição”.
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Diversos alunos aproveitaram a visita para realizar a inscrição para o
vestibular de verão, que acontece no dia 23 de novembro
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São Pedro das Missões

Letícia Waldow
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feira de profissões da Universidade Regional Integrada (URI), campus de
Frederico Westphalen, reúne,
todos os anos, estudantes do ensino médio de toda a região. O
objetivo do evento é apresentar
os cursos oferecidos pela universidade e auxiliar os alunos na escolha de sua profissão. Na edição
de 2014, a feira, que aconteceu
nos dias 16 e 17, reuniu aproximadamente 2,5 mil estudantes,
que vieram de toda a região Norte do Estado e da região Oeste de
Santa Catarina, a fim de conhecer os cursos de graduação que a
instituição oferece.
Na sede da universidade,
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de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
no ano passado esses inscritos
somaram 10,9 mil. Em 2009, foram 4,7 mil idosos.
O Enem é a porta de entrada para instituições de ensino

superior e técnico, além do financiamento estudantil e intercâmbio acadêmico. Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro.
No total, foram 8,7 milhões de
inscritos.
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Pinheirinho do Vale
“Todas as proﬁssões que nós
vimos aqui são muito boas e
foi muito interessante para os
alunos que vieram conhecer
toda esta estrutura. Eu me interessei pelo curso de Enfermagem, gostei do teatro que
eles ﬁzeram para nos apresentar a graduação”.

