
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  
 

C O M U N I C A D O  

  

E n s i n o  M é d i o  
 

Senhores(as) Responsáveis por alunos(as) do Ensino Médio: 

 

 

 Como acontece anualmente, nos dias 07 e 08 de maio a UFG promoverá a 

exposição “Espaço das Profissões”, que aproxima universitários(as) e profissionais 

da instituição de estudantes do Ensino Médio, interessados(as) em ingressar em 

uma Universidade. O objetivo principal é proporcionar a esses(as) jovens a 

oportunidade de conhecer a UFG e seus cursos, oferecidos gratuitamente. Estima-

se que mais de 40 mil estudantes participem do evento. Na mostra, as unidades 

acadêmicas montam salas interativas nas quais os(as) visitantes podem conversar 

com monitores(as) e professores(as) sobre os cursos, estágio e mercado de 

trabalho. 

 Considerando a importância da exposição para estudantes do Ensino Médio, 

comunicamos que não haverá aulas nos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos, do dia 07 (à tarde) e do 

dia 08 (de manhã e à tarde), no CEPAE, de modo que os(as) estudantes dessas 

turmas possam participar do evento, tal como acontece todos os anos. Haverá 

professores(as) do CEPAE na mostra, contudo, não é possível que estes(as) 

professores(as) consigam acompanhar todos(as) os(as) alunos(as) durante toda a 

realização do evento, devido às inúmeras opções de visita ao longo da exposição e 

à diversidade de interesse de cada aluno(a). Sendo assim, solicitamos que os(as) 

senhores(as) responsáveis conversem com seus(suas) filhos(as) e decidam sobre 

sua permissão – ou não – para a participação deles(as) no evento. 

No Ensino Fundamental (dos 6ºs aos 9ºs anos) haverá aulas normais nos dias 

07 e 08.  

Contamos com sua colaboração. Qualquer dúvida, estamos à disposição.        

 

 
Goiânia, 03 de maio de 2019 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________ 

Prof. Newton Freire Murce Filho 

Coordenador Pedagógico dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 


