COMUNICADO
063/2017
Data: 25/08/2017
De: Coordenação Pedagógica
Para: Alunos (as), Pais/Responsáveis e Alunos (as) do Ensino Médio
Assunto: MOSTRA DAS PROFISSÕES UFMG/2017

Prezado(a) Senhor(a) Responsável por Aluno(a) do Ensino Médio,

Os(as) Alunos(as) do Ensino Médio estão convidados a participar da MOSTRA DAS
PROFISSÕES DA UFMG 2017, que acontecerá no dia 16 de Setembro de 2017 (SÁBADO), no
Campus Pampulha, de 09 horas às 17 horas.
A Mostra das Profissões é um momento de apresentação à comunidade externa, os objetos de
estudo, os campos de atuação, as perspectivas do mercado de trabalho e o perfil profissional,
referentes aos cursos de graduação oferecidos pela UFMG.
A participação no evento proporcionará, aos potenciais candidatos(as) aos cursos de
graduação da referida universidade, uma oportunidade ímpar de embasamento para a sua futura
escolha profissional.
Por parte do Colégio Arquidiocesano, trata-se de mais uma Etapa do Projeto: “Profissão, Uma
Escolha que Merece Atenção”. Sendo assim, no evento, os(as) candidatos(as) poderão participar
das salas interativas e palestras de cada curso de graduação oferecido pela UFMG. Será, também,
um momento de troca, um espaço democrático de intercâmbio de informações.
O(a) Aluno(a) participante da Mostra deverá estar atento(a) às seguintes OBSERVAÇÕES:


Para que tudo transcorra da melhor forma, é necessário que o(a) Senhor(a) envie com o(a)
seu(sua) filho(a) a autorização e a confirmação, a seguir, devidamente preenchidas e assinadas;



Valor do transporte: R$ 30,00 (Trinta Reais);



O(a)aluno(a) deverá estar devidamente uniformizado(a).



É necessário que o (a) aluno (a) esteja portando um Documento de Identidade durante a viagem,
assim como o Cartão do Seguro Escolar / 2017 e Cartão do Plano de Saúde, caso o tenha;



O valor da alimentação não está incluso no valor acima;



A autorização e o dinheiro deverão ser entregues à Senhorita Dáphne Rosa, no Setor de
Comunicação do CAOP, até o dia 13/09/2017 (quarta-feira), impreterivelmente.

CRONOGRAMA PREVISTO:
Horário

Programação
Rodoviária – Ouro Preto

6h
6 h e 30 min

Rodoviária – Cachoeira do Campo

6h e 45 min

Rodoviária – Itabirito

12 h

Almoço

17 h

Saída de Belo Horizonte

18h e 15 min

Rodoviária – Itabirito

18 h e 30 min

Rodoviária – Cachoeira do Campo

19 h

Previsão de chegada em Ouro Preto – Rodoviária

Atenciosamente,
_________________________________
Coordenação Pedagógica

 ....................................................................................................................................................................
Preencher e devolver a autorização/confirmação/pagamento até o dia 13/09/17, impreterivelmente, à Senhorita
Dáphne Rosa, no Setor de Comunicação do CAOP!

AUTORIZAÇÃO – Mostra de Profissões UFMG

Eu,_____________________________________, portador da C.I: ___________________ ,
autorizo meu (minha) filho(a) : _________________________________________________
portador (a) da CI:____________________ a viajar à Belo Horizonte, para visita à UFMG, no
dia 16/09/2017 (SÁBADO).
_________________________________
Assinatura do Responsável

