
 
  Comunicado nº 33                                                                                                           Curitiba, 05 de agosto de 2022. 
 

  Assunto: Feira de Profissões - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
                  O Colégio Vicentino São José convida os estudantes do Ensino Médio a participarem da Feira de 

Profissões da Universidade Federal do Paraná - UFPR no dia 19/08/2022 (sexta-feira), no período da tarde. 
                  O evento tem como objetivo apresentar o perfil dos Cursos de Graduação, as tendências de mercado, bem 

como mostrar os serviços disponíveis à comunidade, além das atividades de extensão e pesquisa promovidas pela 
Instituição.  

                  A saída do Colégio está prevista 13h30 e o retorno às 19h (aproximadamente). Os estudantes deverão 
comparecer devidamente uniformizados e serão acompanhados pelas Coordenadoras e Professores. Será 
cobrada uma taxa de R$ 20,00, para o transporte. Os interessados deverão entregar a autorização e a taxa até 
dia 12/08/2022 (sexta-feira), à Coordenadora Pedagógica. 

     Atenciosamente, 
 

               Eliane Dziurkoski                              Simone R. P. Gianesini                         Irmã Leonides Selhorst 
         Orientadora Educacional                       Coordenadora Pedagógica                                  Diretora 
 

 ------------------------------------------recortar e devolver na Coordenação Pedagógica até dia 12/08/2022 (6ª feira). 
 

AUTORIZAÇÃO 
Estudante: ___________________________________________________Série: _________  Turma: _________ 
Eu ________________________________________________________________________________, autorizo 
meu(minha) filho(a) do EM  a  participar da Feira de Profissões da Universidade Federal do Paraná - UFPR,  
Campus Piraquara, no dia 19/08/2022 (6ª feira).  
                                                                                                             _______________________________ 
                                                   Assinatura dos Pais e/ou Responsáveis 
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