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Universidade de São Paulo realiza a 1ª Feira de Profissões em Santos, SP 
Professores, estudantes e vestibulandos devem se inscrever por e-mail.  

Feira acontece nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (4), das 9h às 17h. 
 

 
Campus da USP, em Santos, fica no Colégio 
Cesário Bastos (Foto: Divulgação/USP) 
 

O campus da USP em Santos, no litoral de São Paulo, receberá a primeira feira de profissões da universidade 

na cidade, nesta quinta (2) e sexta-feira (4), das 9h às 17h. 

Professores e alunos de diferentes unidades da universidade apresentarão os cursos e atividades para alunos 

de ensino médio e vestibulandos. A feira faz parte do Programa "USP e as Profissões", que anualmente realiza 

uma feira em São Paulo e no interior. 

As unidades da USP que levarão representantes são a Escola Politécnica (Poli), o Instituto Oceanográfico (IO), 

o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH), Instituto de Geociências (IGc), Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

(FEA), Instituto de Biociências (IB), Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), Instituto de Matemática e Estatística 

(IME) e Escola de Engenharia de Lorena (EEL). 

Para participar, professores, estudantes e vestibulandos devem se inscrever gratuitamente enviando e-mail para 

comunicacao@poli.usp.br, com o assunto "Feira de profissões de Santos", com o nome, idade e e-mail dos 

visitantes. Os representantes das escolas e cursinhos podem agendar visitas pelo mesmo e-mail, comunicando 

o horário e a quantidade de alunos que farão a visita, bem como o contato do responsável. 

O campus da USP em Santos fica no Colégio Cesário Bastos, localizado na Praça Cel. Narciso Andrade, s/nº, 

no encontro da Av. Ana Costa com a Av. Rangel Pestana, ao lado da CET, na Vila Matias, em Santos. 
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