
 

Programação da Mostra de profissões EAJ-UFRN 2018 

- MANHÃ 

Auditório do EM-EAJ: 

08:00 h – 08:10 h: Acolhida (Direção da Unidade e PROGRAD). 

08:10 h – 09:00 h: Palestra “A escolha profissional do jovem na contemporaneidade“ (Psicóloga Juliane Dantas, EAJ-UFRN). 

09:00 h – 09:20 h: Lanche e giro pela praça da mostra. 

 

Palestras de apresentação dos cursos e profissões 

Horário / 
Local 

Sala 1 Grad Sala 2 Grad Sala 3 Grad Sala 4 Grad Sala 5 Grad Sala 6 Grad Sala 7 Grad Sala 8 Grad 

09:20 h – 
10:10 h 

Cursos do Centro de 

Tecnologia e ECT 

(Engenharias CeT)  

 

Palestra 

SISU 
Zootecnia  

Tecnologia em 

Análise e 

desenvolvimento 

de Sistemas - TADS 

Cursos do Centro de 

Ciências da Saúde 

 

Eng. Florestal 

 
Pedagogia 

Eng. de 

Telecomunicações 

10:10 h –
11:00 h 

Cursos do Centro de 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Eng. 

Agronômica 

 

Musica  

 

Dança 

 

Publicidade e 

propaganda 

 

Ecologia 

 

Eng. de 

Petróleo 

Turismo 

 

Praça da Mostra: 

11:00 h: Atividades culturais (Apresentação de grupo Musical e Banda Marcial) e encerramento.  

  



 

Programação da Mostra de profissões EAJ-UFRN 2018 

- TARDE 

Auditório do EM-EAJ: 

13:20 h – 13:30 h – Acolhida (Direção da Unidade e PROGRAD). 

13:30 h – 14:20 h – Lanche e giro pela praça da mostra. 

14:20 h – 14:40 h: Palestra “A escolha profissional do jovem na contemporaneidade“ (Psicóloga Juliane Dantas, EAJ-UFRN). 

 

Palestras de apresentação dos cursos e profissões 

Horário / Local Sala 1 EM Sala 2 EM Sala 3 EM Sala 4 EM 

14:40 h – 15:30 h 

 

Técnico em informática 

 

Técnico em Aquicultura Técnico em Agroindústria Técnico em Agropecuária 

14:40 h –15:30 h  
 

Tour guiado pelos principais setores produtivos da Escola Agrícola de Jundiaí a bordo de um micro-ônibus (acompanhados de monitores) 

 

15:30 h – 16:20 h 

 

Técnico em informática 

 

Técnico em Aquicultura Técnico em Agroindústria Técnico em Agropecuária 

15:30 h –16:20 h  
 

Tour guiado pelos principais setores produtivos da Escola Agrícola de Jundiaí a bordo de um micro-ônibus (acompanhados de monitores) 

 

Praça da Mostra: 

16:20 h: Atividades culturais (Apresentação de grupo Musical e Banda Marcial).  

 



 

O evento contará ainda com... 

 

 

� A Praça da Mostra: ponto de encontro e de informação. Será o local onde os visitantes poderão se encontrar para se conhecerem e se informar nas 

tendas montadas no local sobre: 

                   

� CAENE: informações sobre as politicas da UFRN para estudantes com necessidades especiais e questões de acessibilidade. 

 

� COPE e NAMQCG: Setor da EAJ de políticas de apoio e orientação aos estudantes dos cursos técnicos e de apoio a melhoria da 

qualidade dos cursos de graduação. Informações sobre auxílios, assistência estudantil, bolsas, etc. 

 

� E-Tec: informações sobre os cursos técnicos oferecidos pela EAJ-UFRN na modalidade à distância. 

 

� PRONATEC: informações sobre os cursos oferecidos pela EAJ em vários municípios do RN por meio do PRONATEC. 

 

� PET ZOO: os visitantes poderão conhecer um pouco das atividades desenvolvidas pelo Programa de educação Tutorial em Zootecnia 

da EAJ-UFRN. 

 

� PROGRAD: informações sobre o SISU e outras dúvidas que possam ser sanadas pelo pessoal da PROGRAD. 

 

� Curso de Engenharia Florestal: Os visitantes poderão se aprofundar um pouco mais sobre o curso de Engenharia Florestal. 

 

� Tour pela EAJ: os estudantes poderão fazer um tour pelos principais pontos da EAJ a bordo de um micro-ônibus (somente para os participantes do 

turno da tarde)  guiado por estudantes dos cursos técnicos e de graduação da EAJ. 

 

�  Setor médico: O consultório médico da EAJ estará de plantão durante todo o dia com um médico responsável e a ambulância da EAJ ficará 

disponível para o caso de alguma eventualidade. 


