
 Comunicado 042/2018 
 

 
  CONVITE SOPA/2018 

(Semana de Orientação Profissional aos Alunos) 
 

 
 

  
São Paulo, 26 de abril de 2018. 

  
Senhores Pais 
   
É com muito orgulho que nós, da Diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio Santa Clara, apresentamos a quinta edição do S.O.P.A. 
(Semana de Orientação Profissional aos Alunos)!                                                                                                              
O objetivo do projeto é aprofundar a discussão sobre a escolha profissional. Para isso, os alunos entrarão em contato com profissionais de 
diversas áreas, trocando experiências sobre a amplitude da profissão, mercado de trabalho, dificuldades e facilidades, o que esperar na 
faculdade, etc.                  
A semana contará com palestras sobre orientação profissional, mercado de trabalho e vestibular, conversas entre alunos e ex-alunos e 
uma Feira de Profissões. 
Fizemos uma enquete para saber as áreas de interesse de alunos do 9º ano a 3ª série do Ensino Médio. Estes foram os resultados:    
       
Administração e Negócios 

• Administração 
• Marketing 
• Economia 

  
Artes e Design 

• Arquitetura 
• Artes Cênicas 
• Design Gráfico 
• Fotografia 
• Música 
• Dança 

  
Ciências Exatas e Informática 

• Astrofísica/Física 
• Ciência da Computação 
• Tecnologia da Informação 
• Química 
• Programação 
• Matemática 

  
Ciências Humanas e Sociais 

• Ciências Sociais 
• História 
• Relações Internacionais 
• Filosofia 
• Direito (alta demanda) 
• Pedagogia 

• Geografia 
• Arqueologia 
• Psicologia 

 
Comunicação e Informação 

• Jornalismo 
• Cinema 
• Publicidade e Propaganda 

  
Engenharias 

• Engenharia Civil 
• Engenharia de Produção 
• Engenharia Mecatrônica 
• Engenharia Química 
• Engenharia de Alimentos 
• Engenharia Mecânica 
• Engenharia Espacial 

 
Biológicas 

• Medicina (alta demanda) 
• Biomedicina 
• Nutrição 
• Biologia 
• Veterinária 
• Botânica 
• Bioquímica 
• Perícia Criminal 

  
       

 
  Caso tenham interesse em integrar-se ao projeto como um desses profissionais (ou conheçam alguém que se interesse) enviem um e-
mail para gremiosantaclara2018@gmail.com (até dia 11/05), para se inscrever e/ou obter mais informações.  
Data: sábado, 19 de maio das 10h às 13h no Colégio Santa Clara. 
  
 
Estamos precisando de profissionais de todas as áreas acima. 
  
 
 
                                    Obrigado pela atenção e participação, 
 
  
 
                                                                       Diretoria do Grêmio Santa Clara.         


