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(quarta a sexta-feira) 

1. Apresentação 

 

Em 1994 foi realizada a 1ª Feira do Vestibular 

acontecendo no Ginásio de Esportes com a 
participação de aproximadamente dois mil 
visitantes. Nesse formato foram duas versões. 
Posteriormente sofreu uma ampliação com a 
participação das Universidades do Estado, 
UEPA, UFRA, UNAMA, IESAN e do CESUPA e, 
assim, as Feiras III a XI ocorreram no Shopping 
Castanheira, até o ano de 2004. 

Na gestão do Reitor Carlos Maneschy, 
em 2010, após a retomada do evento, e de volta 
ao Campus do Guamá, grande tem sido o 
público visitante e nesse ano de 2013, atingimos 
a versão de número 15 a XV FEIRA DO 
VESTIBULAR. 

A Feira do Vestibular da UFPA – FeiVest, 
é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação, cuja execução é compartilhada com 
as Faculdades e Escolas do Campus Belém e 
demais Faculdades cujos Cursos são apenas 
ministrados em alguns Campi da UFPA, 
contando com o apoio e coordenação das Pró-
reitorias de Administração (PROAD), de 
Extensão (PROEX), do Centro de Processos 
Seletivos (CEPS) e do Centro de Eventos 
Benedito Nunes (CEBN). 

A FeiVest se apresenta aos estudantes 
de escolas do Ensino Médio do Pará, como uma 
grande vitrine dos cursos, das ações e da 
produção acadêmica da Instituição, momento 
em que “cumpre assim, a sua missão no papel 
de gerar e difundir conhecimento nos diversos 

campos do saber [...] contribuindo para o 
exercício pleno da cidadania, fundada em 
formação humanística, crítica, reflexiva e 
investigativa (UFPA, 2002)”. 

 

2. Objetivo Geral 

 

Prestar informações sobre os 72 (setenta 
e dois) cursos ofertados pela UFPA, nas 
diversas áreas do conhecimento e suas 
perspectivas no mercado de trabalho, seja no 
Campus de Belém ou nos Campi distribuídos no 
Estado (Abaetetuba, Altamira, Bragança, 
Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, 
Marabá, Soure e Tucuruí). 

 

3. Metodologia 
 
A FeiVest/UFPA se dará de forma 

expositiva, através de 62 estandes divididos em 
tendas, e toda área  do Centro de Eventos 
Benedito Nunes - CEBN, destacando as áreas 
de conhecimento e serviços oferecidos pela 
Instituição, como a imagem a seguir: 

 

 

 

4. Ações que serão realizadas 
 

Serão instalados 62 estandes distribuídos 
em 4 tendas com refrigeração destinadas às 
exposições das Faculdades/Escolas/Serviços; 

Serão ministradas aulas explicativas, 
denominadas de AULÕES sobre as áreas do 
conhecimento que fazem parte da nova 
configuração do vestibular; 

Os “AULÕES” serão disponibilizados no 
site da UFPA; 



Através do projeto “VISITA CAMPUS”, do 
curso de Turismo, os futuros universitários 
poderão conhecer a estrutura física da UFPA, 
os espaços para aulas e os laboratórios de 
pesquisas, conferências, etc., assim como, 
vislumbrar a deslumbrante paisagem natural 
em que se encontra o Campus; 

Oficinas de Orientação Vocacional; 

Pretende-se editar uma revista 
acadêmica, em cujo conteúdo constará o perfil 
dos cursos ofertados pela Instituição, além de 
resultados de pesquisas de interessa geral; 

Será oferecida programação cultural, com 
apresentação de shows, danças, peças 
teatrais, atividades lúdicas, dentre outros. 

 

5. Resultados Esperados 
 

 

Espera-se que o projeto seja gerador de 
informações, precisas e claras, aos estudantes 
do Ensino Médio de escolas públicas e 
particulares, assim como de cursinhos 
preparatórios para o exame do vestibular. O 
alunado terá informações / orientações sobre 
os diversos cursos e as perspectivas de 
mercado, o que permitirá maior confiança na 
escolha da futura profissão. 

Pretende-se levar ao conhecimento 
público resultados de projetos voltados ao meio 
ambiente como o do Instituto de Estudos 
Costeiros (IECOS) localizados no Município de 
Bragança, nordeste do Pará que desenvolve 
pesquisas voltadas para as áreas costeiras 
amazônicas com as Faculdades de Engenharia 
de Pesca (FEPESCA), de Ciências Biológicas 
(FBIO). Além disso, o Instituto possui um 
Herbário Didático e uma coleção Didática de 
Zoologia. A Faculdade de Engenharia de Pesca 
objetiva formar profissionais habilitados a atuar 
no mercado de trabalho, promovendo o 

desenvolvimento sustentável do setor 
pesqueiro, através da criação, captura 
beneficiamento e industrialização de 
organismos aquáticos. Já a Faculdade de 
Ciências Biológicas atua em projetos, 
consultorias, emissão de laudos e pareceres 
técnicos ambientais e tecnológicos, com uma 
forte vocação para a biologia marinha. 

Outros cursos da UFPA que 
desenvolvem questões ambientais são os de 
Engenharia Sanitária e Ambiental de Belém, 
Ciências Biológicas de Bragança, Engenharia 
de Minas e Meio Ambiente, Engenharia de 
Materiais, ambos de Marabá, Engenharia Civil 
e Ambiental de Tucuruí, Engenharia Industrial 
de Abaetetuba dentre outros que também 
promovem a educação ambiental. 

Esclarecimentos proporcionados pelos 
Aulões inseridos na programação acadêmica, 
com os mais variados temas. 

 

6. Participação da Comunidade 

 

O sucesso da Feivest será mensurado 
pela participação efetiva de estudantes de 
instituições de ensino públicas e particulares de 
segundo grau e cursinhos preparatórios. Em 
relação à comunidade externa, estima-se que a 
feira registre um fluxo de 35 mil pessoas 
aproximadamente, que se beneficiarão com as 
atividades a serem desenvolvidas durante o 
período, tais como, esclarecimento sobre os 
cursos ofertados pela UFPA e seus Campus, e 
os demais serviços disponíveis, seja através de 
projetos de extensão ou de atendimento social 
às populações carentes como assistência a 
saúde, assistência jurídica, etc., além da partici-
pação na programação cultural estabelecida. 

 

7. Estratégia de Mídia 

 

A XV FeiVest será divulgada nas 
principais escolas de ensino médio, públicas e 
particulares, localizadas na região metropolitana 
de Belém, assim como, através de instrumentos 
de mídia com alcance para o interior do Estado. 
Toda a divulgação será realizada através dos 
meios de comunicação interno e externo, sob a 
responsabilidade da Assessoria de Comuni-
cação - ASCOM da UFPA.  

CONTATOS: feivest@ufpa.br, cebn@ufpa.br  
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