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Oficinas Práticas Profissionais (OPP)
3ª Edição

A Univap recebeu, dia 23 de setembro (sexta-feira), das 9h às 17h, aproximadamente 2 mil estudantes 
de escolas públicas e particulares, que estiveram no Campus Urbanova para participar da 3ª Edição 
das Oficinas Práticas Profissionais (OPP).

No total, foram oferecidas 31 oficinas, envolvendo os 34 cursos das Faculdades de: Ciências da Saúde 
(FCS); Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação (FCSAC); Direito (FD); Educação e Artes (FEA); e 
de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU).

Uma recepção com participação dos funcionários da Universidade e de alunos voluntários dos 
diversos cursos foi montada nas proximidades da Portaria Principal do Campus Urbanova, com a 
finalidade de passar informações e orientar sobre os locais de realização das oficinas.

O convite elaborado pela Pró-Reitoria de Graduação, responsável pelo evento, foi feito às/aos 
Escolas/Colégios com antecedência e, para participar, as instituições tiveram de efetuar a inscrição no 
site da Univap, anexando uma lista em Word ou Excel dos estudantes interessados, na qual constava 
o nome completo e a indicação de duas (2) oficinas que cada um deles escolheu participar.

Para atender à demanda, a Universidade contratou dois ônibus externos e disponibilizou dois 
micro-ônibus internos para que os visitantes pudessem circular livremente pelo Campus, conhecer 
melhor a infraestrutura da Universidade ou visitar outras oficinas oferecidas pelas Faculdades. Além 
disso, os participantes puderam saborear pipoca servida gratuitamente e, ao final das atividades, 
ganharam uma sacola com kits promocionais da Universidade.

No total, dezoito (18) Instituições de Ensino da região participaram do evento, entre elas, o Centro de 
Educação Profissional Hélio Augusto de Souza – Cephas; Colégio Elo Educacional; Colégios Univap – 
Unidade Aquarius; Colégios Univap – Unidade Centro; E.E. Dr. Rui Rodrigues Dória; E.E.M.I. Prof. 
Nelson Nascimento Monteiro; E.E.E.I. Prof. Joaquim Andrade Meirelles; E.E.E.M.I. Prof. Joaquim de 
Moura Candelária; Escola Cristã Batista Regular; Escola Estadual Bairro do Cedro (Paraibuna); E.E. 
Coronel Eduardo José de Camargo (Paraibuna); E.E. Dr. Cerqueira César; E.E. Major Aviador José 
Mariotto Ferreira; E. E. Profa. Márcia Helena Barbosa Lino; E.E. Profa. Ilza Irma Moeller Coppio; ETEC 
Profa. Ilza Nascimento Pintus; Senai Santos Dumont; e Centro Educacional 162 – Sesi (Lorena).

Responsabilidade Social da Univap durante as OPP

A Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) organizou, 
durante a realização das OPP (23 de setembro), o dia 
“D” da Responsabilidade Social, uma iniciativa da 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES).

A ideia da Associação é trabalhar por um futuro melhor 
à sociedade e, quando se busca essa meta por 
intermédio de grupos, os resultados são ainda 
melhores. 

Inúmeras Instituições de Ensino Superior (IES) já participaram da “Campanha da Responsabilidade 
Social do Ensino Superior Particular" desde sua primeira edição, em 29 de outubro de 2005.

O objetivo do dia “D” é realizar, em um só dia, pelas IES de todo país ou em espaços definidos por 
elas, uma mostra geral de suas ações. As Instituições que cumprem as determinações da ABMES 
recebem o Selo de Instituição Socialmente Responsável e poderão utilizá-lo em seus materiais 
promocionais e de divulgação.

Na Univap, cerca de 800 estudantes do Ensino Médio das escolas 
visitantes receberam atendimento e orientações pelas equipes do 
Curso de Enfermagem (professores e alunos) sobre a prevenção 
da hipertensão com aferição da pressão arterial, bem como 
avaliação sobre a postura corporal, pelas equipes de alunos e 
professores do Curso de Fisioterapia, com a finalidade de prevenir 
as dores osteomusculares.

Depoimentos de alguns participantes

Boa tarde. Os estudantes adoraram as oficinas, inclusive presenciei o entusiasmo deles em várias, na 
Educação Física, em que observaram a prática de algumas atividades, na Química, direcionada à 
Perícia Criminal, que desperta o interesse de muitos, assim como na Biologia, com a qual ficaram 
encantados. Muitos disseram que estavam em dúvida sobre seus projetos de vida e através das 
oficinas tiveram certeza de seu futuro profissional. 
Professora Viviane Mapelli - E.E.E.I. Prof.  Joaquim Andrade Meirelles

No dia 23/09/2022, nós, alunos do curso Mecânica de Usinagens Especiais da Escola Senai Santos 
Dumont, visitamos a Univap para conhecer a estrutura da Universidade e alguns cursos, como o de 
Engenharia Aeronáutica especificamente, entre outras áreas semelhantes ao ramo e algumas distintas 
apenas para o conhecimento. Estavam acontecendo diversas oficinas de diferentes cursos com 
apresentações de profissionais da área; conhecemos algumas como as de Odontologia, Fotografia, 
Jornalismo, Psicologia e profundamente as áreas de Engenharia. Entre tantas diversidades de cursos, 
foi uma visita extremamente eficiente e essencial para o crescimento do nosso amplo conhecimento e 
de áreas importantes do mercado de trabalho. Agradecemos a oportunidade e a dedicação dos 
profissionais que nos acompanharam nas oficinas fornecendo conhecimentos valiosos para os nossos 
desenvolvimentos profissional e pessoal.
Alunos do Curso Mecânica de Usinagens Especiais - Senai Santos Dumont

Tivemos ótimas experiências em todos os âmbitos. A demonstração prática e participativa ajudou muito 
nas nossas percepções sobre o futuro profissional que temos em mente. Pudemos andar pelo campus 
e conhecer mais da dimensão das instalações e dos cursos oferecidos. As oficinas de Engenharia, 
Arquitetura, Rádio e TV, entre muitas outras, nos fizeram perceber que, de certa forma, não queríamos 
ir embora depois de algum tempo praticando as atividades e aprendendo na prática.
Como um todo, foi de grande valia, temos a pretensão de voltar!
Murilo Ribeiro da Silva - Aluno do 3º ano – E.E. Profa. Ilza Irma Moeller Coppio

A minha visita à Univap foi maravilhosa, a Universidade é um sonho para qualquer sonhador. Conheci 
duas oficinas das profissões com as quais mais me identifico, que são: Enfermagem e Biomedicina.
Ambas tiveram grandes ensinamentos que vou levar para a vida, os profissionais conseguiram 
alcançar o objetivo e pretendo um dia voltar lá para sair uma profissional formada e qualificada. 
Ingridy Tayná- Aluna do 3º ano – E.E. Cerqueira César

A visita à Univap me fez pensar ainda mais no futuro e me deu um certo medo de "fracassar", mas, com 
o apoio e os conselhos dos professores dessa Universidade, me senti mais esperançosa e com mais 
foco para alcançar meus objetivos. O espaço da Univap é lindo e nos passa um sentimento de 
acolhimento, eu amei poder ter tido essa oportunidade na Faculdade de Nutrição, que é a minha área 
escolhida. Essa experiência me fez ter ainda mais interesse em cursar Nutrição e os professores estão 
de parabéns na demonstração do funcionamento dessa área. Essa experiência com toda certeza teve 
um valor importante para mim, irei levar como uma motivação para minha carreira. Apenas gratidão! 
Luiza Helena - Aluna do 3º ano – E.E. Cerqueira César

A visita à Univap foi incrível, conheci novas áreas, me interessei por algumas que não tinha interesse, 
participei das gincanas, conheci os laboratórios, achei a Univap enorme. Várias coisas legais e muito 
interessantes! Eu super-recomendo para amigos e familiares. Um enorme beijo e obrigada pela 
oportunidade.
Tauani – Aluna do 3º ano – E.E. Cerqueira César

A visita à Univap me agregou coisas boas, me fazendo ter mais certeza da profissão que escolhi para 
minha vida. O acolhimento, a compreensão e a forma como foram prestativos com os alunos visitantes 
tornaram a experiência incrível... espero voltar mais vezes!
Ana Laura – Aluna do 3º ano – E.E. Cerqueira César

A experiência foi incrível, os alunos de Psicologia foram muito acolhedores e queridos, responderam 
todas as dúvidas daqueles que participaram da palestra. O Campus é muito bonito e espaçoso. Todos 
os funcionários que conheci foram extremamente educados e cuidadosos. 
Maria Eduarda – Aluna do 3º ano – E.E. Cerqueira César

Achei incríveis as oficinas de que participei, estava tudo bem organizado, a experiência foi maravilhosa, 
e os conhecimentos me ajudaram bastante.
Julia Lis – Aluna do 2º ano – Colégio Elo Educacional

Olá! Eu me chamo Lorena e estou no 2º ano do Ensino Médio e ter participado das OPP foi algo 
realmente divertido e explicativo. Eu consegui entender mais da área que eu estou pensando em cursar 
e consegui aprender mais sobre outras áreas e isso me instigou a ver áreas além da minha zona de 
conforto. Realmente espero ter novas oportunidades de poder ir neste evento.
Lorena – Aluna do 2º ano - Colégio Elo Educacional

Participar das OPP, na Univap, foi uma experiência muito gratificante. Nas oficinas, aprendi mais sobre 
como funcionam as profissões das áreas que participei (Química e Engenharia). As experiências foram 
muito divertidas e as dinâmicas feitas foram bem interessantes.
Gustavo Forti Gobo – Aluno do 2º ano - Colégio Elo Educacional

Foi bem divertido e didático, queria ter tido mais tempo para passear em outras estações.
Acredito que as oficinas “simulam” as profissões, sendo assim, é um bom caminho para quem está em 
dúvida com o seu projeto de vida.
Aira Duarte de Souza, 1º Ano A – E.E.E.I. Prof. Nelson do Nascimento Monteiro

Foi uma experiência incrível, conseguimos conhecer bastante o local e desfrutar um pouquinho das 
coisas que acontecem na unidade. Aprendi bastante, mesmo não tendo oficina da minha área, e com 
certeza levarei os aprendizados do dia para a minha vida.
Maria Elena Fernandes de Medeiros, 2º Ano B – E.E.E.I. Prof. Nelson do Nascimento Monteiro

Foi muito legal, tive contato com a área que eu quero seguir. Mesmo que por pouco tempo, foi muito 
legal, gostei bastante.
Pedro Henrique de Souza, 3º Ano C – E.E.E.I. Prof. Nelson do Nascimento Monteiro

Nós, alunos e professores da E.E. Major Aviador José Mariotto Ferreira, somos extremamente gratos 
pela oportunidade de participar do projeto de vida de diversos alunos da Univap e por tê-los no 
desenvolvimento do nosso projeto de vida. 
Foi na Feira de Profissões que experimentamos outras possibilidades das áreas de interesse, assim 
como as áreas que não conhecemos com profundidade.
Agradecemos a disponibilização de materiais e transporte, sem esse apoio não aproveitaríamos tanto 
o espaço do Campus Urbanova. 
Para finalizar, agradecemos o acolhimento de toda a equipe, que mostrou que São José dos Campos 
também tem universidades de excelência.
Grêmio Estudantil " All the time" com apoio da CGP Ensino Médio
E.E. Major Aviador José Mariotto Ferreira

Gostei muito da experiência, pois aprendemos coisas novas, como sobre DNA, fórmulas, entre 
outras coisas.
Carlos Eduardo Lima dos Santos – Aluno do 2º ano - CEPHAS

Eu gostei muito da OPP, pois foi uma experiência importante para conseguir um norte de qual área 
seguir e ver se realmente é o que eu espero do curso.
Pietra Adriele Antunes dos Santos – Aluna do 3º ano – Colégio Univap Centro

Eu gostei muito, pois tenho o intuito de ingressar na Univap. Foi uma forma de saber como seria o curso 
que eu escolhi. As dinâmicas foram muito interessantes e divertidas.
Giovana Jovino – Aluna do 3º ano – Colégio Univap Centro

Achei a OPP muito interessante, pois foi possível conhecer o Campus Urbanova, que particularmente 
achei muito bonito. As oficinas tinham dinâmicas muito legais e foram muito bem trabalhadas pelos 
professores.
Alexandre Mello Ribeiro – Aluno do 3º ano – Colégio Univap

No dia 23 de setembro, fomos visitar a OPP na Univap. Nos receberam muito bem, dando informações 
de onde ficava cada curso, e explicaram que os transportes estariam disponíveis. 
O curso que eu tive mais interesse foi Arquitetura, porque foi explicado que o estudo seria focado no 
bem da natureza.
Todos gostaram muito da experiência e entenderam como funciona cada curso.
Maria Clara – Aluna do 2º ano – Colégio Univap Aquárius

Gostei muito da experiência de ter visitado a OPP Univap, pois, além de dar uma breve visão de como 
será o curso que eu escolher, consegui vivenciar a rotina de um estudante universitário. Adorei a 
recepção e a oportunidade de ter conhecido a Universidade. 
João Victor Rennó – Aluno do 2º ano – Colégio Univap Aquárius.

Eu particularmente gostei muito da OPP na Univap, principalmente a atenção e a ajuda dos alunos que 
estavam na faculdade, com uma boa abrangência sobre os assuntos em relação aos cursos. Adorei a 
experiência, que fez com que eu e muitas outras pessoas aumentássemos o interesse pela faculdade!
Letícia Oliveira de Souza – Aluna do 3º ano – Colégio Univap Aquárius

Adorei a experiência que presenciei na OPP, principalmente porque, em grande parte dos cursos, quem 
conversou com a gente, explicou todo o funcionamento e tirou dúvidas foram os alunos. 
Maria Eduarda Diniz – Aluna do 3º ano – Colégio Univap Aquárius

Eu gostei muito da minha experiência na OPP no campus da Univap Urbanova. A estrutura dos prédios 
que visitei é impecável, e achei interessantes os ônibus que circulam dentro do campus para ajudar os 
estudantes a se locomoverem. 
Marco Antônio – Aluno do 3º ano – Colégio Univap Aquárius

Eu achei a OPP muito boa, deu para dar uma boa filtrada nos cursos que a Univap tem e o curso que 
eu quero escolher para mim. Foi ótimo! 
Gabriel Idesti – Aluno do 3º ano – Colégio Univap Aquárius

Achei muito interessante a visita na OPP na Univap, pois eu pude conhecer os cursos que estava 
pensando em fazer e tive boas experiências que me deram um norte para me ajudar em minha 
decisão final.
Aline da Silva – Aluna do 3º ano – Colégio Univap Aquárius

Achei a OPP um evento muito aberto a quem busca uma direção e um rumo para carreira ou até 
mesmo para cursos de aprendizado. 
Leonardo Machoski – Aluno do 3º ano – Colégio Univap Aquárius.

A visita a OPP na Univap foi ótima, deu para ter uma noção melhor dos cursos para escolher uma área. 
Além de ser um lugar bem aberto, é, ao mesmo tempo, muito acolhedor. Me ajudou a ter mais certeza 
ainda do curso que escolhi e sou muito grata pela oportunidade. 
Laura Hokazono – Aluna do 3º ano – Colégio Univap Aquárius

Gostei bastante da experiência de estar em um campus de universidade, interagir com outros alunos 
que estão na mesma situação de estudante que eu. As oficinas que escolhi são da área que pretendo 
seguir, por isso saí mais motivada e encantada pelo curso e a profissão. 
Alicia Da Cunha Souza Fernandes - 3°Ensino Médio - Sesi Lorena

A experiência nas oficinas da Univap foi interessante, pois foi possível ter uma visão um pouco mais 
aprofundada sobre os cursos a partir da fala dos professores da Universidade. Porém, eu esperava que 
as atividades fossem mais práticas para ter uma vivência mais completa.
Camila Rodrigues Palomo - 3° Ensino Médio - Sesi Lorena

A visita nas Faculdades da Univap foi uma experiência boa para todos alunos, principalmente por 
serem alunos do terceiro ano do Ensino Médio, porque pode ser um fator decisivo para nós que 
estamos em busca de qual carreira profissional seguir, e a Universidade proporcionou esse momento 
de conhecimento do mercado de trabalho e diferentes áreas existentes ao ingressar no curso superior.
Marcus Vinicius de Oliveira Escobar - 3°Ensino Médio - Sesi Lorena
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Rádio e TV - “Locução para PodCast”

“Planejamento de Campanhas Digitais”

Palestra Informativa: “Eu no Direito”

Artes Visuais – “Colagem Digital”

Artes e Mídias Digitais - “Colagem Digital”

Educação Física – “Adaptações Fisiológicas 
na Prática Esportiva”

História – “Ofício do Historiador: Ensino e Pesquisa”

Pedagogia – “Música e a Construção da Linguagem”

Psicologia – “As Diversidades da Psicologia”

Química – “Seja Perito por Um dia!”

Arquitetura – “Maquetes”

Engenharias: Aeronáutica e Espaço/Ambiental e Sanitária/Biomédica/
Civil/Computação/Produção/Elétrica/Mecânica/Química: 

CSI (Crime Scene Investigation): As Engenharias na 
Solução de Enigmas (Ciência Forense)

Ciências Biológicas – Enriquecimento Ambiental 
para Animais Silvestres: Uma Imersão

23.1 Ciências Biológicas – Mãos na terra: 
Kokedama de Plantas Medicinais e Aromáticas

Publicidade e Propaganda – “Fotografia Publicitária”

Oficinas Oferecidas

Recepção próximo à Portaria Principal do Campus Urbanova Funcionários e alunos voluntários deram as orientações Parte da equipe organizadora do evento

Biomedicina -   “A Importância de Saber o Seu Tipo Sanguíneo 
em Caso de Emergência” – OPP 1

Biomedicina - “Conhecendo por Extração o DNA do 
Morango” – OPP 2

Enfermagem - “Atendimento no Suporte Básico de Vida” – OPP 3

Estética - “Os Cuidados Faciais e Capilares” – OPP 4 Fisioterapia – “Fisioterapia como Precursora da Qualidade
de Vida” – OPP 5

Medicina Veterinária – “Anatomia Veterinária” – OPP 6

Nutrição – “Conhecendo a Composição Corporal e uma 
Alimentação Saudável” – OPP 9

Odontologia – “A Característica da Cavidade Bucal por meio 
da Radiografia – OPP 10

Serviço Social – Palestra: “O Serviço Social e os Direitos 
Humanos” – OPP 11

Administração e Ciências Contábeis – “Finanças
Pessoais” – OPP 12

Design de Moda – “Oficina de Estilo” – OPP 13 Gastronomia – “Especiarias dentro da Cozinha” – OPP 14 Jornalismo – “Jornalismo em Televisão” – OPP 15

Publicidade e Propaganda – “Produção para Social
Mídia” – OPP 16

Publicidade e Propaganda – “Fotografia Publicitária” – OPP 17 Rádio e TV - “Locução para PodCast” – OPP 18

Palestra Informativa: “Eu no Direito” – OPP 20 Artes Visuais e Artes e Mídias Digitais “Colagem
Digital” – OPP’s 21 E 22

Ciências Biológicas – “Enriquecimento Ambiental para Animais
Silvestres: Uma Imersão” – OPP 23

Ciências Biológicas – “Mãos na Terra: Kokedama de Plantas
Medicinais e Aromáticas” - OPP 23.1

Educação Física – “Adaptações Fisiológicas na Prática
Esportiva” – OPP 24

História – “Ofício do Historiador: Ensino e Pesquisa” – OPP 25

Pedagogia – “Música e a Construção da Linguagem” – OPP 26 Psicologia – “As Diversidades da Psicologia” – OPP 27

Arquitetura – “Maquetes” – OPP 29 Engenharias - CSI (Crime Scene Investigation): As Engenharias
na Solução de Enigmas (Ciência Forense) – OPP 30

Química – “Seja Perito por Um Dia!” – OPP 28

Pipoca distribuída gratuitamente aos participantes da OPP

Medicina Veterinária – “Conhecendo a Clínica de 
Grandes Animais’’ – OPP 7

Medicina Veterinária – “Conhecendo a Clínica de Pequenos 
Animais’’ - OPP 8

A Responsabilidade Social da Univap por meio do atendimento à saúde

Aferição da pressão arterial e avaliação postural

Encerramento das atividades depois de um belo
dia com céu azul

Professores e alunos receberam brindes da Univap É hora de fazer a foto e guardar de lembrança
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Cursos Abrangentes/ Área do Conhecimento

Biomedicina - “A Importância de Saber o Seu Tipo 
Sanguíneo em Caso de Emergência”

Biomedicina - “Conhecendo por Extração o DNA 
do Morango”

Enfermagem - “Atendimento no Suporte 
Básico de Vida”

Estética - “Os Cuidados Faciais e Capilares”

Fisioterapia – “Fisioterapia Como Precursora 
da Qualidade de Vida”

Medicina Veterinária – “Anatomia Veterinária”

Medicina Veterinária – “Conhecendo a Clínica 
de Grandes Animais’’

Medicina Veterinária – “Conhecendo a Clínica 
de Pequenos Animais’’

Nutrição – “Conhecendo a Composição Corporal 
e uma Alimentação Saudável”

Odontologia – “A Característica da Cavidade 
Bucal Por Meio da Radiografia”

Serviço Social – Palestra: “O Serviço Social e os 
Direitos Humanos”

Administração e Ciências Contábeis – 
“Finanças Pessoais”

Design de Moda – “Oficina de Estilo”

Gastronomia – “Especiarias Dentro da Cozinha”

Jornalismo – “Jornalismo em Televisão”

16 Publicidade e Propaganda – “Produção para 
Social Mídia”


