
Para auxiliar os estudantes que
começam a pensar nos processos
seletivos das universidades, o
professor, psicólogo e coach de
carreiras Márcio Souza acaba
de lançar um canal no YouTube
com vídeos em que explica, por
exemplo, como a pessoa pode
saber se escolheu a profissão mais
adequada ao seu perfil, a diferença
entre teste e orientação vocacional
e quais são as formas de identificar
se a universidade que deseja
cursar é realmente a melhor
opção para o seu caso. A estratégia
elaborada por Márcio para o
canal consiste em dividir os
temas em temporadas – cada
uma delas contendo oito episódios
com cerca de seis minutos de
duração. Vale dizer que os vídeos
inéditos serão postados sempre
às quintas-feiras. Mas não
para por aí. Em breve, o
especialista pretende ampliar o
seu público-alvo, começando
a produzir materiais voltados a
quem se prepara para ingressar
no mercado de trabalho.
Para conhecer o canal, é só acessar
o endereço http://migre.me/s23sk.FO
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Vestibular

Direito Ambiental - AFaculdade de Direito da Unisanta e aAssociação
dos Professores de DireitoAmbiental do Brasil (APRODAB) realizam, nos dias
26 e 27/11, o 13º Congresso dos Professores de Direito Ambiental do Brasil.
Entre os palestrantes, o Ministro do STJ e docente da Unisanta, Antonio Her-
man de Vasconcellos. Inscrições gratuitas: eventos.unisanta.br/congresso
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Matrículas abertas para 2016,
com descontos especiais. Entre
os diferenciais: oficinas gratui-
tas, atividades extracurriculares,
salas climatizadas, lousa digital,
laboratórios, piscinas, bibliotecas,
ginásios, salas multidisciplinares e
brinquedoteca. Inf.: 3202-7136 ou
www.colegio.unisanta.br

transferências

2ºCurso Superior
Alunos formados na Unisanta inte-

ressados em realizar o 2º curso su-
perior na Instituição podem ser bene-
ficiados com descontos de 20% nas
mensalidades. Faça sua matrícula e
volte a ser aluno Unisanta!

A Unisanta aceita transferências de
outras instituições para seus cursos de
graduação, com 25% de desconto na
1ªmensalidadepaganaUniversidade.
Inf.: 3202-7101ouwww.unisanta.br/Vi-
daAcademica/Transferencias

iniciação Científica
No dia 12/11, às 19h, no Consistó-

rio da Unisanta, acontece a entrega
do Prêmio de Iniciação Científica Dr.
Milton Teixeira aos melhores traba-
lhos apresentados no VII Congresso
Brasileiro de Iniciação Científica (CO-
BRIC). Inf.: www.unisanta.br/cobric/

talentos Unisanta - Formado na Faculdade de
Educação Física e Esporte, Carlos Eduardo Araújo foi
aprovado no Aprimoramento Profissional em Condicio-
namento Físico Aplicado à Prevenção Cardiológica, no
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP.

Tênis de Mesa - Alunos do Ensino
Médio, Vitor Bibiano e Pedro Rodri-
gues conquistaram medalhas de ouro
no Campeonato Brasileiro Sanei de
Verão de Tênis de Mesa, realizado na
Bahia. Os mesatenistas representa-
ram a seleção paulista na disputa.

A lista de aprovados no Vestibular do
dia 7/11 estará no site www.unisanta.br/
vestibular, no dia 9/11, a partir das 18h. As
matrículas devem ser feitas dias 10 a 11/11,
das 9h às 21h, na Rua Oswaldo Cruz, 277.
Para agilizar as matrículas acesse: queroser.unisanta.br

Candidatos aprovados em exame anterior e que tenham perdido o prazo de
matrículas devem comparecer ao Protocolo Geral para efetivá-la.

Vestibular Agendado - Quem faltou na prova pode remarcar gratuita-
mente. Os candidatos que perderam o prazo também podem participar. Inf.:
www.unisanta.br/vestibular ou (13) 3202-7139.

Vestibulares na mira


