Comunicado 82/2019
Assunto: Visita a UPA – Unicamp de Portas Abertas.
Turmas: Ensino Médio

Guarulhos, 02 de maio de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Dando continuidade ao Projeto “Profissões” os alunos participarão da UPA (Unicamp de Portas
Abertas) evento que acontece anualmente em Campinas e recebe cerca de 40 mil estudantes do
ensino médio, de todo país. Todos os Institutos e as Faculdades da Unicamp estão envolvidos na
elaboração da programação, propondo oficinas, visitas a laboratórios de pesquisa, palestras e
apresentações culturais. Além de apresentar cursos, currículos e possibilidades de inserção no
mercado de trabalho, as atividades oferecidas este ano estarão, de alguma maneira, relacionadas aos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Segue abaixo o cronograma da visita:
Data: 25 de maio (sábado).
Local: Unicamp – Cidade Uiniversitária “Zeferino Vaz” – Distrito de Barão Geraldo – Campinas - SP
Valor: R$ 105,00 (transporte e monitoria).
Horário de saída do Colégio: 7 horas. (chegar com 30 minutos de antecedência)
Horário de retorno ao Colégio: 19 horas (aproximadamente).
Durante a atividade, os alunos poderão adquirir lanches no local, sendo a compra de
responsabilidade do(a) aluno(a). Pensando na segurança de todos, os alunos deverão estar
uniformizados e calçando tênis confortável para caminhada. Recomendamos que levem uma capa
de chuva descartável e lanches para serem consumidos durante o trajeto de ida e volta.
Caso concordem que seu/sua filho/a participe enviem à “Secretaria” a autorização juntamente com o
pagamento (referente ao transporte e monitoria) até o dia 17/05 (sexta-feira), impreterivelmente, pois
precisamos da resposta para confirmar ou cancelar o evento. Devido ao transporte o número de vagas é
limitado e serão preenchidas por ordem de pagamento realizado na Secretaria do Colégio.
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorização
Autorizo meu/minha filho/a ______________________________________________________________
do _____ a participar da visita UPA (Unicamp de Portas Abertas) no dia 25 de maio (sábado), das 7 horas às 19
horas (aproximadamente), juntamente com a equipe do Colégio Novo Rumo.

Guarulhos, ____ de __________________ de 2019.

_________________________________________
Nome do Responsável

_______________________________________
Assinatura do Responsável

