
Prezados(as) alunos(as), saudações! 

Segue Pesquisa Raio X Universia.

Oi, pessoal. Tudo bem? Sou a Letícia e trabalho na Universia, uma empresa do grupo Santander, que realiza processos seletivos 
de jovem aprendiz, estágio e programas de trainee.

Anualmente, realizamos a Pesquisa Raio X Universia: uma perspectiva atualizada sobre educação, carreira e futuro.

É uma pesquisa com jovens pré-universitários, universitários e pós-universitários com o objetivo de compreender o 
momento acadêmico e profissional dos jovens brasileiros e seus entendimentos de liderança consciente para o futuro.

Em 2020, realizamos essa pesquisa e obtivemos, em média, 5 mil respondentes, sendo eles mais de 50% alunos 
universitários. A pesquisa durava cerca de 13 minutos para ser respondida e foi realizada de maneira totalmente online.

Para 2021, desejamos alcançar a meta de 10 mil respondentes, mantendo a alta porcentagem de alunos universitários.

Continuará sendo no formato online, mas reduzimos o tempo de pesquisa para 8 minutos, sem alterar a qualidade da pesquisa.

Como forma de incentivo para os respondentes, oferecemos dois benefícios:

- Cupom da EF English Live para acesso de 30 dias grátis aos cursos de Inglês;

- Certificado de participação, podendo valer 1 hora de atividade complementar aos alunos universitários respondentes;

Podemos contar com a sua instituição de ensino para a divulgação e aceitação do certificado como hora 
complementar?

Após obtermos os resultados da pesquisa, pretendemos realizar uma live para o compartilhamento dos resultados e 
também disponibilizar um material para consulta.

Envio, abaixo, o link da pesquisa e por meio dos anexos envio as peças de divulgação.

Link da pesquisa: https://bit.ly/RaioX2021Universia

https://bit.ly/RaioX2021Universia
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PROCESSOS
CONHECIMENTO E EXECUÇÃO
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CONHECIMENTO
(tem expectativa de direito)

EXECUÇÃO
(certeza do direito)
TÍTULO EXECUTÁVEL

TÍTULO JUCICIAL – ART. 515 DO CPC
TÍTUTLO EXTRAJUDICAL  ART. 784 DO CPC

OS PEDIDOS SÃO DIFERENTES:
-CONDENE O RÉU...
-PAGUE SOB PENA DE PENHORA...
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