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Rumo à profissão
Família, escola e até
universidades têm

desenvolvido
projetos de apoio ao

jovem, que, cada
vez mais cedo,
precisa decidir

sobre sua
carreira. A

preocupação com
permanência e

conclusão do curso
também mobiliza os

estudantes e as
instituições
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MARIA JOSÉ VASCONCELOS

EDUCAÇÃO

A
escolha profissional tem se torna-
do tarefa menos solitária, passan-
do a contar com apoio de família,
escola e, até, universidade, sem

falar da agilidade de comunicações, que
ajudam na busca por esclarecimentos.
Com o objetivo de auxiliar o jovem — que
cada vez mais cedo precisa decidir sobre
carreira e mercado de trabalho —, mais
atores têm se articulado, inclusive pela
preocupação com a permanência e a con-
clusão do curso escolhido. No atual con-
texto de fácil acesso a informações, aber-
tura de relações e intercâmbios, o proces-
so de decisão já envolve projetos pedagó-
gicos especialmente desenvolvidos para
“desatar nós” e criar nexos diante do am-
plo cenário oferecido. Essa atividade mo-
biliza estudantes, do Ensino Fundamental
ao Médio e, até, do Superior, no qual ain-
da se verificam dúvidas sobre o curso es-
colhido. Os colégios Marista São Pedro e
Farroupilha, na Capital, além das faculda-
des Senac (Porto Alegre) e Unisc (Santa
Cruz do Sul), são exemplos nessa área.

FEIRA DAS PROFISSÕES
.
No Colégio São Pedro, a orientadora

educacional Carla Schüler explica que a
Educação integral marista alia prepara-
ção acadêmica à formação humana, ao
cuidado com a vida e desenvolvimento de
lideranças. Assim, a perspectiva acadêmi-
ca e profissional já se inicia nos anos fi-
nais do Ensino Fundamental e se fortale-
ce no Ensino Médio, tendo como princi-
pais projetos Orientação Profissional, Mo-
mentos de Formação, Feira das Profis-

sões, Visitas Guiadas a Universidades,
Programa de Pré-Graduação e Prepara-
ção para o Vestibular e Enem.

Carla destaca que o trabalho escolar
tem sido importante aliado na busca por
autoconhecimento e escolha profissional.
Por isso, o colégio promove momentos de
palestras, encontros, feira com profissio-
nais e visitas, além de abordagens em di-
versas disciplinas em aula. E aponta que
a Feira das Profissões e as visitas a insti-
tuições de Ensino Superior agradam bas-
tante às turmas. A orientadora lembra
que no 2˚ trimestre letivo é feito um le-
vantamento de cursos de interesse dos
alunos, sinalizando ao Serviço de Orienta-
ção Educacional (SOE) a respectiva tare-
fa de procura por palestras, profissionais
e universidades. Entre as iniciativas, o
Colégio percebe bons resultados com a
Feira das Profissões, realizada anualmen-
te, no 2˚ semestre, e a pré-graduação,
proposta, em parceria com a PUCRS, em
que alunos têm atividades de vivência e
familiarização com cursos na Universidade.

PLANO DE VOO
.
No Colégio Farroupilha, a escolha pro-

fissional decola com o Projeto Plano de
Voo. Voltado a estudantes do Ensino Mé-
dio, promove ações como a Jornada das
Profissões, a Mostra das Universidades,
visitações e miniestágios. A psicóloga
educacional Lisiane Saraiva esclarece
que a ampla abrangência do Plano de
Voo atinge alunos desde o 1˚ ano do Ensi-
no Médio, com ênfase na orientação aos
anos finais. “O objetivo é ajudar esses jo-

vens no campo profissional e no autoco-
nhecimento para que possam fazer esco-
lhas mais assertivas. A ação também se
direciona à preparação dos alunos para
que cheguem a lugares que desejam, se-
jam universidades brasileiras ou de fora
do país, públicas ou privadas. “Se eles
têm em mente que querem fazer faculda-
de fora, por exemplo, precisam levar em
consideração algumas coisas, como ter
médias elevadas e participação em ativi-
dades extraclasse”, explica a psicóloga.

Para compreender todos esses aspec-
tos, o Farroupilha articula ainda o Servi-
ço de Orientação Educacional (SOE),
com propostas ligadas à melhoria de de-
sempenho escolar, preparo a simulados
do Enem e a seleções, como da Ufrgs e
do SAT (prova para ingresso em universi-
dades norte-americanas), bem como estí-
mulo a hábitos de estudos e ampliação
de conhecimentos, por meio de trabalho
com grupos temáticos. E na Jornada das
Profissões, organizada no 1˚ semestre do
ano, profissionais diversos conversam
com alunos sobre oportunidades, merca-
do de trabalho e o dia a dia da carreira.

Entre os programas acadêmicos que
têm frequente envolvimento dos alunos
do Farroupilha estão Ufrgs Portas Aber-
tas, PUC Tour, Unisinos Conecta, Projeto
Sombra (ESPM) e Tour da Uniritter. A
psicóloga ressalta que o trabalho voltado
à escolha profissional requer o entendi-
mento de que a busca pela carreira é fru-
to de uma construção. Assim, é preciso
cultivar, plantar, cuidar, persistir, experi-
mentar, entender e ter paciência para co-
lher os frutos de todo esse empenho.

1. Projeto Plano de
Voo auxilia estudantes
do Colégio Farroupilha
na escolha profissional

2.Orientação
Profissional e Preparo

ao vestibular são
projetos do Colégio

Marista São Pedro, na
Capital
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VIVA UNISC
.

Entre as ações que o centro universitá-
rio Unisc possui no apoio à escolha pro-
fissional/vocacional está o Viva Unisc. Ne-
le, é possível conhecer de perto cursos de
graduação, estrutura da universidade e
ambiente acadêmico, através de estan-
des, oficinas leitura, mídia e ações cultu-
rais. O pró-reitor de Graduação, Elenor
José Schneider, explica que, após o vesti-
bular, o novo aluno recebe suporte para
sua caminhada acadêmica, através de
um espaço institucional de acolhimento,
orientação e atendimento às demandas
do processo ensino-aprendizagem. São
atividades do Núcleo de Apoio Acadêmico
(NAAC) da Unisc, que auxilia individual-
mente e em grupo, na formação pessoal e

acadêmica, em dificuldades emocionais
que podem afetar aprendizagem e rendi-
mento durante o curso. No NAAC/Unisc,
o estudante tem apoio e acompanhamen-
to biopsicossocial em áreas como psicolo-
gia e psiquiatria. Além disso, a Unisc dis-
ponibiliza orientação profissional e recur-
sos para promover acessibilidade e acom-
panhamento psicopedagógico em possí-
veis dificuldades nas áreas de escrita, lei-
tura, interpretação de texto e cálculos.

PROJETO INTERAGIR
.
Na Faculdade Senac Porto Alegre o

Projeto Interagir orienta alunos sobre a
carreira que estão trilhando. A professo-
ra e psicóloga do projeto, Rosangela Liga-
bue, aponta que o trabalho abrange da

formatação de currículos ao redireciona-
mento de carreira. “Auxiliamos na orga-
nização do currículo, simulamos entrevis-
tas, fazemos dinâmicas de autoconheci-
mento e orientamos na gestão profissio-
nal” - explica a especialista em Recursos
Humanos. Segundo Rosângela, repensar
a carreira é muito comum. “Não significa
mudança de profissão. Na maioria das ve-
zes, o estudante apresenta aptidões para
atuar em outros segmentos”, salienta.

Outra proposta do Senac é a oferta da
disciplina de Gestão de Carreira em to-
dos os cursos de Gestão da Faculdade Se-
nac Porto Alegre. A professora de Com-
portamento Organizacional, Alessandra
Gonzaga, diz que o conteúdo é direciona-
do não só a questões de mercado, mas a
características e habilidades do estudante.

Viva Unisc, em Santa
Cruz, atrai milhares

de estudantes
interessados em

conhecer mais sobre
cursos, mercado

de trabalho e
carreira
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