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introdução

Você certamente já ouviu que a escolha de um bom curso e uma boa carrei-
ra passa pelo autoconhecimento. Outro segredo básico é conhecer bem as 
opções que você tem e a realidade de cada profissão.
 
Para realizar essa tarefa, primeiro, é preciso olhar para dentro de si e ana-
lisar suas habilidades, gostos e personalidade. Depois, deve procurar as 
carreiras que possam combinar com você e buscar a maior quantidade 
possível de informações sobre elas. Conhecer a universidade e tentar par-
ticipar de atividades por lá, incluindo até algumas aulas, também pode 
ajudar você a se decidir.

Para dar uma força na coleta de informações, reunimos neste e-book de-
zenas de dúvidas respondidas na seção Consulte o Orientador do site do 
Guia do Estudante. As questões estão divididas por área: Administração e 
Negócios, Artes e Design, Ciências Biológicas e da Terra e assim por dian-
te. Antes de tudo, apresentamos as perguntas gerais mais frequentes de 
quem está passando por esse momento decisivo.

Boa leitura - e boa sorte!

Consulte o Orientador
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Começando 
do básiCo: 

1� “Por que é tão difícil decidir-me por uma carreira?”
A dificuldade é justamente essa “uma” carreira. Os orientadores dizem que a angústia da 
escolha profissional é a angústia de fazer qualquer escolha: você tem várias opções atra-
entes e precisa decidir-se apenas por uma. Ao escolher uma, você está abrindo mão das 
demais – e o problema é que a gente não quer perder nada, não é mesmo? Além disso, a 
decisão profissional é a primeira grande escolha que você, provavelmente, vai fazer na 
sua vida. E existe um grande peso em relação a isso, de que não se pode “errar”, pois o 
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que está em jogo é o seu futuro (mas calma, lembre-se de que a escolha é apenas o seu 
próximo passo e não a definição do resto da sua vida). Daí toda a dificuldade que envolve 
a questão. E a dica aqui é não escolher o curso no escuro. Existe um jeito de escolher bem 
(veja a próxima questão).

2 “Como escolher o curso certo?”
No Guia do Estudante, costumamos dizer que existe sim uma fórmula mágica para a es-
colha do curso: autoconhecimento + conhecimento das profissões = escolha consciente!
No exercício de autoconhecimento, você deve considerar quais são as suas características, 
os seus interesses e os seus valores. É importante fazer também uma reflexão sobre o futu-
ro: que estilo de vida você quer levar? Em que tipo de ambiente se sentiria bem trabalhan-
do? Qual o perfil das pessoas com quem gostaria de conviver? É como se você esboçasse 
o seu “projeto de vida”.

saber quais são os cursos e as profissões também é super importante para você tomar co-
nhecimento das diferentes possibilidades. Comece pela área em que tem mais interesse. 
Depois veja as opções de cursos. Analise o que faz o profissional, as áreas de atuação e 
como é o curso. Um bom exercício é fazer isso com um grupo de amigos – cada um faz sua 
própria pesquisa e depois conta para o grupo o que descobriu. Por fim, é preciso combinar 
as características dos cursos e das profissões com o seu perfil.

3�“Devo fazer o que eu gosto ou que dá dinheiro?”
A primeira coisa a considerar é que quem faz o que gosta, geralmente, faz bem. De nada 
adianta optar por uma área promissora se você não se identifica com ela. Além disso, o 
mercado é dinâmico e nada garante que uma profissão rentável hoje se mantenha assim 
daqui a alguns anos. E ser bem-sucedido financeiramente não tem a ver com uma pro-
fissão em particular – todas as carreiras oferecem oportunidades de alcançar o sucesso. 
Portanto, vale mais a pena fazer o que se gosta.
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4 “Como lidar com a opinião dos pais?”
seus pais são as pessoas que mais o conhecem. Portanto, não despreze a opinião deles! 
Eles podem te ajudar na questão do autoconhecimento, junto com amigos e outros fami-
liares. Mas que fique muito claro: a decisão final é exclusivamente sua! No caso de haver 
pressão sobre a sua escolha, a melhor saída é ter uma conversa sincera, na qual você deve 
expor seu ponto de vista e seus argumentos (por isso é que também é importante se infor-
mar sobre os cursos e as profissões).

5��“Eu tenho vários interesses. Diferentes cursos me agradam.  
 Como decidir?”

Ter vários interesses é muito comum e saudável! Procure avaliar qual ou quais desses inte-
resses tem potencial para se transformar em uma profissão. Para isso, reúna o máximo de 
informações sobre cada opção e descubra como é a rotina do curso e do profissional. Veja se 
combina com o estilo de vida que você quer levar. saiba que é possível combinar duas áreas 
na mesma profissão. Um exemplo é um estudante que estava em dúvida entre Direito e Ciên-
cias Biológicas. Ele acabou cursando Direito, mas especializou-se em legislação ambiental.

6 “Nenhuma área me atrai. Como escolher?”
Descubra se você está com dificuldade de identificar um interesse ou se realmente não 
gosta de nada – em geral, é a primeira opção. Então, trabalhe o processo de autoconheci-
mento, buscando respostas para o que você quer da sua vida (testes vocacionais podem 
ajudar). A impressão de que você não gosta de nada pode estar relacionada à limitação 
de conhecimento. A solução é informar-se melhor sobre os cursos e profissões. Por fim, 
para aqueles que não conseguem mesmo se decidir, uma saída é buscar ajuda especiali-
zada – os programas de orientação profissional (saiba que existem centros que oferecem 
o serviço gratuitamente).

http://guiadoestudante.abril.com.br/centro-profissional/
http://guiadoestudante.abril.com.br/centro-profissional/
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7  “Vale a pena insistir num curso muito concorrido  
 ou é melhor partir para outra?”

isso vai depender da sua disposição em investir tempo e energia nessa escolha. Depende 
também da sua situação financeira ou da sua família – se é possível pagar ou não mais um 
ano de cursinho, por exemplo. É importante, ainda, observar se o seu desempenho e as 
suas possibilidades reais de aprovação melhoram à medida que você se prepara. E cuida-
do com o risco de “deixar o vestibular decidir”: prestar dois cursos e entrar no que passar. 
A decisão deve ser sua e não das circunstâncias.

8�“E se eu errar na escolha do curso e da profissão?”
Em primeiro lugar, reavalie o conceito de “errar”: pense na experiência que acumulou e que 
foi ela que permitiu perceber a necessidade de mudança. Outra coisa é que uma escolha 
profissional não é, necessariamente, “para sempre”: estamos constantemente mudando 
e novas possibilidades e interesses sempre podem surgir, mesmo para profissionais expe-
rientes. É claro que isso, no entanto, não significa fazer uma escolha descompromissada! 
Porém, se avaliou que é hora de mudar de rota, veja se a insatisfação não é momentânea 
(se você estiver no início do curso, por exemplo) ou se está relacionada a outros aspectos 
não ligados ao curso (distância da família, relação com a classe etc.). Também pense que 
uma mesma profissão permite muitas e diversas possibilidades de atuação.

9�“Como escolher a faculdade que vou cursar?”
Boa parte dos vestibulandos quer entrar numa universidade pública. Mas, quando isso 
não é possível, como escolher uma boa instituição? As avaliações do Ministério da Edu-
cação (MEC) são instrumentos importantes para verificar a qualidade dos cursos. Atente 
especificamente ao Conceito Preliminar de Curso (CPC), que reúne num só indicador o 
desempenho dos estudantes no Enade, a qualidade dos professores e da infraestrutura 
do curso. Não deixe de ver também a Avaliação do Guia do Estudante (no próprio site, 
no descritivo de cada curso), que concede estrelas aos cursos (cinco estrelas, excelente; 
quatro estrelas, muito bom; e três estrelas, bom) a partir de uma pesquisa de opinião feita 
com mais de 6 mil coordenadores de curso e professores universitários de todo o Brasil. E 
visite a instituição, atente para as condições das instalações físicas, sinta o clima e tenha a 
sua própria percepção do local e do ambiente.

� “Testes vocacionais ajudam?”
É importante considerar que esses testes devem ser encarados mais como um instrumen-
to de autoconhecimento (ao identificar habilidades e interesses) do que uma resposta 
definitiva. Eles são úteis ao ajudar a traçar o seu perfil para relacionar com as atividades 
desempenhadas em cada profissão. No site do Guia, há vários deles. Um bom começo é 
passar pela Máquina de Profissões.

•retorne ao sumário

http://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-profissional/teste-vocacional-do-guia-do-estudante-descubra-seu-perfil/
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administração  
e neGóCios
“Qual a diferença entre os cursos de Economia e Ciências Contábeis?”

O economista é o estudioso dos processos de produção e distribuição dos bens e serviços 
na sociedade. sua formação mescla, por um lado, conhecimentos em cálculos e estatís-
tica de forma a sustentar análises e projeções baseadas em modelos matemáticos, e por 
outro, conhecimentos ligados às ciências humanas, como sociologia, antropologia, histó-
ria e psicologia, para que possa considerar tendências comportamentais de grupos ou da 
sociedade como um todo. É uma profissão voltada tanto para a organização dos proces-
sos produtivos como para a pesquisa e produção de novos conhecimentos. O mercado de 
trabalho varia em relação à intensidade e ao tipo de atividade econômica de uma região. 
Centros financeiros oferecem oportunidades no mercado de capital, enquanto região de 
produção agropecuária empregam economistas neste setor.

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/administracao-negocios/ciencias-economicas-600870.shtml
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Já o contador volta-se essencialmente para o controle do fluxo financeiro das organiza-
ções e empresas, controle das operações financeiras, recolhimento de taxas e tributos, 
elaboração de planilhas de registro e acompanhamento orçamentário. O curso tem forte 
carga de matérias ligadas ao cálculo, acompanhadas de conhecimentos relacionados à 
legislação fiscal e comercial. Pode trabalhar em empresas de médio a grande porte, bem 
como em escritórios prestadores de serviço ou mesmo como autônomo. Como toda em-
presa necessita o acompanhamento dos serviços do contador, sua situação de mercado é 
positiva, mesmo havendo mais de 400.000 mil profissionais no Brasil.

“Tenho quatro períodos completos de Administração, mas gosto mais 
de Gestão de RH. Se eu trocar de curso, precisarei de quatro semestres 
tanto para terminar Administração, quanto para começar e terminar 
Gestão de RH. O que devo fazer?”

A diferença do curso superior na modalidade tecnológica em relação ao bacharelado é  
que a primeira, em Gestão de Recursos Humanos, atende uma necessidade específica do 
mercado, já mais especializada. Neste sentido, vai ao encontro mais rapidamente do in-
teresse da pessoa. Já o bacharelado sempre é mais amplo, mais generalista, e nisso se 
constitui sua vantagem.

O bacharelado em Administração abrange a formação de todas as áreas possíveis de inter-
venção da profissão. Essa modalidade ainda é mais aceita no mercado de trabalho, já que 
a formação tecnológica ainda está caminhando para o seu reconhecimento na sociedade. 
Algumas formações já conquistaram seu espaço, outras menos.

Converse com seus colegas de trabalho e chefes para saber a opinião deles. saiba ainda que 
especializações posteriores em pós-graduações são bem vistas no mercado de trabalho.

“Não ser boa em matemática me atrapalharia em Ciências Contábeis?”

Na formação do contador há, de fato, uma forte carga de matérias ligadas ao cálculo (como 
matemática financeira, estatística e cálculos contábeis), acompanhadas de conhecimen-
tos relacionados à legislação fiscal e comercial.

Para a realização da escolha profissional é importante que a pessoa pondere os vários ele-
mentos envolvidos no processo: identificação com o objetivo da atividade, características 

CONsULTE UM ORiENTADOR  ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/administracao-negocios/ciencias-contabeis-600850.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/administracao-negocios/gestao-recursos-humanos-686423.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/administracao-negocios/administracao-690663.shtml
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pessoais que gostaria de desenvolver por meio da profissão, expectativas quanto à remu-
neração, viabilidade do projeto (recursos financeiros, disponibilidade do curso na região 
em que pretende estudar), possíveis ambientes e rotinas de trabalho, conhecimentos e 
habilidades que já detém ou que gostaria de desenvolver, entre outros.

sua pesquisa, portanto deve abarcar o máximo de variáveis possível. saiba, por exemplo, 
que o contador pode trabalhar em empresas de médio a grande porte, bem como em es-
critórios prestadores de serviço, ou mesmo como autônomo. 

se apenas as dificuldades quanto a matemática se apresentarem como obstáculo, talvez 
elas possam ser superadas com maior dedicação ao estudo e busca de auxílio paralelo 
como aulas particulares e grupos de estudo. Essa avaliação é pessoal e pode ser facilitada 
por entrevistas com alunos e professores do curso de Ciências Contábeis, bem como pela 
análise da grade curricular do curso.

CONsULTE UM ORiENTADOR  ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/administracao-negocios/ciencias-contabeis-684550.shtml
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“Vou fazer Administração, mas não quero rotina de escritório.  
O que faço?”

Um das melhores coisas do tempo que estamos vivendo é que as possibilidades de atu-
ação, tipos de emprego e formas de trabalho são quase infinitas. Aqueles que escolhem 
cursar Administração são preparados para conhecer e atuar nas diferentes áreas de uma 
empresa. isso significa que um administrador pode atuar tanto dentro de um escritório, 
na área de finanças, por exemplo, como também na área comercial, em que as pessoas 
passam a maior parte do tempo fora das empresas, visitando clientes.

Você tem também a possibilidade de iniciar um empreendimento próprio. isso significa 
que pode escolher o tipo de negócio que quer ter e seu tipo de atuação (o que pode incluir 
passar mais tempo fora do que dentro de um escritório). Ao longo da graduação você terá 
tempo para refletir, pesquisar e experimentar diferentes opções.

O importante neste momento é saber se você se interessa genuinamente por alguma das 
áreas da administração de uma empresa, seja marketing, finanças, vendas, recursos huma-
nos etc., e lembrar que a graduação em administração pode te dar algumas opções de tra-
balho fora de uma rotina de escritório. Mas não podemos nos iludir achando que a carreira 
em gestão de empresas e/ou negócios próprios serão totalmente ao ar livre, com atividades 
espontâneas e sem nenhum tipo de rotina.

CONsULTE UM ORiENTADOR  ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS

•retorne ao sumário
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artes e desiGn

“Tenho dúvidas entre Arquitetura e Engenharia Civil. Eu gosto de ino-
var, criar, inventar. Qual seria a melhor opção?”

Comumente associa-se o trabalho criativo somente a profissões ligadas às artes. No en-
tanto, criatividade não é propriedade de apenas algumas profissões. Por exemplo: o de-
senvolvimento de processos tecnológicos, o estabelecimento de processos administrati-
vos inovadores, a investigação sobre eventos históricos e sua relação como o contexto em 
que ocorreram são exemplos de atividades ligadas a Engenharias, Administração, História 
e Ciências sociais, que também exigem grande empenho criativo.

Nesse sentido, este talvez não deva ser o principal elemento para a sua decisão. Muito 
mais eficiente é você conhecer bem as duas profissões e suas relações.
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O curso de Engenharia Civil apresenta muito maior carga de disciplinas que envolvem 
cálculo matemático. Este profissional, entre outras possibilidades, se incumbe do cálcu-
lo estrutural, ou seja, do dimensionamento das cargas e esforços a que uma construção 
civil está determinada pelo projeto arquitetônico, que em geral pode ser sintetizado pelo 
dimensionamento dos espaços que serão ocupados pelos futuros moradores.

Neste projeto, o arquiteto considera elementos como o conforto, a iluminação, a ventila-
ção, a utilização lógica dos espaços e a estética, o prazer visual e a harmonia quanto ao 
meio que circunda a obra. Para tanto, sua formação tem disciplinas que envolvem história 
da arte, considerações antropológicas (estilos de vida, tradições ligadas a determinada 
cultura) e questões ligadas à ocupação racional das cidades.

Classicamente, quando se trata de construção civil, contrata-se um arquiteto para a elabo-
ração da planta, da distribuição dos espaços internos da casa e da fachada. Cabe ao enge-
nheiro civil responsabilizar-se pelo cálculo e dimensionamento das colunas, vigas, da distri-
buição de cargas e determinação das ferragens e dos materiais envolvidos na obra, além de 
planejar o método construtivo. Porém, estas áreas se intercambiam, ou seja, ambos os pro-
fissionais podem se responsabilizar pelas diversas atividades que envolvem a construção.

O engenheiro civil também pode realizar outras atividades, como a análise e o planeja-
mento dos transportes nas cidades, construção de estradas, pontes e viadutos, dimensio-
namento de tubulações e estações sanitárias, entre outras.

Já o arquiteto tem um campo de atuação que lhe permite trabalhar com o paisagismo 
(planejamento de espaços estética e socialmente confortáveis, como praças e espaços pú-
blicos), design de objetos e móveis, comunicação visual em espaços públicos e privados 
e estudos urbanísticos (planejamento racional de bairros e mesmo cidades, como foi o 
papel desempenhado por Lúcio Costa na construção de Brasília).

Procure entrevistar profissionais e professores dos cursos para ampliar as bases de sua 
escolha.

CONsULTE UM ORiENTADOR  ARTES E DESIGN

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-civil/
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/arquitetura-e-urbanismo/
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“Não me considero uma pessoa criativa. Posso fazer Design?”

Escolher uma profissão é um processo muitas vezes difícil e demorado, em que elementos 
racionais e emocionais estão envolvidos. Muitas vezes somos iludidos por certos “mitos” 
que a sociedade desenvolveu sobre do tema, como “desde pequeno fulano demonstrou um 
talento enorme em…” Na verdade, ao longo da vida podemos desenvolver várias habilida-
des (como a de desenhar), ainda que o nível de dificuldade possa variar entre um indivíduo 
e outro.

A criatividade não é uma propriedade “inata”, com a qual as pessoas nascem. Buscar solu-
ções inovadoras, estar aberto às experiências explorando a própria sensibilidade, aceitar os 
riscos iniciais de não saber de onde virá uma ideia são elementos que compõem os compor-
tamentos criativos e se desenvolvem ao longo da vida em função das experiências vividas. 

Mesmo que você realizasse um “teste” que “medisse” sua criatividade, ainda caberia pensar 
que o que ainda não está plenamente construído pode vir a ser, a partir de sua disposição 
e de eventos e cursos que auxiliem nesse sentido. Por exemplo: você pode buscar comple-
mentar os conhecimentos e habilidades ligados ao desenho por meio de cursos de exten-
são ou mesmo cursos livres. Estas alternativas podem ou não incorrer em custos.

Em linhas gerais, o curso de Design Gráfico dirige-se para a melhoria de qualidade da co-
municação visual, permitindo ao profissional atuar em áreas como editoração de livros e 
revistas, criação de logotipos, desenho de sites, criação de vinhetas para televisão. Algumas 
matérias que dão sustentação a essas práticas são: fundamentos da linguagem visual, foto-
grafia, cinema, tipografia, software de editoração, identificação das necessidades de clien-
tes, operacionalização comercial de seus produtos. Veja, portanto, que outros conhecimen-
tos também compõem a formação e que deverão também ser aprendidos durante o curso.

CONsULTE UM ORiENTADOR  ARTES E DESIGN

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/design/
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“A única coisa que realmente gosto é de tocar violão! Devo levar o 
hobby como profissão?”

Os hobbies revelam interesses e motivações bastante enraizados. Transformá-los em pro-
fissão pode ser altamente gratificante, pois desdobra interesses já identificados, motiva-
dos, mas também exige certa transformação na forma como as pessoas se relacionam com 
eles. O tempo dedicado às atividades e a forma como são executadas profissionalmente 
podem sofrer alguma alteração. O exercício profissional exige disciplina, seguir rotinas, 
negociar remuneração, aspectos que muitas vezes frustram idealizações.

Comece avaliando seus conhecimentos sobre carreiras no campo da Música. Há, por 
exemplo, bacharéis em Música que desenvolvem conhecimentos ligados a orquestração 
e arranjo, regência e execução de instrumentos próprios a orquestras. Há cursos apenas 
de música clássica e outros que englobam a música popular. Dedique-se a pesquisar os 
cursos, o mercado concreto de trabalho, as possibilidades de especializações e derivações 
da carreira, como Produção Musical, por exemplo.

Avance e busque avaliar sua história pessoal no sentido de quais valores você traz consi-
go, que experiências foram positivas ou trouxeram desafios que você deseja superar, que 
contatos com profissões você já teve e como você os avalia. Escolher uma profissão é um 
processo complexo. Não há uma resposta simples e direta.

CONsULTE UM ORiENTADOR  ARTES E DESIGN

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/artes-design/musica-687247.shtml


16

“Quero ser uma atriz reconhecida. Por onde começo?”

Uma das ideias correntes quanto à escolha de uma profissão – e que em grande medida 
é um mito – é que há pessoas que trazem desde criança uma tendência, uma “vocação” 
para determinada profissão. Assim, “escolher” na verdade seria “encontrar” essa vocação, 
um certo “talento com o qual já se nasce”.

Esta afirmação desconsidera que as habilidades e interesses são construídos ao longo da 
vida e dependem das oportunidades que se apresentam aos indivíduos, bem como de 
escolhas conscientes que ele realiza. isso inclui a superação de dificuldades específicas 
(como não ter facilidade com cálculos e desejar ser engenheiro) ou de habilidades pouco 
desenvolvidas (como desenhar quando o desejo é ser arquiteto).

Observe que há vários atores e atrizes que pouco ou nunca se envolveram com as Artes 
Cênicas durante a infância e adolescência e mesmo iniciaram ou até mesmo concluíram 
graduações em áreas muito diversas desta.

Os caminhos para a formação do ator passam pelo desenvolvimento de técnicas de ex-
pressão corporal, de colocação da voz, observação comportamental, conhecimento da 
história da dramaturgia, entre outros elementos. Esses elementos são desenvolvidos por 
meio de exercícios práticos e estudos teóricos que podem ocorrer em cursos livres (des-
vinculados da estrutura educacional oficial), técnicos e bacharelados.

Uma consulta à biografia de atores conhecidos pode lhe dar algumas indicações. Faça 
também uma pesquisa das opções que existem em sua região (via sites de procura). Os 
bacharelados são em geral denominados Artes Cênicas e desenvolvem também conhe-
cimentos ligados a direção e aspectos técnicos como cenografia, figurino, iluminação. A 
realização de cursos livres e oficinas rápidas podem lhe oferecer a chance de verificar a 
extensão de seu interesse.

CONsULTE UM ORiENTADOR  ARTES E DESIGN

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/artes-design/artes-cenicas-producao-cenica-684505.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/artes-design/artes-cenicas-producao-cenica-684505.shtml
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“Quero fazer Artes Visuais para me especializar em Fotografia. Para 
fazer a prova específica é necessário saber desenhar bem?”

O bacharelado em Artes Visuais propicia ao aluno o desenvolvimento de projetos pessoais 
em escultura, pintura, xilogravura ou em outra linguagem ligada às Artes Plásticas e ao 
tratamento da imagem estudada durante o curso. Este profissional tem como mercado 
principal a atuação como autônomo, vendendo suas obras diretamente ao cliente ou por 
agenciamento de marchands.

Pode também trabalhar em órgãos públicos como museus ou em escritórios e galerias pri-
vadas, ou ainda em atividades ligadas às comunicações como cinema, teatro, ilustração 
de peças comerciais ou em jornais e revistas.

O curso é também chamado de Artes Plásticas em várias faculdades. Para acompanhá-
-lo o conhecimento da linguagem gráfica e do desenho é fundamental. Representações 
gráficas espaciais, clareza e cuidado com o estilo do grafismo são elementos importantes 
nessa carreira, daí a relevância da prova de habilidades específicas. Nela são avaliados 
pontos como a expressividade, a qualidade e a variedade do grafismo, bem como a capa-
cidade de compreensão e tradução por meio do desenho da percepção espacial.

Fundamentos básicos são importantes para a execução da prova. A complexidade e o en-
riquecimento do traçado podem vir com a graduação, apoiados no estudo sistematizado 
e em exercícios próprios às aulas. A preparação para o vestibular pode ocorrer por meio 
de cursos livres (sem ligação com a educação formal), pela pesquisa de provas anteriores 
na internet e mesmo em cursinho pré-vestibulares (que oferecem aulas específicas para 
áreas ligadas a desenho).

É importante que você pesquise os cursos oferecidos pelas faculdades de seu interesse, 
pois eles variam em termos de foco: linguagens multimídias, cenográfica, fotografia, es-
cultura etc. Outro cuidado diz respeito à finalidade do curso: os que oferecem licenciatura 
voltam-se para a preparação de professores de ensino fundamental e médio; já os bacha-
relados oferecem formação artística mais ampla, preparando o profissional para a produ-
ção de obras em si ou para a crítica da área.

Cabe ainda uma última pergunta: se seu interesse é por Fotografia, por que não fazer um 
curso superior de Fotografia? Há opções em nível de bacharelado (4 anos) e cursos tec-
nológicos (com duração média de 2 anos). Não é exigida prova de habilidades específi-
cas para ingresso. Pesquise melhor as opções e amplie as informações que lhe permitirão 
uma escolha mais consciente.
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/artes-design/fotografia-686328.shtml
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“Preciso saber desenhar e pintar para fazer Artes Plásticas?”

O bacharel em Artes Visuais (ou Artes Plásticas) aprende a lidar com diversos materiais e téc-
nicas de forma a desenvolver sua expressividade e criar obras gráficas, esculturas, pinturas.

Entre as possibilidades de atuação profissional estão a produção de obras artísticas (sen-
do remunerado pela venda de cada obra), montagem e administração de galerias (lojas 
especializadas em objeto artísticos), atuação como marchand (representante comercial 
e artístico de outros artistas), restaurador de obras deterioradas, avaliador / perito para 
a identificação da legitimidade de uma obra ou da idade dela, curadoria (escolha / admi-
nistração do acervo de exposições, fundações culturais ou museus), ilustração de livros, 
desenvolvimento da imagem de produtos, estampas e rótulos na indústria, cenografia 
(criação de cenários para teatro, cinema ou TV).

Há, portanto, áreas de atuação que demandam maior ou menor utilização do desenho 
como elemento de criação ou de expressão profissional. Nesse sentido, aquilo que hoje 
você sente como uma limitação pode não interferir de forma importante no desenvolvi-
mento de sua carreira.

Por outro lado, você pode buscar complementar os conhecimentos e habilidades ligados 
a desenho por meio de cursos de extensão ou mesmo cursos livres. Estas alternativas po-
dem ou não incorrer em custos.

Boa parte dos vestibulares para Artes Visuais (principalmente em universidades públicas) apre-
sentam provas específicas que testam certas habilidades relativas à expressividade gráfica. 
Pesquise as faculdades de seu interesse e procure ter acesso a provas específicas anteriores.

As habilidades ligadas ao desenho não são “naturais” – não nascemos com elas, nós as 
desenvolvemos ao longo de nossa vida. se você ainda não as desenvolveu, ou se não as 
identificou ainda, saiba que há cursos “livres” (não ligados ao sistema oficial de ensino, 
oferecidos por entidades privadas) que podem lhe ajudar. Alguns cursinhos preparatórios 
para vestibular também oferecem aulas específicas para tal.

CONsULTE UM ORiENTADOR  ARTES E DESIGN
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Quero Arquitetura, mas tenho dificuldade em exatas. Devo seguir na 
escolha?

O curso de Arquitetura envolve conhecimentos ligados tanto a matemática e física (cál-
culo estrutural, dimensionamento de forças, geometria, topografia, computação gráfica, 
análise da composição de terrenos para a sustentação da construção) como da área de 
humanas, como história da arte, perspectivas antropológicas sobre a moradia (como os 
seres humanos consideram nas diversas culturas a questão da habitação), passando pela 
análise da ocupação das cidades (paisagismo, urbanismo, áreas residenciais e comerciais, 
entre outras questões) e desenho.

Há também arquitetos que se especializam em comunicação visual, desde a definição de 
padrões de comunicação de empresas até o design de móveis ou objetos de uso doméstico.

A relativa carga de disciplinas ligadas a cálculo se deve à necessidade que o arquiteto 
tem de considerar possibilidades e limites principalmente na área da construção civil. No 
entanto, quando atua neste setor, em geral compartilha responsabilidades com o enge-
nheiro civil, ficando a cargo deste o projeto estrutural, que envolve maior domínio das 
disciplinas ligadas a cálculo e física.

Considere que as eventuais dificuldades ligadas a determinadas disciplinas podem ser su-
peradas com maior empenho e ajuda de colegas e grupos de estudo. Para avançar em sua 
decisão, pesquise as possibilidades de trabalho e o cotidiano do profissional de arquite-
tura, além de investigar não apenas o nome das disciplinas mas também o conteúdo das 
matérias lecionadas na graduação. Além disso, você pode procurar vídeos na internet que 
tratam da profissão do arquiteto. O GUiA DO EsTUDANTE publicou um recentemente aqui.

•retorne ao sumário
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/artes-design/arquitetura-urbanismo-684241.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/videos/cine-profissoes/cine-profissoes-arquitetura/
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CONsULTE UM ORiENTADOR  CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA

CiênCias exatas 
e informátiCa
“Gostaria de ser professor em exatas, mas já fui orientado de que o 
salário não é dos melhores. Devo tentar?”

A carreira de professor sofreu muitos e grandes percalços nas últimas décadas. As condi-
ções de trabalho dos professores da rede pública vêm se deteriorando, inclusive o valor 
dos salários e o acúmulo de horas trabalhadas.

De fato, a remuneração do professor não é considerada justa em relação à importância de 
seu trabalho. Lutas históricas sindicais ainda não conseguiram conquistar melhores salá-
rios, principalmente no ensino público. As instituições privadas de ensino em geral remu-
neram melhor; obviamente, há maior concorrência quanto às vagas nessas instituições.
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Apesar de problemas quanto à remuneração, a oferta de empregos é grande. Há falta de 
professores em diversas áreas do conhecimento, em função da expansão da rede escolar 
e da diminuição do interesse de profissionais atuarem nas áreas. Procure conversar com 
professores de escolas públicas e particulares de sua região para um melhor mapeamento 
do contexto de sua escolha. Consulte também sites de sindicatos e associações de profes-
sores, pois estes costumam apresentar a s bases salariais da categoria. Observe que uma 
parte do salário dos professores de escolas públicas é composto por adicionais e gratifica-
ções que não são descritas nesses sites.

Para se tornar professor há caminhos diversos. Para ser professor de ensino fundamental 
i (1º ao 5º ano) exige-se a formação em pedagogia. Para a regência no ensino fundamental 
ii (6° ao 9° ano) e ensino médio é necessária a licenciatura em ciências ou letras, matemáti-
ca, química história, geografia etc. Há universidades que oferecem apenas a opção de ba-
charelado nessas áreas; neste caso, você deveria buscar a formação complementar típica 
da licenciatura que é exigida pelas escolas de ensino fundamental e médio para aceitá-lo 
como professor.

Há ainda a opção quanto à docência universitária. Para se tornar professor universitário 
o caminho é diferente. O professor desse nível é um graduado no curso em que irá lecio-
nar (por exemplo: engenheiros dão aula em cursos de engenharia, obviamente) ou em 
cursos cujo domínio é necessário na formação complementar para algumas disciplinas 
específicas (por exemplo, psicólogos lecionam psicologia organizacional em cursos de en-
genharia). A carreira desses professores se inicia por meio de cursos de especialização ou 
pós-graduação stricto senso (mestrado e doutorado). A remuneração é em geral superior 
à de professores dos outros níveis.

Reflita sobre este panorama e sobre seus valores pessoais. Converse com professores e 
volte a dialogar com sua família.

CONsULTE UM ORiENTADOR  CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
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“Sou boa em Física. Que cursos posso fazer?”

Uma das principais táticas que as pessoas utilizam para identificar seus interesses profis-
sionais é enxergar a faculdade como uma extensão dos estudos realizados até o ensino 
médio. Em outras palavras, identificam as disciplinas de que mais gostam e procuram cur-
sos que supostamente deem continuidade a elas.

Há, no entanto, que se considerar algo importante: tais disciplinas têm caráter relativa-
mente diferente quando desenvolvidas no nível superior.

Observe esta analogia: muitas vezes gostamos muito de certos ingredientes (morango e 
leite, por exemplo), mas ao provarmos um produto que os integra (iogurte) podemos não 
gostar (achá-lo enjoativo, por exemplo). Também pode ocorrer que gostemos muito de 
certos aspectos de uma determinada disciplina (geometria e trigonometria, por exemplo) 
e ao chegarmos à faculdade nos deparemos com outras que nos desagradem (cálculo di-
ferencial e integral, no caso da Matemática).

Portanto, dois fatores são importantes quanto a esta discussão. Primeiramente, procure 
pesquisar bem as grades curriculares dos cursos pelos quais você se interessa (veja os 
conteúdos programáticos, converse com alunos e professores de tais cursos).

Por outro lado, amplie a identificação de seus interesses: há muitos outros elementos en-
volvidos em sua escolha, tais como o ambiente de trabalho em que você gostaria de atuar, 
o objeto de trabalho (o tipo de problema sobre o qual você se debruçará), o ritmo e os 
horários de trabalho, a realização de valores pessoais, o produto final do trabalho, entre 
outros elementos.
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-exatas-informatica/matematica-686595.shtml
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“Qual a diferença entre Química Industrial, Engenharia Química e  
Bacharelado em Química?” 

O principal fator positivo nas profissões ligadas aos processos químicos é a grande va-
riedade de setores que necessitam da atuação destes profissionais. O parque industrial 
brasileiro bem desenvolvido e as perspectivas de ampliação em áreas diversas como a 
de petróleo e gás, têxtil, de desenvolvimento de materiais básicos, de aditivos na indús-
tria alimentícia etc. apresentam boas perspectivas para os profissionais da área química, 
como o químico industrial e o engenheiro químico.

O engenheiro químico trabalha com processos químicos em grande escala, dimensionan-
do equipamentos, projetando procedimentos e acompanhando as etapas da produção. A 
formação em engenharia sustenta-se nos conhecimentos ligados à matemática e ao cál-
culo. A construção de modelos matemáticos explicativos e de previsão é uma das ativida-
des fundamentais que um engenheiro desenvolve.

O bacharelado em Química (também denominado química industrial ou química tecno-
lógica) tem como foco a realização de experimentos, análises e controles, principalmente 
em laboratórios industriais, de forma a desenvolver novos produtos ou garantir a qualida-
de dos já existentes.

Para conhecer melhor as diferenças entre os cursos consulte as disciplinas que compõem 
suas grades curriculares.

Avalie também outros parâmetros tais como expectativas de remuneração, objetivo quan-
to à sua intervenção profissional na sociedade e ambiente de trabalho.
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-producao/engenharia-quimica-686023.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-exatas-informatica/quimica-688125.shtml
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“Gosto das três ciências da natureza (química, física e biologia) e gos-
taria de trabalhar para melhorar a humanidade. Há cursos que envol-
vam as três?”

A princípio, todas as áreas do conhecimento são voltadas para a melhoria das condições de 
vida do ser humano. O mesmo ocorre em relação ao envolvimento com pesquisa e desen-
volvimento de novos saberes e tecnologias. A formação do pesquisador ocorre principal-
mente por meio da realização de pós-graduação stricto senso (mestrado, doutorado, pós-
doutorado). A formação pós-graduada permite inclusive a complementação de saberes de 
outras ciências em relação à graduação e a interesses específicos que surgem a partir dela.

Há várias graduações que inter-relacionam as chamadas ciências naturais com diferentes 
focos, entre elas Farmácia, Bioquímica, Nanotecnologia, Ciências Biológicas, Engenharia 
Biomédica, Biotecnologia, Engenharia Ambiental, Ciências Naturais, Engenharia de Alimen-
tos, Agronomia, Engenharia Agrícola, Oceanografia, Fisioterapia, Educação Física e até mes-
mo Arqueologia. Mas essa identificação também é relativa, já que o envolvimento com um 
determinado objeto de pesquisa pode exigir / permitir estudos em áreas complementares.

É comum as pessoas considerarem que os estudos na graduação são uma continuação 
imediata dos realizados nos ensinos fundamental e médio. Em parte isso é verdade, mas é 
fundamental que se tenha consciência de que o envolvimento com as disciplinas já estu-
dadas ocorre em um nível bem mais complexo e principalmente voltado para um determi-
nado objeto, uma área específica de intervenção sobre a realidade.

Faça uma reflexão sobre os temas (e não apenas sobre as disciplinas) com os quais gos-
taria de se envolver: meio ambiente, saúde, tecnologias diversas, entre outros. Pesquise 
então as profissões que se dirigem a esses interesses. Avalie inclusive a composição da 
grade curricular (visitando sites de universidades). 

Você ainda pode visitar sites de centros de pesquisa e de cursos de pós-graduação para ter 
uma idéia mais ampla da forma como cada um relaciona as ciências naturais aos temas 
de pesquisa.

•retorne ao sumário
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/saude/farmacia-686065.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/biotecnologia-e-bioquimica/
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-exatas-informatica/nanotecnologia-687230.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias-agrarias/ciencias-biologicas-684548.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias-agrarias/biossistemas-biotecnologia-684527.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias-agrarias/engenharia-ambiental-sanitaria-685205.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias-agrarias/ciencias-naturais-684536.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-producao/engenharia-alimentos-685533.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-producao/engenharia-alimentos-685533.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias-agrarias/agronomia-683987.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias-agrarias/engenharia-agricola-685180.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias-agrarias/oceanografia-687252.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/saude/fisioterapia-686302.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/saude/educacao-fisica-684908.shtml
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CONsULTE UM ORiENTADOR  CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

CiênCias  
Humanas e soCiais

“Para ser diplomata devo estudar Direito ou Relações Internacionais?”

segundo o edital do concurso de admissão de diplomatas, a seleção é constituída de qua-
tro fases. Nenhum curso superior prepara integralmente o candidato para a prova, pois 
seu conteúdo é muito abrangente. É comum que os candidatos, depois da graduação, de-
diquem muito tempo de estudo para ter alguma chance de aprovação – existem até cursi-
nhos que ajudam na preparação.
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Veja como são as quatro fases do concurso:

a)  PRIMEIRA FASE Prova Objetiva, de caráter eliminatório, constituída de questões objeti-
vas de Português, de História do Brasil, de História Mundial, de Geografia, de Política in-
ternacional, de inglês, de Noções de Direito e Direito internacional Público e de Noções 
de Economia;

b) SEGUNDA FASE Prova escrita de Português, de caráter eliminatório e classificatório;

c)  TERCEIRA FASE Provas escritas de História do Brasil, de Geografia, de Política interna-
cional, de inglês, de Noções de Direito e Direito internacional Público e de Noções de 
Economia;

d)  QUARTA FASE Prova escrita, de caráter exclusivamente classificatório, de uma segunda 
língua estrangeira, que poderá ser, conforme a opção do candidato, Alemão, Árabe, Chi-
nês (Mandarim), Espanhol, Francês, Japonês ou Russo.”

“Gosto de Letras, mas não quero ser professora. O que faço?”

Há cursos que oferecem opções entre bacharelado e licenciatura, como é o caso do curso 
de Letras. A diferença está justamente em que a licenciatura permite ao formando lecio-
nar, dar aulas no ensino fundamental e médio. O bacharel é um conhecedor de determi-
nada ciência, podendo aplicá-la quando solicitado, mas não detém as técnicas e o conhe-
cimento e nem autorização legal necessários ao ensino de sua disciplina.

Na licenciatura você terá aulas como metodologia de ensino, além de ter que passar por 
estágios obrigatórios de acompanhamento de aulas, o que poderá lhe indicar os primeiros 
passos de como se portar diante de seus alunos.

Como ocorre em todas as profissões, o exercício e a experiência ao longo dos anos podem 
despertar interesses não presentes de início. Muitos professores “descobrem” novos inte-
resses diante da prática concreta.

se a carreira docente não lhe for conveniente ou satisfatória, saiba que o graduado (o 
bacharel) em Letras também pode atuar como revisor de textos (que faz a correção gra-
matical e dá indicações estilísticas) em editoras e órgãos de imprensa; como assessor em 
agências de publicidade ou em empresas que produzem informativos impressos dirigidos 
a públicos internos e externos; como tradutor (se for habilitado em outra língua) por domi-
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-humanas-sociais/letras-601968.shtml
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nar expressões e sentidos próprios à cultura da língua estudada. Note que “gostar de ler e 
escrever” é um interesse que pode ser desdobrado em muitas outras profissões.

Por outro lado, tais interesses denotam competências linguísticas básicas que devem es-
tar presentes em todas as profissões. Procure ampliar sua pesquisa, investigando profis-
sões como Jornalismo, Produção Cultural, Produção Editorial, Educomunicação, Tradu-
ção e interpretação, Estudos Literários, entre outras.

“Gosto de história, geografia e cultura de outros países.  
Que curso posso fazer?”

O curso de Relações internacionais relaciona-se com seus interesses. A formação deste 
profissional – chamado de internacionalista – contempla elementos de direito interna-
cional, teorias econômicas, geopolítica, sociologia (antropologia e política inclusive), e 
outros conteúdos ligados às humanidades.

Ele é formado para ser um negociador em qualquer campo da atividade humana, como o 
político, cultural, para assuntos militares, educacionais, e não apenas o econômico. Visa 
otimizar as relações entre empresas, órgãos governamentais, entidades internacionais 
em várias áreas: política, militar, cultural, comercial, legais, de direitos civis.

Quando trata de assuntos econômicos o faz de forma a contemplar determinações jurí-
dicas, estratégias de negociação, considerações sobre as culturas dos países envolvidos, 
sem ocupar-se com questões operacionais e administrativas (como o desembaraço adu-
aneiro).

Desde que há cerca de duas décadas houve a intensificação do comércio internacional (a 
que muitos estudiosos chamam de “globalização” ou “mundialização do capital”), car-
reiras ligadas ao trato de questões econômicas, jurídicas, militares e de direitos civis que 
pudessem promover negociações entre países e culturas ganharam destaque, entre elas a 
de Relações internacionais.
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-informacao/jornalismo-602164.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-informacao/producao-cultural-602234.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-informacao/producao-editorial-602238.shtml
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Pesquise as grades curriculares dos cursos em diferentes universidades, pois há ênfases 
maiores nos aspectos econômicos em algumas delas e nos políticos em outras. Considere 
que o domínio de uma ou mais línguas que a nativa é um requisito quase indispensável 
nesta profissão, mas tal domínio pode ser desenvolvido paralelamente à formação, não 
sendo pré-requisito para ela.

Pesquise também as carreiras de História, Geografia e Ciências sociais.

“Quero cursar Filosofia, mas estou inseguro quanto ao retorno 
financeiro. Devo me preocupar?”

O filósofo é o pensador que se debruça sobre questões da ética (o bem e o mal), estética 
(o “belo”), epistemologia (formas e natureza da produção de conhecimento) e da política.
A partir da especulação e da argumentação, o filósofo busca destrinchar a natureza e as 
condições das ideologias, dos valores humanos, da “verdade”, das ciências, das relações 
humanas.

Disparadamente a maior área de atuação é o ensino de Filosofia, tanto no ensino médio 
como no ensino superior. Para ser professor de ensino médio é necessária a licenciatura. 
Para lecionar em faculdades o graduado deve realizar estudos de pós-graduação – mes-
trado e doutorado.

A rede privada de ensino em geral remunera melhor o professor que a rede pública. No 
ensino superior a remuneração é maior.

Outras possibilidades são trabalhar com crítica de arte/literatura, produzir e editar textos 
reflexivos sobre temas pertinentes à área e eventualmente trabalhar em empresas e insti-
tuições que desejem refletir sobre aspectos éticos ou queira aproveitar a visão abrangente 
do profissional no planejamento estratégico.
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“Gostaria de me formar em História e ser professora, mas 
 tenho um sonho muito antigo de fazer Arqueologia.  
Quais são minhas possibilidades?”

No Brasil há poucos cursos de graduação em Arqueologia. As primeiras turmas se forma-
ram há menos de cinco anos. Para atuar na área, historiadores, geógrafos e geólogos têm 
como possibilidade a formação pós-graduada em arqueologia.

Observe, portanto, que seus interesses não parecem determinar conflitos. Você pode cur-
sar História e depois buscar especializações no campo da Arqueologia.

Você só deve tomar o cuidado quanto ao perfil de formação em História: há faculdades 
que oferecem exclusivamente bacharelados ou licenciaturas em História. se realizar ape-
nas a licenciatura, conseguirá lecionar em escolas de educação fundamental e média (já 
que a licenciatura dirige-se a este objetivo e é exigência imposta pela legislação para o 
professor).

Porém, apenas a licenciatura criará muitas dificuldades para que você seja aceita em cur-
sos de pós em Arqueologia, sendo o bacharelado o perfil mais adequado (e, contrariamen-
te, apenas o bacharelado não permite que o formado lecione nas escolas regulares).

Procure faculdades que ofereceram a dupla habilitação. O curso deverá durar cerca de 
mais um ano, mas você receberá os dois diplomas: licenciatura e bacharelado.
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“Gosto de Direito, mas não quero ser advogada ou juíza. Existe outra 
área em que posso atuar?”

O curso de Direito (ou Ciências Jurídicas) forma o bacharel em Direito. Com este título o 
profissional pode desenvolver a carreira jurídica, trabalhando em órgãos públicos da área 
da justiça como procurador, defensor público, membro do ministério público, juiz, desem-
bargador ou delegado de polícia (vinculado à polícia civil).

O ingresso nessas funções ocorre por meio de concurso público. Há atualmente uma dis-
cussão jurídica sobre a exigência do registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), 
mas tem prevalecido o entendimento de que os órgãos públicos têm autonomia para es-
tabelecer os critérios de nomeação por concurso.

Outros concursos públicos que exigem apenas formação em nível superior em qualquer 
área podem se apresentar como opção. Em muitos deles a formação em direito pode aju-
dar, como em funções de auditoria. A carreira de diplomata enquadra-se neste caso.

Para atuar como advogado é necessário ter sido aprovado no exame da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil). Assim, para advogar (representar legalmente pessoas, grupos, orga-
nizações ou empresas, com direitos e poderes de realizar acordos e agir em nome deles) 
nas áreas como direito civil, comercial, do consumidor, criminal, tributário, trabalhista, o 
bacharelado não basta.

De toda forma é importante que você reflita sobre por que escolher direito se seu objetivo 
não é advogar. Que valores norteiam esta sua escolha? Há algum elemento que a pressio-
na no sentido desta escolha? Qual o objeto de trabalho ao qual você gostaria de se dedi-
car? Que outras profissões podem contemplar mais diretamente seus interesses?

“Quero trabalhar na ONU com questões humanitárias. 
Que curso devo fazer?”

Na ONU não existe uma graduação que se sobressaia ou facilite no processo de seleção, 
mas os cursos de Relações internacionais, Economia, Direto, Ciências sociais e Antropo-
logia podem oferecer um embasamento mais amplo para compreender e desenvolver as 
atividades realizadas ali. Muitos dos assuntos tratados pela ONU serão cases de estudo 
nestas graduações, mas nada impede você de cursar Administração ou Enfermagem. O 
que dirá se um candidato está apto para trabalhar lá, mais do que a graduação, serão seu 
currículo e as provas que irá realizar. 
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Vale ressaltar que um segundo idioma é imprescindível no processo de seleção da ONU 
- então você já pode começar a investir nisso. Ali, o nível de domínio de idiomas é bem exi-
gente. É fundamental que seus conhecimentos permitam que se comunique plenamen-
te, seja através da escrita, leitura e conversação. Os idiomas oficiais da ONU são árabe, 
chinês, inglês, russo, francês e espanhol e a fluência neles conta mais do que cursos de 
graduação específicos.

Existem várias opções, mas você terá de ser fluente pelo menos em inglês ou francês, pois 
são as línguas oficiais de trabalho da organização. Os outros idiomas servem como diferen-
ciais e são muito bem vistos e bem-vindos. 

Há vagas efetivas e voluntárias e a maioria pede experiência. Por isso, começar a trabalhar 
como voluntário ou como funcionário contratado de organizações não governamentais 
pode ajudar o seu currículo e consolidar o seu interesse no terceiro setor.

Vale notar que seu cotidiano vai exigir bastante trabalho político envolvendo relações 
governamentais e com outras entidades, bem como atividades de estudo, desenho de 
propostas. Por isso, ter conhecimentos de gestão de projetos e recursos também é funda-
mental. 

Já deu para perceber que esse não é um trabalho trivial, e envolve muito mais do que aju-
dar as pessoas. Você já parou para pensar por que quer trabalhar na ONU? Já refletiu sobre 
como essa escolha pode impactar sua vida? Para crescer em um organismo internacional 
desta magnitude, em algum momento terá de morar fora do Brasil. Tem interesse em fazer 
isso?

A remuneração da ONU normalmente é competitiva com o mercado, ou seja, pode ter um 
crescimento financeiro semelhante ao mercado privado. Neste link há uma tabela com as 
práticas de remuneração atualizadas para os diferentes níveis.
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No site da ONU você pode se inscrever para receber os boletins e ficar por dentro das 
ações. seguem alguns links que valem uma consulta:

• Link da rádio da ONU: http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/
•  Links que explica sobre como trabalhar na ONU: 

https://nacoesunidas.org/vagas/trabalho/ 
https://nacoesunidas.org/vagas/brasil/

• Link das vagas disponíveis: http://careers.un.org/

“Relações Internacionais e Comércio Exterior: qual a diferença?”

A formação em Comércio Exterior oferece as duas modalidades de curso superior: tecno-
lógica e bacharelado. Entre as diferenças, pode-se apontar a maior duração do bachare-
lado (em média 4 anos em relação a dois anos no curso tecnológico), bem como maior 
presença de matérias teóricas (consulte as grades curriculares para perceber melhor as 
diferenças).

A formação dirige-se especificamente para o gerenciamento e a aplicação de técnicas 
para a viabilização de transações comerciais de produtos e serviços entre empresas ou 
órgãos governamentais do Brasil e os de outros países. isso implica avaliar custos, ana-
lisar contratos considerando as legislações diferentes dos países, estudar os mercados e 
promover o marketing dos produtos, contratar fretes e analisar como se dará o transporte 
das mercadorias.

Com a intensificação das relações comerciais entre os países, bem como pelo forte desen-
volvimento de algumas áreas da economia nacional, como o setor da agropecuária, tem 
crescido a procura por este profissional. A demanda varia de acordo com o fortalecimento 
da economia, o que gera maior troca (exportação e importação) entre países e empresas.
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A formação do profissional de Relações internacionais – chamado de internacionalista – 
contempla elementos de direito internacional, teorias econômicas, sociologia (antropolo-
gia e política inclusive), e outros conteúdos ligados às humanidades.

Ele é formado para ser um negociador em qualquer campo da atividade humana, como o 
político, cultural, para assuntos militares, educacionais, e não apenas o econômico. Visa 
otimizar as relações entre empresas, órgãos governamentais, entidades internacionais 
em várias áreas: política, militar, cultural, comercial, legais, de direitos civis.

Quando trata de assuntos econômicos, faz isso de forma a contemplar determinações jurídi-
cas, estratégias de negociação, considerações sobre as culturas dos países envolvidos, sem 
ocupar-se com questões operacionais e administrativas (como o desembaraço aduaneiro).

Desde que há cerca de duas décadas houve a intensificação do comércio internacional, as 
carreiras ligadas ao trato de questões econômicas, jurídicas, militares e de direitos civis 
que pudessem promover negociações entre países ganharam destaque. No entanto, não 
há uma massa de dados que possam identificar com precisão as perspectivas de remune-
ração nestes setores. Procure se informar sobre isso junto a professores dos dois cursos.

Pesquise as grades curriculares dos cursos em diferentes Universidades, pois há ênfases 
maiores nos aspectos econômicos em algumas delas e nos políticos em outras. Considere 
que o domínio de uma ou mais línguas é um requisito fundamental nesta profissão, mas 
tal domínio pode ser desenvolvido paralelamente à formação, não sendo pré-requisito 
para entrar nela. 

•retorne ao sumário
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CONsULTE UM ORiENTADOR  COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

ComuniCação  
e informação

“Quero fazer documentários diversos sobre cultura. O que devo cursar, 
Cinema ou Jornalismo?”

O curso de Cinema (ou Audiovisual) prepara o profissional para trabalhar com as diver-
sas etapas envolvidas no processo de produção de uma obra cinematográfica / televisiva, 
como edição, direção, sonorização e fotografia de filmes ficcionais, documentários ou pu-
blicitários, redação de roteiros, operação de equipamentos ligados à produção de filmes, 
desenvolvimento de filmes com técnicas de animação etc.

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-informacao/cinema-audiovisual-producao-audiovisual-684646.shtml
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A eleição de temas e a construção de roteiros de documentários fazem parte, portanto, 
das possibilidades de trabalho do cineasta.

O curso de Jornalismo é dirigido para a instrumentalização do profissional quanto à pes-
quisa e comunicação de fatos, em seus aspectos técnicos e de conteúdo humanístico nas 
diferentes mídias – escrita, falada, televisa, internet. Para tanto, o profissional precisa de-
senvolver sua capacidade de comunicação e de redação.

Boa parte de seu trabalho é dirigido justamente à boa organização de textos, mesmo que 
sua veiculação ocorra verbalmente, como é o caso de repórteres e apresentadores tele-
visivos. Percebe-se que o curso desenvolve no jornalista a capacidade de construir cami-
nhos para a investigação e o relato de fatos e histórias que podem se converter em docu-
mentários.

Pesquise as duas carreiras para identificar que outras possibilidades elas oferecem de for-
ma a qualificar sua escolha.

“Quero Relações Públicas, mas sou tímido. O que faço?”

As pessoas mudam ao longo da vida. Compare como você é hoje com a pessoa que foi há 
três ou quatro anos. Você poderá dizer: mas eu era mais novo, com menos experiência, 
sabia menos coisas, convivia com outras pessoas… Exatamente! O mesmo ocorrerá no 
futuro. Uma pessoa nunca está pronta, “terminada”. Estamos sempre nos construindo, 
nos reinventando.
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Nesse sentido, considere que sua timidez não é um traço que permanecerá para sempre, 
pelo menos não da mesma forma como aparece hoje. Veja que muitos atores e cantores 
revelam ser extremamente tímidos nas relações mais pessoais, mas na situação profissio-
nal expõem-se totalmente.

A carreira em Relações Públicas exige contatos frequentes com outras pessoas. Este pro-
fissional deve ser capaz de apresentar ideias, interesses, perfis de empresas ou pessoas 
para os outros. sendo uma carreira do campo das comunicações sociais, oferece e desen-
volve instrumentos para esta expressividade. De toda forma, você poderá buscar ajuda de 
especialistas caso sua timidez lhe impeça de viver plenamente seus interesses.

Por fim, reflita sobre esta questão: sendo tímido, por que se interessa por uma profissão 
que justamente parece exigir ampla expressividade? Não está mesmo aí sua vontade de 
superar desafios?

“Adoro Fotografia e Publicidade. Dá para atuar com os dois?”

O curso de Fotografia é oferecido nas duas modalidades de ensino superior: tecnológica e 
bacharelado. O curso tecnológico concentra-se em disciplinas mais práticas, enquanto o 
bacharelado apresenta maior duração (4 anos, contra 2 da formação tecnológica) e disci-
plinas que ampliam a formação em fotografia digital (foco do curso tecnológico), conside-
rando também os processo analógicos e fotoquímicos.

Também apresenta áreas como gestão de acervo e fotojornalismo. Caso não conheça tais 
processos, uma rápida pesquisa na internet pode lhe ilustrar. O profissional formado nas 
duas modalidades pode atuar em estúdio (fotos de moda, para revistas), reportagens jor-
nalísticas, fotografia artística, cobertura de eventos familiares e empresariais, publicidade 
e em perícias criminais, entre outras áreas.
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Há também a opção de cursos livres ou técnicos, focados em certas características especí-
ficas do trabalho em fotografia; como eles são muito diversificados, apenas uma pesquisa 
pessoal pode lhe dar o amplo espectro de opções.

O curso de Publicidade dirige-se ao estudo e ao desenvolvimento de estratégias de co-
municação entre clientes e consumidores em potencial de produtos e ideias, por meio 
de recursos visuais e textos convincentes, apoiados em recursos artísticos que possam 
impactar as pessoas quanto ao objeto que se pretende que seja aceito. O objetivo central 
do publicitário é convencer o público alvo da qualidade de uma ideia ou um produto.

Estratégias de marketing e elementos ligados à criação de obras escritas e audiovisuais 
compõem a grade curricular. Disciplinas ligadas a fotografia fazem parte do curso, porém 
com muito menor detalhamento que os cursos anteriormente descritos.

Uma opção é a realização de graduação em Publicidade e de cursos livres em Fotografia. 
Quem de fato poderá realizar um projeto profissional que contemple a maior parte de 
seus interesses é você mesma. Pesquise as várias opções indicadas e procure entrevistar 
profissionais para melhor fundamentar suas escolhas.
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“A timidez pode me atrapalhar na área de Comunicação?”

A área de Comunicação é uma das mais amplas do mercado. Existem tantas atividades, 
profissões e carreiras possíveis dentro dela que é difícil que qualquer característica pesso-
al impeça a atuação nesta área. O importante é entender se a essência de Comunicação 
lhe interessa. Comunicar, do latim, significa: “partilhar, participar algo, tornar comum”. 
Para conseguir tornar algo comum é fundamental saber sobre as técnicas e habilidades 
ligadas à comunicação, mas também um interesse genuíno em conhecer e entender o ou-
tro, ou o que chamamos de público-alvo.

Nenhuma ação de comunicação funciona se não for baseada num real entendimento so-
bre a quem ela se dirige. As carreiras nessa área estão em profunda transformação, assim 
como esse mercado, com uma grande demanda pelas carreiras na área de comunicação 
digital – gestão de presença digital através de redes sociais, produção de conteúdo, enga-
jamento de fãs e seguidores… Ainda assim, existem as carreiras “clássicas” como Jorna-
lismo, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Relações Públicas.

independentemente da carreira, sempre há opções de especialização e atuação nos “bas-
tidores” ou no “palco”, com mais ou com menos interação com outras pessoas. Por exem-
plo, dentro de uma agência de publicidade e propaganda há quem faça atendimento ao 
cliente – e aí a extroversão talvez seja uma característica importante. Mas também existe 
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a área de planejamento, que faz um trabalho mais analítico e de pesquisa, e também a 
de criação. Num canal de televisão, há quem esteja no vídeo como âncora ou repórter e 
há quem esteja na redação, produzindo ou editando matérias. Enfim, em quase todas as 
áreas de Comunicação há espaço para quem é mais tímido ou mais extrovertido.

Para decidir se essa área é mesmo para você, investigue mais a fundo seu interesse, por 
qual dessas carreiras tem uma paixão maior e procure conversar com pessoas que atuem 
nelas. Além, é claro, de fazer estágios ao longo da faculdade para te ajudar a entender me-
lhor as dinâmicas do trabalho e experimentar suas possibilidades.

De qualquer forma, qualquer que seja a sua escolha profissional, o mínimo de socialização 
é fundamental para uma carreira bem-sucedida. Vale começar a pensar em formas de sair 
da sua zona de conforto e exercitar suas habilidades de relacionamento com novas pesso-
as, lembrando-se de que no mundo profissional não nos socializamos somente para fazer 
amigos, mas principalmente para estabelecer relacionamento produtivos com colegas de 
trabalho, chefes, clientes e parceiros.

•retorne ao sumário
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CONsULTE UM ORiENTADOR  ENGENHARIA E PRODUÇÃO

enGenHaria  
e produção
“Se eu fizer Engenharia de Alimentos poderei trabalhar como 
nutricionista? Quais são as diferenças entre essas duas profissões?”

Não é possível o exercício das atividades específicas do nutricionista pelo engenheiro de 
alimentos. A formação em engenharia de alimentos é muito diversa da do nutricionista, o 
que impede que ele atue nas mesmas atividades.

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/saude/nutricao-687250.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-producao/engenharia-alimentos-685533.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-producao/engenharia-alimentos-685533.shtml
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O engenheiro estuda as características químicas e físicas dos alimentos e dos processos 
de produção, estocagem, manipulação, acondicionamento, conservação e garantia da 
qualidade dos alimentos. Pode também trabalhar com a administração geral dos proces-
sos tecnológicos e no desenvolvimento de procedimentos e máquinas ligadas à produção 
de alimentos.

Em síntese, este profissional dirige-se ao aperfeiçoamento de procedimentos técnicos en-
volvidos na produção de gêneros alimentícios. sua função é garantir a manutenção das 
propriedades químicas e físicas dos alimentos. A principal forma de vínculo de trabalho 
é como empregado de indústrias alimentícias ou órgãos de controle de qualidade de ali-
mentos.

Já o nutricionista se ocupa da assistência alimentar em geral, considerando as proprie-
dades alimentares no consumo cotidiano ou em situações especiais, para pessoas com 
carências nutricionais ou que necessitam dieta específica. Este é um profissional da área 
da saúde; oferece cuidado e assistência às pessoas.

O nutricionista coordena a alimentação em instituições diversas como escolas, empresas, 
hospitais, spas etc., visando uma alimentação saudável e de acordo com as necessidades 
das pessoas, inclusive aquelas que passam por dietas específicas em função de atividades 
esportivas de alto rendimento, da idade (crianças ou idosos), distúrbios hormonais, doen-
ças dos rins, do fígado, do estômago, diabetes, hipertensão, etc. Também supervisiona a 
qualidade e a preparação direta (cozimento, corte, higienização) dos alimentos.

O nutricionista também pode trabalhar como autônomo, atendendo pessoas em consul-
tório particular ou em clínicas multiprofissionais (junto a médicos, psicólogos, fisiotera-
peutas).

“Dá para fazer pós-graduação em Design ou Arquitetura seguindo a 
carreira de Engenharia Civil?”

Esta possibilidade existe. O curso de Engenharia Civil concentra disciplinas que envolvem 
cálculo matemático. Este profissional se incumbe do cálculo estrutural, ou seja, do di-
mensionamento das cargas e esforços a que uma construção civil está determinada pelo 
projeto arquitetônico. Também estuda elementos como rede de eletrificação e de fluxo 
das águas nas residências e edifícios.

O engenheiro civil também pode realizar atividades específicas, como a análise e o plane-
jamento dos transportes nas cidades, construção de estradas, pontes e viadutos, dimen-
sionamento de tubulações e estações sanitárias, entre outras.

CONsULTE UM ORiENTADOR  ENGENHARIA E PRODUÇÃO
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Já o arquiteto tem como foco o projeto arquitetônico, em que considera elementos como 
o conforto, a iluminação, a ventilação, a utilização lógica dos espaços e a estética, o prazer 
visual e a harmonia quanto ao meio que circunda a obra. Para tanto, tem disciplinas que 
envolvem história da arte, considerações antropológicas (estilos de vida, tradições ligadas 
a determinada cultura) e a ocupação racional das cidades.

Classicamente, quando se trata de construção civil, contrata-se um arquiteto para a ela-
boração da planta, da distribuição dos espaços internos da casa e da fachada. Cabe ao 
engenheiro responsabilizar-se pelo cálculo e dimensionamento das colunas, vigas, distri-
buição de cargas e determinação das ferragens e dos materiais envolvidos na obra. Mas 
essas áreas se intercambiam, ou seja, ambos os profissionais podem se responsabilizar 
pelas diversas atividades que envolvem a construção.

É possível complementar as duas formações por meio da escolha de disciplinas optativas 
durante a graduação (quando as universidades oferecem tal possibilidade na grade cur-
ricular) e de cursos de especialização e pós-graduação. No caso da engenharia civil, ele-
mentos ligados ao design das obras podem ser estudados de forma complementar. A UsP 
já há alguns anos oferece formação dupla. Estudantes de engenharia podem completar 
sua formação no curso de Arquitetura e estudantes desse curso podem obter complemen-
tação em Engenharia Civil.

No entanto, se seu interesse está voltado ao design de móveis ou de produtos em geral, ou 
à comunicação visual (possibilidade real na formação do arquiteto), não há ligação inicial 
no curso de engenharia que facilite tal especialização. Consulte as grades curriculares dos 
dois cursos e os sites dos Conselhos Profissionais de engenharia (CREAs) e de Arquitetura 
e Urbanismo (CAUs), bem como associações profissionais das duas profissões para maior 
esclarecimento.
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“Quero cursar Engenharia Civil, mas tenho muita dificuldade em mate-
mática. Devo escolher outro curso?”

A formação em Engenharia sustenta-se nos conhecimentos ligados à matemática e a cál-
culo. A construção de modelos matemáticos explicativos e de previsão é uma das ativida-
des fundamentais que um engenheiro desenvolve.

se uma pessoa tem maiores dificuldades nessa área do conhecimento, encontrará obstá-
culos durante o curso. Na vida profissional, nem tanto, pois pode se dirigir para áreas em 
que a matemática não é o centro de sua atuação.

Na maioria dos cursos as pessoas se deparam com alguns obstáculos, alguns conteúdos 
com os quais têm mais dificuldade. Em geral, com maior esforço é possível transpor tais 
obstáculos.

Assim, isso não impede totalmente sua escolha por engenharia, mas requer que você reflita 
por que e em que medida se envolveria com esse desafio, já que a carga de conhecimentos 
ligados a cálculo é bastante pesada principalmente durante os três primeiros anos.

“Queria fazer Engenharia de Alimentos, mas as faculdades da minha 
região não têm esse curso. Pensei então em fazer Engenharia Química. 
Há alguma relação entre os cursos?” 

O engenheiro de alimentos tem como eixo a atuação nos processos industriais que envol-
vem a industrialização de alimentos de origem vegetal e animal, desde a seleção e con-
trole de matéria-prima até os cuidados com a conservação do produto pronto, passando 
pela armazenagem, manipulação, conservação e condições de embalagem.

Ele desenvolve e testa formulações, com a finalidade de determinar o valor nutricional de 
alimentos industrializados, seu sabor, sua cor e sua consistência, controlando as transfor-
mações físico-químicas que ocorrem no seu processo de conservação.
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-producao/engenharia-alimentos-685533.shtml


44

Já o engenheiro químico trabalha com processos químicos em grande escala, dimensio-
nando equipamentos, projetando procedimentos e acompanhando as etapas da produ-
ção nos diversos ramos industriais, como plásticos, tintas, borracha, petroquímico. sua 
formação praticamente não tem disciplinas ligadas aos processos bioquímicos (eventual-
mente uma ou duas disciplinas dependendo da faculdade), fundamentais para o campo 
da alimentação, sendo portanto inadequada para a atuação na produção de alimentos.

O bacharelado em Química fornece melhores opções; há alguns cursos que oferecem ên-
fase na área de alimentos. 

Como sua limitação se relaciona à falta de disponibilidade do curso em sua região, con-
sidere a possibilidade de mudança de cidade durante a graduação. inicialmente é impor-
tante que você converse com seus pais sobre o assunto.

Muitos estudantes conseguem estudar fora de sua cidade natal diante de um bom plane-
jamento: divisão de moradia com colegas, moradia em “repúblicas”, exercício de ativida-
de profissional durante a graduação (trabalho concomitante inclusive na própria área de 
formação – que em seu caso poderia ser em um restaurante, por exemplo).

É preciso que você identifique sua disposição para enfrentar este desafio e que considere que 
uma eventual mudança significaria também sair da zona de conforto atual: mudanças nos 
vínculos com amigos, distância da família, enfrentamento de situações inusitadas.

“Tecnólogo pode fazer pós em Engenharia? Se sim, um engenheiro 
formado através da pós-graduação será igual a um engenheiro 
formado no curso de 5 anos?”

A graduação na modalidade tecnológica permite a realização de pós-graduação tanto 
quanto o bacharelado. No entanto, as universidades têm autonomia para estabelecer os 
critérios de seleção para seus cursos de pós-graduação. Por isso, procure identificar tais 
critérios nas instituições de seu interesse.

Cabe uma correção conceitual em sua questão: mesmo realizando pós em Engenharia 
você continuará tecnólogo, e não “engenheiro formado através de pós-graduação”. Mas o 
que vale a partir daí, no mercado de trabalho, é sua pós-graduação.

As possibilidades de ingresso no mercado de trabalho, de desenvolvimento de carreira e 
de remuneração obedecem a vários fatores: demanda específica pelo conhecimento de-
senvolvido, qualidade da formação, experiência acumulada, entre outros. Consideradas 
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certas condições, um profissional graduado em curso tecnológico pode competir com en-
genheiros. Mas, por ser mais abrangente, o bacharelado em engenharia oferece maiores 
possibilidades de “deslocamento horizontal”, isto é, de ampliação de campo de trabalho 
(mudança de setor profissional).

“O engenheiro químico pode desempenhar as funções de um químico?”

É grande a variedade de setores que necessitam da atuação de profissionais ligados à rea-
lização de transformações químicas. O parque industrial brasileiro bem desenvolvido e as 
perspectivas de ampliação em áreas diversas como a de petróleo e gás, têxtil, de desen-
volvimento de materiais básicos e de aditivos na indústria alimentícia apresentam boas 
perspectivas para os profissionais desta área, como o químico e o engenheiro químico.

O bacharelado em Química (também denominado Química industrial ou Química Tecno-
lógica) tem como foco a realização de experimentos, análises e controles de produtos quí-
micos, principalmente em laboratórios. Pode também projetar instalações industriais e 
realizar a manutenção de equipamentos.

O engenheiro químico trabalha com processos químicos em grande escala, dimensionan-
do equipamentos, projetando procedimentos e acompanhando as etapas da produção. 
sua atuação diretamente no processo de experimentação e condução das atividades em 
laboratórios não é comum, ficando esta a cargo do químico.

•retorne ao sumário
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CONsULTE UM ORiENTADOR  CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA TERRA

CiênCias biolóGiCas  
e da terra

“Já tive muita vontade de fazer Medicina, mas agora comecei a me 
interessar muito por Biologia e genética. Minha dúvida é:  
fazer Biologia compensa?”

A área de pesquisa e tecnologia em genética recebe a contribuição de vários profissionais: 
biólogos, biomédicos, biotecnólogos, médicos, médicos veterinários, zootécnicos, nano-
tecnólogos. As oportunidades de envolvimento mais direto com o tema surgem ao longo 
do curso de graduação, por meio de estágios, disciplinas optativas escolhidas, envolvi-
mento em projetos de iniciação científica na universidade, além de existirem cursos de 
pós-graduação dirigidos a quem tem interesse pela área. Diferentes graduações permitem 
contribuições a partir de focos diversos.
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O geneticista é o profissional que se envolve com a pesquisa e manipulação genética. Pode 
direcionar seus trabalhos ao aconselhamento genético (identificando tendências genéti-
cas presentes em pais que desejam ter filhos), a pesquisar doenças genéticas e colaborar 
no desenvolvimento de novos medicamentos, ocupar-se do desenvolvimento de alimen-
tos de origem vegetal geneticamente modificados, ao aperfeiçoamento de raças animais. 
Em determinado grau, o biólogo pode se envolver com todas essas atividades.

Não fica claro em sua pergunta qual o indicador em que se baseia para “saber se Biologia 
compensa”: remuneração? Níveis de aprofundamento e domínio do tema? Perspectivas 
de mercado? Para atuar na área as graduações principais são Medicina (com duração de 
6 anos) e Biologia (ou Ciências Biológicas, com duração média de 4 anos). A intervenção 
clínica só é permitida ao médico, mas ambos podem atuar no campo da pesquisa. Bio-
tecnologia e biomedicina são também importantes formações que propiciam o ingresso 
nesta área.

Pesquise e procure visitar centros de pesquisa genética e conversar com profissionais da 
área para maiores esclarecimentos, inclusive sobre as competências específicas de biólo-
gos nestes centros.

“Em qual curso posso trabalhar com produção de alimentos?”

O curso de Agronomia (também denominado Engenharia Agronômica) pode se encaixar 
plenamente em seus interesses.

A formação do engenheiro agrônomo abrange manejo ambiental, acompanhamento de 
toda a cadeia da produção agroindustrial, recuperação de terras desgastadas, nivelamen-
to de solo e sistemas de irrigação, bem como administração de negócios agropecuários, 
entre outras possibilidades.
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias-agrarias/agronomia-683987.shtml
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seu contato com questões da pecuária é mínimo, são três ou quatro disciplinas ligadas a 
questões zootécnicas. Procure pesquisar a grade curricular deste curso.

Expanda sua pesquisa para profissões como Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimen-
tos, Economia Agroindustrial, Ciências Agrárias, Agronegócios e Agropecuária (oferecido 
nas modalidades bacharelado e tecnológico).

Quanto a cursos técnicos consulte a página do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego) para iniciar sua pesquisa.

“Quero fazer o curso Técnico em Meio Ambiente, mas ele é muito curto. 
Vou precisar de outra formação?”

Que tipo de problema você considera que poderia ter? Provavelmente esteja se referindo 
a dificuldade de encontrar emprego na área de formação técnica, ou de obter baixa remu-
neração por seu trabalho.

A preocupação com o meio ambiente e com o “desenvolvimento sustentável” (exploração 
racional dos recursos naturais com a preservação ou reposição dos mesmos) está presen-
te em boa parte das atividades econômicas atualmente.

Nesse sentido, oportunidades para profissionais que se dedicam essencialmente aos cui-
dados com o meio ambiente têm seu espaço no mercado de trabalho. Por outro lado, há 
várias formações a partir das quais essas questões podem ser atacadas, o que aumenta a 
competitividade.

Como tendência geral, o maior número de anos de estudos e o domínio maior da referên-
cias teóricas costumam garantir melhores oportunidades profissionais.

No entanto, nem sempre um órgão ou empresa está a procura de um profissional de maior 
qualificação, ou seja, suas necessidades podem estar relacionadas ao perfil próprio de um 
técnico. Estes são elementos próprios à dinâmica do trabalho em nossa sociedade que 
devem ser pesquisados por você.

De toda forma, se esta é uma área de seu interesse, considere que a realização do curso 
técnico pode ser satisfatória para você e/ou permitir o rápido ingresso no mercado, sem 
impedir que outra formação (como Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas, Agrono-
mia etc.) possa ser realizada posteriormente. 
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http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias-agrarias/engenharia-agricola-685180.shtml
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“Quero trabalhar com animais da área rural. Qual a melhor escolha de 
curso: Medicina Veterinária ou Zootecnia?”

O zootécnico é o profissional orientado para a criação de animais e aproveitamento de seus 
produtos. Envolve-se com o cuidado da saúde de rebanhos, trabalhando em geral em par-
ceria com o médico veterinário. Pesquisa e realiza cruzamentos de forma a promover o me-
lhoramento genético de raças e aumentar a produtividade e rebanhos. Pode também traba-
lhar na melhoria da qualidade de rações e na indústria de produtos alimentícios de origem 
animal. Os profissionais de Zootecnia encontram maiores oportunidades nas regiões rurais.

Mas há órgãos – principalmente governamentais – que demandam seu trabalho em centros 
urbanos também. O Brasil vive um momento de expansão de sua indústria alimentícia, inclu-
sive de alimentos de origem animal. O beneficiamento industrial de tais produtos depende da 
boa qualidade e do controle da criação, o que indica a ampliação de ofertas de emprego.

O curso dura em média 5 anos e envolve o estudo de disciplinas básicas ligadas a biologia e 
zoologia. Estudos relacionados a genética, nutrição, condições ambientais e climáticas para 
a produção de animais, técnicas de inseminação e doenças que acometem animais fazem 
também parte dos estudos. Consulte a grade curricular do curso em sites de universidades.

O médico veterinário cuida da saúde dos animais, desde as práticas preventivas e de ma-
nutenção da saúde até atividades de tratamento e cura de doenças. Pode receitar medi-
camentos e realizar cirurgias. Pode se ocupar de animais de variados portes. Outra função 
importante é o controle de alimentos de origem animal, atuando na vigilância sanitária. 
Este profissional também é fundamental no cuidado da saúde de animais que vivem em 
meio rural.
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Compare a grade curricular da Medicina Veterinária com a de Zootecnia e procure identi-
ficar que conteúdos mais lhe chamam a atenção. Amplie sua pesquisa investigando salá-
rios praticados pelo mercado, consulte órgãos de classe das duas categorias (associações, 
sindicatos) e revistas especializadas nas profissões (facilmente encontráveis na internet).

“Quero ser veterinário, mas não consigo fazer cirurgia em animais. O 
que faço?”

É importante que você avalie a dimensão de seu incômodo com situações que envolvem 
“sangue” e cirurgias. Durante o curso de Medicina Veterinária tais situações serão frequentes. 
Dependendo da forma como você construir sua carreira, tais situações poderão estar menos 
presentes ou mesmo inexistentes (por exemplo, se você trabalhar no controle da qualidade 
de produtos de origem animal ou no desenvolvimento de vacinas e medicamentos).

Algumas características pessoais podem restringir em parte a liberdade de escolha, como 
parece ser seu caso. Você tem duas opções: aceitar esta limitação e procurar uma carrei-
ra em que não tenha que enfrentar esta limitação ou tentar superá-la por meio de uma 
gradativa aproximação com situações desagradáveis ou mesmo recorrendo à ajuda de 
especialistas.

Visite cursos de Medicina Veterinária e entreviste alunos e professores para ter maior cla-
reza sobre a frequência e as características desse tipo de situação. É importante que você 
considere todas as variáveis envolvidas na escolha para que possa assumir consciente-
mente e com coragem a carreira a ser desenvolvida.

•retorne ao sumário
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CONsULTE UM ORiENTADOR SAÚDE

saÚde

“Quero Medicina, mas é muito concorrido. Que plano B posso ter?”

Em muitos casos, cursar Medicina é quase como uma sina, um destino, algo que quem 
sabe que quer dificilmente consegue se realizar fazendo outra coisa. ser médico é uma 
daquelas escolhas que envolvem uma dedicação eterna aos estudos e à profissão.

Essa fase de extrema dedicação para entrar na faculdade (e também para sair dela!) não é 
uma fase – é uma escolha para a vida toda. 

Para aqueles que têm dúvidas sobre essa escolha ou acham que poderiam se realizar em 
outra profissão, é aconselhável que parem para pensar nas características da profissão de 
médico e tentem identificar estes atributos em outras profissões. 

Os que querem fazer Medicina para poder ajudar pessoas podem considerar uma carreira 
em Fisioterapia, Psicologia ou serviço social. Os que querem medicina por estarem envol-

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/medicina/
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/fisioterapia/
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/psicologia/
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/servico-social/
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vidos na área de diagnósticos e análises podem considerar Biomedicina. Aqueles que de-
sejam estar envolvidos em cirurgias podem buscar uma carreira como instrumentadores 
cirúrgicos ou Enfermagem com especialização médico-cirúrgica.

É importante entender o que está por trás do desejo de cursar Medicina para tentar encontrar 
outra profissão que tenha características semelhantes e possam também levar à satisfação.

No entanto, se o seu sonho for realmente genuíno, é um desperdício desistir antes de tentar. 
Existem universidades públicas e bolsas de estudo para os que não podem financiar o curso. 
É um vestibular muito concorrido, mas o sucesso e realização profissional são para quem se 
dedica mais do que média e, nesta fase, estuda mais do que a maioria. Não é incomum ouvir 
histórias de pessoas que estudaram mais de 3 anos para entrar em medicina. É incomum 
ouvir histórias de pessoas que com poucos recursos financeiros fizeram isso, mas não é im-
possível. Tudo depende do tamanho do seu sonho.

“Não consigo me decidir entre Psicologia e Psiquiatria. Gostaria de 
trabalhar em um consultório e acho a Psicologia mais limitada.  
O que devo escolher, levando em conta o mercado de trabalho?”

O mercado de trabalho é uma variável importante, mais valorizada por uns e menos por 
outros. se este é o elemento principal em sua escolha, saiba que as oportunidades para 
formados em Medicina continuam maiores que as de Psicologia. No entanto, há psicólo-
gos muito bem-sucedidos.

Além da análise do mercado (que varia em função de mudanças econômicas, da repre-
sentação social das profissões e de outros fatores), outros elementos podem auxiliá-lo a 
esclarecer suas dúvidas.
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Por exemplo: costumamos associar a imagem do psicólogo à do profissional que trabalha 
com pessoas que passam por algum sofrimento mental e que as atende em seu consultó-
rio, individualmente, sentadas ou deitadas em um divã. De fato, esta é uma possibilidade. 
Neste caso, ele atuaria como psicólogo clínico.

Mas há diversas outras formas de intervir a partir do conhecimento acumulado em psicolo-
gia. Pode ser na área educacional, na publicidade, em hospitais, nos esportes, em pesquisas, 
em presídios, instituições de atenção à infância e adolescência ou para idosos, na justiça etc.

se pudéssemos apontar diferenças entre as profissões de psicólogo e de médico psiquia-
tra, diríamos que o psiquiatra dirige-se ao tratamento - fundamentalmente apoiado na 
prescrição de medicamentos - dos distúrbios mentais. Já o psicólogo volta-se a processos 
que incluem a promoção do desenvolvimento integral do ser humano, para a promoção 
de uma vida saudável antes que um distúrbio se instale.

Pesquise mais sobre as duas profissões e as diferenças ficarão mais claras, auxiliando-o 
em sua escolha.

“Na escola, só gosto de Educação Física. Será que essa é a  
carreira certa para mim?”

O curso de Educação Física desenvolve conhecimentos no sentido da promoção da saúde fí-
sica, contribuindo para o pleno desenvolvimento do potencial em crianças e adultos ou cola-
borando para a reabilitação de pessoas com algum tipo de dificuldade. Este profissional pode 
lecionar nos ensinos fundamental e médio (desde que realize disciplinas ligadas à estrutura 
e metodologia do ensino, ou seja, que realize a “licenciatura” em educação física), bem como 
trabalhar com equipes esportivas, em clubes e academias, como “personal training” ou como 
instrutor em turismo de aventura (canoagem, rappel, caminhadas ecológicas).
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O curso centra-se no conhecimento dos aspectos funcionais e estruturais do corpo huma-
no (anatomia, fisiologia, sistema cardiorrespiratório, articulações e músculos, bioquími-
ca, biologia celular). Considera também o papel e as práticas da educação física nas dife-
rentes etapas do desenvolvimento humano, além das análises sociológica, psicológica, 
histórica e antropológica desta atividade profissional.

Diante destas perspectivas de campo de trabalho, a remuneração pode variar não apenas 
quanto ao setor de atuação, como também em função da qualidade do curso de gradu-
ação, do empenho nos estudos, dos estágios realizados durante o curso, das eventuais 
especializações realizadas depois da graduação.

Procure entrevistar profissionais destas diversas áreas para ter mais dados e avaliar as 
perspectivas de remuneração e de carreira para uma decisão mais consciente.

“Quero seguir na Medicina, mas tenho muitas dúvidas sobre essa 
carreira tão concorrida. Será que fazer Enfermagem antes ajuda  
a me preparar melhor?”

Medicina é de longe a carreira mais concorrida dos vestibulares. se deseja se tornar médi-
ca, você deve pensar que sua vida nos próximos anos deverá estar organizada firmemente 
para atingir esse objetivo: rotina de estudos, disciplina e determinação.

Você também tem dúvidas sobre a própria Medicina, isto é, sobre o que estuda, com traba-
lha um médico, suas áreas de atuação, duração e formato do curso etc.? Tais questões po-
dem ser esclarecidas pesquisando o Guia do Estudante, conversando com médicos e es-
tudantes de Medicina, consultando sites especializados em assuntos médicos (facilmente 
encontráveis em pesquisa na web).
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E a carreira em Enfermagem, você a conhece? É possível que tenha real interesse por esta 
carreira, assim como poderá desenvolver interesse por outras da área da saúde (Nutrição, 
Fisioterapia, Psicologia, Medicina Veterinária, entre outras). Busque mais dados a respeito 
destas e de outras profissões.

Munida destas informações, resgate sua história pessoal, interesses e envolvimento com 
atividades relacionadas a isso. imagine também seu futuro como profissional da área: 
como seria trabalhar nessas profissões? Qual a rotina de trabalho? Com quem e como 
você se relacionaria? Que valores pessoais (prestígio social, ganhos financeiros, atitudes 
centrais para com o mundo etc.) você identifica como mais importantes para você e que 
poderiam estar relacionados a tais carreiras?

Realizadas estas tarefas – e são tarefas mesmo, que devem ser levadas a sério e de forma 
organizada – você terá dado um grande passo para realizar sua escolha.

Quanto a se preparar para Medicina cursando Enfermagem, nossa experiência diz que 
esse não é um bom caminho. se você quer mesmo Medicina, a chance de se frustrar com 
outro curso é bem grande. Por outro lado, o conhecimento e a prática desenvolvidos no 
curso de Enfermagem são distintos daquele do curso de Medicina. A própria formação é 
diferente em termos de anos e de carga horária, assim como nas disciplinas (mas há sim 
matérias comuns – pesquise a grade curricular de cada curso). Como dissemos, não deixe 
também de pesquisar Enfermagem - mas, se escolher esta profissão, faça isso por ter se 
identificado com ela e não pela suposta ponte que teria para a carreira em Medicina.

“Não sou boa em conselhos. Posso fazer Psicologia?”

A disposição para cuidar do bem-estar psicológico das pessoas é um fator importante para 
o desenvolvimento da carreira em Psicologia, mas isso não significa disposição para “dar 
conselhos”. De fato a visão mais corrente do trabalho deste profissional é sua intervenção 
clínica, ou seja, o atendimento de clientes em processos de psicoterapia que visam a pro-
moção do autoconhecimento e a superação de dificuldades emocionais. 

No entanto, a Psicologia é bastante ampla e permite a intervenção em diversos outros 
setores da vida, a partir de diferentes “estilos pessoais”. Há diversas áreas de atuação na 
área, como Psicologia Escolar e Educacional, Clínica, Neuropsicologia, Hospitalar, Jurídi-
ca, social, do Esporte, Organizacional, entre outras.

A formação em Psicologia contempla o estudo de aspectos teóricos e práticos relaciona-
dos a todos os processos mentais, como a aprendizagem, a percepção, a relação entre a 
subjetividade e as determinações sociais, o desenvolvimento da inteligência, a avaliação 
de características psicológicas e de capacidades e potenciais mentais, a construção e as 
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características de personalidade dos seres humanos, a identificação de habilidades de-
senvolvidas e/ou obstáculos para a execução de atividades, entre outros.

Tais conteúdos habilitam o psicólogo a trabalhar com o tratamento de distúrbios psico-
lógicos por meio de diferentes modelos e estratégias de psicoterapias; ele pode também 
trabalhar em diferentes ambientes na promoção de saúde mental e desenvolvimento de 
alunos nas escolas; nos ambientes de trabalho, contribuindo para maior satisfação e ren-
dimento; em hospitais, no atendimento a portadores de necessidades físicas e mentais es-
peciais; junto a equipes esportivas ampliando o desempenho; contribuindo para relações 
mais harmoniosas, em instituições destinadas ao acolhimento ou retenção de crianças e 
jovens em situação de vulnerabilidade social ou que agiram em conflito com a lei; e na me-
lhoria da qualidade de vida de idosos ou pacientes terminais, entre outras possibilidades.

Com raríssimas exceções, não há características pessoais que de fato impeçam o ingresso 
em uma profissão. Ao contrário do que geralmente se acredita, não existe um “casamento 
ideal” entre uma profissão e características pessoais.

As profissões permitem exercícios muito variados e mudam ao longo do tempo. No caso da 
Psicologia, a diversidade de setores de atuação vem acompanhada de diferentes “fazeres” 
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que mobilizam características diversas do profissional. Há ainda uma diversidade de téc-
nicas de intervenção, algumas mais expressivas, outras mais contidas. Você até pode ser 
professora – de Psicologia – ou se envolver com pesquisas na área (se fizer pós-graduação).

Considere que também as pessoas se modificam ao longo do tempo: “constroem-se” nas 
relações com as outras pessoas, com os ambientes e com as rotinas com as quais lidam. 
inevitavelmente, o profissional recém-graduado é “diferente” daquele aluno que um dia 
iniciou a formação.

“Quero ser psicóloga criminal. Como faço?”

Uma possibilidade é o ingresso na Polícia Civil como perito criminal. Não há graduação 
específica para trabalhar na área. O ingresso se dá por concurso público e contempla di-
versas carreiras, de acordo com a necessidade de reposição de quadros, como Medicina, 
Odontologia, Biologia, Psicologia, Ciências sociais, Farmácia e Bioquímica, Engenharias, 
Física, entre outras.

Após a aprovação no concurso, há um curso de especialização oferecido pelas Academias 
de Polícia Civil – em são Paulo, ele dura oito meses, em que estudam criminologia, balís-
tica, acidentes de trânsito, linguística, análises de DNA, perícias de informática, áudio e 
vídeo, entre outras disciplinas. Ao longo da carreira o profissional pode ser deslocado para 
vários setores específicos, recebendo a qualificação necessária. 

segundo o site da superintendência da Polícia Técnico-Científica de são Paulo, “o perito 
é responsável por localizar as provas técnicas e analisar os vestígios do delito. (...) Esse 
profissional, após a localização das provas, estuda o corpo do objeto, realiza exames la-
boratoriais específicos, analisa todas as informações das quais dispõe e reconstitui a cena 
do crime, na tentativa de desvendar os autores, as armas utilizadas, o modo como foi re-
alizado e até as vítimas”.

Apesar do que os seriados televisivos demonstram, cerca de 70% dos casos atendidos pe-
los peritos referem-se a pessoas vivas, sendo o restante destinado aos institutos Médi-
cos Legais e a pessoas vitimadas e falecidas. Nesses casos há uma prática denominada 
“necrópsia psicológica”, quando há a necessidade de compreensão se houve indução ao 
suicídio, por exemplo.
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Como psicólogo, outra possibilidade é o ingresso também por concurso público no siste-
ma judiciário, no cargo de psicólogo perito judiciário. Neste caso o psicólogo trabalha com 
laudos psicológicos para ajudar a determinar quem deve ficar com a guarda de crianças 
em casos de separação, acompanha processos de adoção e de cumprimento de medidas 
sócio-educativas de adolescentes em conflito com a lei, principalmente.

O profissional pode também ser chamado para realizar em conjunto com psiquiatras a 
avaliação da saúde mental para imputação de responsabilidades e /ou periculosidade 
para medida de segurança junto a criminosos, mas isso ocorre muito esporadicamente.

Em casos de disputa judiciária, psicólogos não concursados podem ser contratados pelas 
partes em litígio para realizar acompanhamento do processo de avaliação, sendo então 
denominados assistentes técnicos.

Em todos os casos o mercado é restrito, exigindo grande qualificação e preparo para in-
gresso na área. Tem-se como benefício que nas carreiras concursadas o profissional ad-
quire estabilidade de emprego e benefícios condizentes ao cargo.

“Gosto de Odontologia. As pessoas e os testes vocacionais dizem que se 
encaixa no meu perfil, mas não quero trabalhar em consultório. Existe 
outra área de atuação?”

inicialmente, relativize as “certezas” que parecem já terem se consolidado. A ideia de que 
existe um “perfil” profissional que se encaixa no “perfil pessoal” é bastante equivocada. 
As profissões mudam ao longo do tempo, as pessoas também se transformam diante de 
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suas experiências e há diversas formas de exercer uma profissão com diferentes estilos. 
Em que se baseiam as pessoas que lhe dizem que você tem “perfil” para ser dentista? Qual 
é essa perfil?

Por outro lado, “testes vocacionais” podem apenas auxiliar o processo de escolha. Cola-
boram para identificar parcialmente como você “está sendo” (e não “como é”, já que todas 
as pessoas mudam ao longo da vida), ou seja, seu ponto de partida, não o de chegada; não 
apontam “quem você deseja ser”. Escolher é fundamentalmente poder interferir no futuro, 
em seu futuro. Além disso, para que possam ser considerados como fonte de informação 
é necessário que os testes sejam aplicados sob determinadas condições e acompanhados 
de outras informações sobre você, sua vida.

Há muitos outros elementos a serem considerados no processo de escolha profissional, 
como a estrutura dos cursos, as atividades que podem ser realizadas, possibilidades de 
desenvolvimento de carreira, análise do contexto social e econômico em que determina-
da profissão se insere.

Outros fatores que os testes não exploram é a condição sócio-econômica; a dinâmica do 
trabalho em nossa sociedade; desafios que você queira se propor e dificuldades que deseja 
superar; o aprofundamento das imagens profissionais com as quais você já teve contato.

Quanto às atividades do odontólogo, praticamente todas elas são mesmo realizadas no 
ambiente do consultório, como cirurgias buco-maxilares, implantes, restaurações, endo-
dontia, ortodontia etc., mas também pode atuar em hospitais. O graduado na área pode 
rumar para a carreira acadêmico-científica (tornar-se professor universitário e pesquisa-
dor) se realizar estudos de pós-graduação stricto senso (mestrado e doutorado).
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Observe que há outras carreiras que desenvolvem conteúdos ligados a biologia e química, 
como Farmácia e Bioquímica, Ciências Biológicas, Biomedicina, Medicina, Biotecnologia, 
e mesmo Engenharia Ambiental e Agronomia. Lance-se a uma ampla pesquisa e considere 
mais elementos em seu processo de escolha.

“Posso cursar Medicina sentindo aversão por algumas doenças?”

Os interesses profissionais são construídos ao longo da vida. Você já analisou como seu inte-
resse em Medicina foi se construindo? Que motivos levaram você a desejar cursar Medicina?

Há vários possíveis: status social e financeiro, querer ajudar pessoas em situação de sofri-
mento, desafios quanto a uma carreira tão disputada, tradição familiar, interesse por bio-
logia e pelos mecanismos de manutenção da vida, entre outras dezenas de determinações.
O fato é que certamente você enfrentará situações como as que você descreveu como aver-
sivas. Qual é a dimensão de seu incômodo com situações que envolvem doenças contagio-
sas? se ele for muito grande, saiba que durante o curso e na carreira – principalmente nos 
estágios curriculares e no período de residência médica – tais situações serão frequentes.

Dependendo da especialidade à qual você se dedicar, tais situações podem diminuir ou 
mesmo praticamente não ocorrer posteriormente. se não se sentir segura apenas com 
uma autoavaliação, você pode consultar um especialista para avaliar se e como consegui-
rá superar suas dificuldades.
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“Qual a melhor formação para alguém que quer desenvolver vacinas?”

Há objetos de trabalho na sociedade que recebem contribuições de diferentes profissio-
nais de muitas áreas. Por exemplo: o atendimento de pessoas com necessidades especiais 
pode receber a atenção especializada de pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, médi-
cos, terapeutas ocupacionais. A produção de produtos de higiene e limpeza recebe a con-
tribuição de químicos, farmacêuticos, engenheiros químicos.

Algumas profissões permitem atingir seus objetivos no desenvolvimento de vacinas e me-
dicamentos para animais, como Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária, Ciências 
Biológicas (bacharelado) etc.

Os centros acadêmicos de pesquisa (universidades), órgãos, institutos e fundações públi-
cos e empresas privadas costumam manter em seus quadros uma equipe multidiscipli-
nar. Desta forma é possível complementar o conhecimento específico de cada profissional 
para melhor atingir os objetivos e garantir o domínio de todas as etapas do processo de 
desenvolvimento dos produtos indicados.

Não há uma “melhor formação” a indicar. O que você deve fazer é pesquisar as grades cur-
riculares de cada curso para ver com qual(is) mais se identifica. Ao mesmo tempo conside-
re outros elementos como remuneração média, áreas de especialização e conjunto geral 
de atribuições específicas de cada profissão para além daquelas desejadas por você (pois 
você terá que aprendê-las durante a graduação e ao mesmo tempo poderá exercê-las de 
forma complementar ou mesmo caso a inserção no mercado não ocorra da maneira dese-
jada). De forma geral, para realizar pesquisas científicas há a necessidade de aprofunda-
mento em cursos de pós-graduação stricto-sensu (mestrado e doutorado).

Você também pode tentar visitar órgãos e empresas que desenvolvem pesquisas neste 
setor e entrevistar profissionais das variadas formações para mais detalhamento.

• retorne ao sumário
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