
 

C A R R E I R A :

Descubra como escolher sua 
profissão e tornar-se um 
protagonista para o mundo.
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MAIS DO QUE FORMAR EXCELENTES 

PROFISSIONAIS, QUEREMOS QUE 

QUEM PASSE PELA NOSSA ESCOLA 

SEJA PROTAGONISTA DA SUA PRÓPRIA 

HISTÓRIA E, CLARO,

DA SUA CARREIRA.

Para alcançar esse lugar, é 

necessário muito preparo 

e dedicação, a começar 

pela escolha de qual será 

sua profissão. E, para 

apoiar você nessa jornada, 

desenvolvemos este 

e-book, que oferece dicas 

para você se sentir mais 

seguro e confiante na 

tomada de decisão. 

Vamos começar.



CAMINHOS PARA  
UMA BOA DECISÃO.

É um grande desafio considerar a escolha 

profissional em um momento em que se tem 

tantos desejos, informações, oportunidades 

e novas possibilidades. Você começa a ter 

mais responsabilidades do que antes, lida 

com novas situações, e isso tudo assusta. 

Porém, essa escolha pode ser muito mais 

tranquila se você estiver bem consciente 

sobre quem você é.  
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A dúvida sobre “o que fazer” 

ou “que curso escolher” gera 

ansiedade e pode fazer com 

que adie a decisão.

Com tantas possibilidades, é 

preciso parar e refletir sobre 

sua essência para, assim, 

escolher com mais consciência 

e assertividade sua profissão. 

Considerar um processo de 

orientação vocacional pode ser 

até interessante.
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DÚVIDAS
QUE PODEM
SURGIR
NESSE
MOMENTO:
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Escolher sua graduação é 

um dos primeiros passos 

para seu Projeto de Vida e 

Carreira. Esse projeto inclui a 

sua atuação profissional, suas 

expectativas para o futuro e, 

também, a identificação e o 

reforço da sua individualidade. 

Quanto mais consciente 

estiver sobre quem você é, e 

sobre o que quer para o seu 

projeto de vida, maior será 

a probabilidade de escolher 

uma profissão que lhe 

permita se sentir realizado e 

bem-sucedido.

COM BASE EM
QUE DEVO
ESCOLHER

MINHA 
PROFISSÃO?

E SE EU 
ESCOLHER
ERRADO?

A MAIORIA DOS
MEUS AMIGOS ESTÁ 

INDO PARA UM
CURSO. DEVO

FAZER O MESMO?

SERÁ QUE ESSA 
PROFISSÃO DÁ 

DINHEIRO?

NO QUE
EU SOU

BOM?

O QUE EU
GOSTO DE

FAZER?

PELO QUE OU

POR QUEM ESTOU 

SENDO 

INFLUENCIADO? 
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MAS O QUE 
CONSIDERAR  PARA 
TOMAR UMA BOA 
DECISÃO?

A escolha profissional envolve 

questões internas e externas 

que você deve considerar para 

uma escolha mais assertiva.

As questões internas estão 

relacionadas a quem você é, às 

suas habilidades e talentos. 

Questões externas dizem respeito ao mercado, às 

oportunidades, às tendências das carreiras e às 

influências às quais estamos sujeitos.  
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POR QUE
ESCOLHER É 
TÃO DIFÍCIL?
Escolher significa dar 

preferência a uma entre 

várias possibilidades 

atraentes, ao mesmo tempo 

em que não há certeza se vai 

dar certo ou não.  

A insegurança faz parte 

do processo de escolha e é 

preciso que você aprenda  

a lidar com ela e com a 

renúncia de outras opções.

É importante lembrar 

que o ato da escolha não 

define o resto da sua 

vida, ele é apenas um 

passo, de muitos outros 

que acontecerão na sua 

trajetória. 
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AS ETAPAS  DA 
ESCOLHA 
PROFISSIONAL
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VOCÊ, SUAS
HABILIDADES

E TALENTOS.
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É importante se conhecer, saber o que quer, o que não 

quer, o que gosta de fazer e, principalmente, o que deve 

buscar para promover seu desenvolvimento.

Identifique seus pontos fortes e aqueles que deve 

desenvolver, bem como os seus valores. Busque entender 

suas emoções e fortalecer sua autoestima. 

PRATIQUE O  
AUTOCONHECIMENTO
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Lembre-se: fazer escolhas, traçar objetivos e 

metas, identificar quais oportunidades mais 

se enquadram no seu perfil, só é possível 

quando você se conhece. 

PLANEJE O FUTURO 
BASEADO NAQUILO 
QUE FAZ SENTIDO 
PARA VOCÊ.
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PROFISSÃO, 
MERCADO E 

INFLUÊNCIAS.Q
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CONHEÇA AS
PROFISSÕES.
Pesquise e se informe sobre as profissões do seu 

interesse, pois é importante buscar aquelas que têm 

mais a ver com você. 

Conhecer a rotina de cada profissão, o dia a dia de 

trabalho, as exigências da área de atuação, quais 

as empresas para se trabalhar, os ônus e bônus da 

atividade, é essencial para identificar aquela que se 

encaixa com o seu perfil. 
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ENTENDA O
 MERCADO.

Procure conhecer as 

exigências do mercado 

para poder entendê-lo. 

Por mais que encontre 

mais oportunidades em 

outra área, é preferível 

que ingresse em uma 

carreira competitiva, mas 

com significado para você.
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OBSERVE AS 
 INFLUÊNCIAS

Todos os dias, você é influenciado por pessoas 

e situações diferentes: pais, família, amigos, 

notícias, questões socioeconômicas e culturais. 

Cada uma delas tem a sua importância, mas é 

preciso que tome cuidado com pensamentos que 

não condizem exatamente com a verdade. 
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O fato de seus pais, por 

exemplo, serem felizes ou 

infelizes em determinada 

profissão não quer dizer que 

será assim com você também. 

Por isso, converse com eles 

para descobrir se essas 

profissões têm a ver com você. 

Atenção: não opte por algo só 

pela facilidade ou garantia  

de emprego.



20

A CARREIRA  
DOS SONHOS.

Quanto mais você investir em autoconhecimento, 

mais possibilidade terá de identificar ou mesmo 

construir essa carreira. Estudos indicam que carreiras 

dos sonhos são mais facilmente criadas do que 

encontradas. Por isso, busque o que faz sentido para 

você, considere outras opiniões e, quando optar por 

um caminho, assegure-se de que ele combina com 

seu estilo e com seus sonhos.

E para que se torne protagonista da sua história e do 

mundo, o Ibmec, além de proporcionar um ensino de 
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excelência, possui setores, 

dentre outros diferenciais, que 

estarão ao seu lado em todos 

os desafios acadêmicos e de 

carreira. 

Para receber você e ajudar 

na sua transição do ensino 

médio para a graduação e no 

seu rendimento acadêmico, 

o Ibmec oferece o apoio da 

Coordenadoria de Apoio e 

Suporte ao Aluno - CASA.  

Em relação ao desenvolvimento 

do autoconhecimento e de 

habilidades comportamentais, 

preparação para entrevistas 

e a sua efetiva interação 

com o mercado de trabalho, 

conte com o Ibmec Carreiras.

Conheça o Ibmec e descubra 

como podemos ajudar você 

a desempenhar o papel 

principal na sua carreira.



www.ibmec.br


