
 Numa bela manhã, muitos jovens acordam 
anunciando que desejam uma carreira. Logo mais à 
noite, a poucas horas de sua declaração, vão dormir com 
sonhos e expectativas diferentes daqueles com os quais 
despertaram, e a dúvida cruel, é bem verdade, assola a 
todos os que não nascem predestinados a uma única 
profissão. Escolhas. A todo instante nos deparamos 
com elas. Revelam-se em encruzilhadas sem setas. Qual 
o melhor caminho? Às vezes, a resposta é imediata. 
Noutras, coloca em cheque um roll que mistura emoção, 
razão e intuição, tornando complexa a decisão. Quando 
o assunto é profissão, emerge um mar de possibilidades 
que envolvem aptidão, talento, conhecimento, 
habilidades... Não é fácil. Principalmente para uma 
geração que se cria num mundo em transformação.

 Com a minha foi bem diferente.  Tinha menos 
opções de carreira. O modelo era outro. Quem aí 
fatalmente ouviu os pais sugerindo a sólida e estável 
opção de empregos públicos?  O concurso do Banco do 
Brasil, por exemplo, era o eldorado dos baby boomers, 
que adoram estabilidade. Mas o mundo mudou. Dizem 
que nos próximos anos mais de 50 profissões surgirão 
e outras tantas se modificarão radicalmente.  E agora? 
O certo é que de uma coisa não se pode abrir mão: 
estudar. Quanto mais, melhor. Mais se abrem frentes, 
perspectivas, possibilidades. E não há investimento mais 
seguro e garantido. Ninguém te tira. O que a gente 
adquire estudando, vai conosco a qualquer lugar, em 
qualquer tempo.

 O fundamental é avaliar as credenciais da 
instituição onde você vai constituir seu principal 
patrimônio. Por isso é tão importante ser curioso, 
conhecer mais, ler a respeito, descobrir, visitar, inteirar-
se, conversar com acadêmicos sobre o que te oferecem 

e o que vão te entregar. Uma universidade de verdade 
tem um tripé que dá solidez ao conhecimento: ensino, 
pesquisa e extensão. Isso muda muito a maneira de 
aprender e te dá uma visão bem distinta da profissão 
escolhida. Sem falar da prática possibilitada por 
atividades tão adequadas à rotina de trabalho e à 
lida com pessoas, que constituem um diferencial na 
formação profissional. É importantíssimo também saber 
quem serão seus professores e checar a infraestrutura do 
local.

 Escolher não é moleza. Porém, nesse caminho 
de incertezas, sempre há quem possa te dar uma mão. 
Um programa de orientação profissional, como o POP, 
pode ser uma luz neste momento de dúvidas. Na Unesc, 
é de graça e não tem restrição de idade. Mesmo quem 
pensa em rever a sua carreira pode utilizá-lo. E não faltam 
opções para ingressar na graduação, pois são mais de 
40 cursos. Hoje, dependendo da opção, é possível entrar 
pelo Sistema de Ingresso por Mérito (SIM). Se o futuro 
acadêmico tem pressa, pode buscar cursos de gestão no 
formato tecnológico, que são superdirecionados para a 
área fim e duram dois anos e meio. Ou, ainda, escolher 
um curso a distância, como Gestão Comercial.  Quer 
reciclar conhecimentos? É só fazer uma disciplina isolada 
do curso de sua preferência.

 Isso sem falar nas modalidades de bolsas e 
financiamentos que podem transformar em realidade 
o acesso à graduação. Se você ainda tem dúvidas, pode 
fazer uma visita à Universidade e aulas experimentais. 

 Que bom que o mundo está diferente e que 
há tantas possibilidades à sua espera. Melhor ainda que 
a Universidade esteja bem mais perto de você, com as 
portas abertas. Bem-vindo ao seu futuro!

Bem-vindo futuro! Seu lindo!
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