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     Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
Horário:     das 18h50 às 21h20         

 
Ementa  
Concepções sobre estrutura e desenvolvimento de carreira. Trata desde o conceito de 
carreira (incluindo noções gerais sobre aspectos envolvidos no planejamento e 
orientação de carreira), passando por considerações sobre o mercado de trabalho, 
necessidade de autoconhecimento, clareza de objetivos pessoais e expectativas, além de 
reflexões sobre imagem e reputação. A importância das soft skills e da diversidade no 
ambiente corporativo. Destaca a parcela de responsabilidade das empresas e das pessoas 
no processo de gestão da carreira, finalizando com a discussão sobre tendências na 
gestão de carreira. O uso das redes sociais profissionais como mecanismos de 
networking.  
Objetivos  
 
- Situar os participantes em relação aos principais aspectos relacionados à carreira na 
atualidade, auxiliando-o no processo de reflexão e gestão de sua própria situação e de 
outras categorias profissionais; 
- Apresentar os conceitos básicos de carreira e dos aspectos mais amplos relacionados à 
sua gestão, destacando seus limites, desafios e oportunidades;  
- Proporcionar oportunidades de autoconhecimento e reflexão sobre as possibilidades de 
carreira no mercado atual. O uso da análise SWOT, do teste de âncoras de carreira, e 
levantamento de valores pessoais (Schwartz). 
– Discutir as questões relacionadas à diversidade no ambiente corporativo. 
 
Bibliografia e outros materiais  
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BARBOSA, Livia (Org.). Juventudes e gerações no Brasil contemporâneo. Porto Alegre: 
Sulina, 2012. 
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