Workshop das Profissões
Nesta época do ano, muitos estudantes já começam a se preocupar com as seleções
para ingresso nas universidades brasileiras nos próximos meses. Ficar atento às suas
habilidades e ao estudo é importante, mas também é preciso observar as profissões que estão
em alta neste momento no país a fim de garantir sucesso profissional no futuro.
A psicóloga Iácara Nogueira, que atua no Instituto Persona em Passos, conseguiu
levantar as carreiras em destaque neste momento por meio dos Workshops das Profissões,
realizados ano passado e que vão continuar em 2015 para orientar estudantes da região nesta
fase da vida.
Ela enumera as profissões em alta no momento e que podem fazer diferença no
mercado de trabalho nos próximos anos: saúde (bem-estar e qualidade de vida); mundo dos
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jurídica); criatividade (arquitetura, design, marketing, comunicação e moda); sustentabilidade
(meio ambiente e agronegócio).
Com os workshops promovidos ano passado percebemos a carência dos estudantes em
relação a essas novas carreiras. A sociedade está buscando a tecnologia e as pessoas pensam
em idéias inovadoras, disse a psicóloga, que possui MBA em Gestão de Pessoas e é Coach
Personal e Professional.
Conforme ela, a programação anual 2015 dos workshops está elaboradora atendendo a
toda essa demanda na região.
O primeiro workshop do ano acontece hoje, abrindo com explicações sobre carreiras
militares, que foram incorporadas a grandes vestibulares como o da Fuvest, que seleciona
estudantes para a USP (Universidade de São Paulo).
Esse tipo de carreira tem tido muita procura porque a seleção é por concurso público,
que dá estabilidade financeira, plano de carreira e aposentadoria mais rápida. E os estudantes
estão atentos a isso, principalmente na Polícia Militar e Civil, Aeronáutica, Marinha e Corpo de
Bombeiros, observou Iácara, que ainda é graduanda em Neuropsicologia e Formação em
Terapia Comportamental.
Ela adianta que esta edição dos workshops vai trazer profissionais gabaritados que vão
repassar informações sobre a realidade e o cotidiano de cada área, oferecendo a oportunidade
aos estudantes de tirar dúvidas e descobrir sobre mercado de trabalho, remuneração e até os
pontos positivos e negativos de cada trabalho.
O workshop é uma oportunidade do aluno sair do ambiente escolar e ter experiência
mais dinâmica e interativa com os profissionais de renome na região. É um momento para ele
se encontrar e se identificar com a profissão que está escolhendo, levando em consideração
suas habilidades e seu perfil profissional.
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Para ela, o workshop vem responder as dúvidas sobre qual carreira realmente escolher.
O workshop faz o jovem pensar e ter um planejamento neste momento, além de abrir
perspectivas para o futuro. Assim, o aluno entra no ambiente universitário mais maduro e
convicto aproveitando melhor as oportunidades que surgirem, concluiu Iácara.
800 JOVENS PARTICIPAM DOS WORKSHOP
Cerca de 800 estudantes de escolas públicas e privadas marcaram presença nos
Workshops das Profissionais, realizados ano passado no Instituto Persona pela psicóloga Iácara
Nogueira. Ela também promoveu oficinas para alunos do ensino médio com o tema : Pensando
em meu Futuro.
Para ministrar os workshops, Iácara convidou oito profissionais para conversar com os
estudantes. São eles: Ciro Jabur (ortopedista), Lidiane Aparecida (fisioterapeuta), Flávio Zaghi
(educador físico), Rodrigo Mazzilli (administrador), Ivy Machado (administradora), Clezio
Silveira (administrador, contador, economista), Diego Souza (contador), Natália Garcia
(contadora), Fábio Vione (economista), Ivan Vasconcelos (arquiteto), Nádia Freire (arquiteta),
Edson Figueiredo (veterinário), André Amparado (veterinário), Gustavo Pollo (agrônomo),
Eduardo Denúbila Abreu (advogado), Renato Luis Melo Filho (advogado), Kelly Correa
(medica), Richard Miranda (engenheiro civil), Denise Carvalho (engenheira civil) e Maycon
Souza (engenheiro civil).
O Workshop das Profissões leva informações para os estudantes sobre qual é a melhor
profissão para cada perfil. Por isso, gostaria de agradecer a todos profissionais que
participaram, além da equipe de psicólogos e psicopedagogos do Instituto Persona que
colaborou em todas as edições Renata Sette, Marcela Aguiar, Erika Rodrigues e Maria de
Lourdes Carvalho de Sousa Silveira, explicou a psicóloga.
Conforme ela, os workshops também estão abertos para profissionais que pretendem se
reciclar no mercado de trabalho.
Tivemos um feedback muito positivo de que ajudamos os alunos a tomarem uma
decisão mais segura e vários estudantes tiveram sucesso na entrada em universidades. É um
evento inovador e transformador em Passos, avaliou.
Em 2015, Iácara pensa em ampliar seu projeto, já que recebeu proposta para
desenvolver os workshops em Franca (SP) e ainda realizar um evento direcionado para
docentes.
Esta será uma forma dos professores levarem informações e ferramentas atualizadas
para orientar seus alunos. Também penso em disponibilizar workshops e oficinas para escolas
públicas e privadas da região que se interessarem, disse a psicóloga.
Os interessados podem entrar em contato pelos telefones (35) 3521-1686 e 9204-7333.
Outras informações podem ser obtidas no facebook/groups/workshoprofissões.

