ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Ariela Beatriz Cardoso da Silva
Bárbara dos Santos Alves
Glades Rozari Ramos
*Profª Hellen Cardia Lorenzoni
** Profª Lauraci Dondé da Silva (orientadora)
Universidade Luterana do Brasil
INTRODUÇÃO
O Projeto de Orientação Educacional e Formação Profissional apresenta uma alternativa para auxiliar indivíduos na escolha da profissão e na preparação
para o ingresso no mercado de trabalho. Oferece, através dos cursos de Pedagogia e Educação nas Organizações, uma variada gama de serviços ao
público alvo (a comunidade em geral, acadêmicos, funcionários da ULBRA, alunos do Ensino Médio da rede ULBRA e demais escolas privadas e públicas,
empresas), seja no autoconhecimento, na identificação de interesses, de potencialidades, das características dos cursos e do perfil profissional, bem como
das exigências do mundo do trabalho com vistas à escolha, a colocação e recolocação profissional, pois segundo Silva (2008), a escolha da profissão se
torna mais adequada e satisfatória quando se considera o autoconhecimento, o conhecimento das profissões e do mundo do trabalho.
OBJETIVOS
Orientar adolescentes/jovens/adultos na escolha da profissão, planejamento e gestão da carreira profissional;
Promover autoconhecimento sobre suas aptidões, competências e habilidades;
Orientar quanto às características dos cursos e o perfil solicitado pelo mundo do trabalho;
Capacitar para a escolha da profissão com base nos conhecimento adquiridos.
METODOLOGIA
Como voluntárias, neste projeto, objetivamos auxiliar na organização dos espaços e materiais para as palestras, oficinas e testes, bem como no
assessoramento às professoras no Laboratório de Orientação Profissional ( LOP), nas visitas de escolas e empresas e demais atividades. Também
realizamos divulgação a comunidade em geral dos dias que são desenvolvidos os serviços e como proceder para participar.

Oficinas

Visita de escola/empresa

Teste Vocacional

RESULTADOS PARCIAIS
Os serviços oferecidos pelo por este projeto, sob a responsabilidade dos cursos de Educação nas Organizações e Pedagogia, totalizaram de
fevereiro/16 até a presente data (15/08/16) 454 atendimentos. Também ocorreu divulgação destes serviços em escolas e curso preparatório ao
ENEM e na rede de internet com o blog: lopulbra.blogspot.com.br, atingindo mais de 600 pessoas. Em função das paralisações e greves ocorridas
nas escolas públicas estaduais, no primeiro semestre, muitos agendamentos e atendimentos ficaram para 2016/2.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chega um momento na vida, em que é necessário optar por alguns caminhos, colocar metas e objetivos e ir à busca de sonhos e realizações.
Conforme Silva (2015) é a hora de decidir nosso caminho profissional, ou pelo menos dar início a um grande passo rumo ao futuro profissional e
pessoal. A escolha profissional faz parte de um projeto de vida de uma pessoa, por isso não é uma tarefa fácil, pois representa um desafio que
envolve diversos fatores, tais como as expectativas da família, o custo da formação, o local dos estudos, a formação desejada, as oportunidades do
mercado de trabalho, as características das profissões, o tipo de atividade e o local onde será realizada. Destaca-se que este projeto, além de
facilitar na escolha da profissão, auxilia no redimensionamento da carreira, aproxima os participantes da vivência acadêmica, através da interação e
conhecimento da infraestrutura dos cursos e programas oferecidos pela Universidade.
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