
 

 

 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

 

 

 

 

 
 

ELIANE ALICRIM DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 
PLANEJAMENTO DE CARREIRA PARA GRADUANDOS RECÉM FORMADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rio de Janeiro 

2017 



Eliane Alicrim de Carvalho 

 

 

 

Planejamento de Carreira para Graduandos Recém-Formados 

 

 
 

Monografia apresentada ao Programa de Pós- 

graduação da PUC - Rio como requisito parcial 

para obtenção do título de Especialização em 

Tecnologias em Educação. 

 

 
 

Orientador: Sandra Regina Holanda Mariano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rio de Janeiro 

2017 



 
                                                                                                                             Ficha 
Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

CDD: 
370 

Carvalho, Eliane Alicrim de 
 
     Planejamento de carreira para graduandos recém-formados / 
Eliane Alicrim de Carvalho ; orientador: Sandra Regina Holanda 
Mariano. – 2017. 
     29 f. ; 30 cm 
 
     Curso em parceria com o Instituto Gênesis (PUC-Rio), através da 
plataforma do CCEAD (PUC-Rio). Com o patrocínio do Sebrae em 
parceria com o MEC. 
     Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)–Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de 
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação 
Empreendedora, 2017. 
     Inclui bibliografia 
 
     1. Educação – TCC. 2. Planejamento de carreira. 3. Graduandos. 
4. Recém formandos. I. Mariano, Sandra Regina Holanda. II. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de 
Educação. III. Título. 

  



Eliane Alicrim de Carvalho 

 
Graduou-se em Psicologia em 1993pela Universidade Estadual de Maringá. Em1997 

especializou-se em Gestão Empresarial com Ênfase em Recursos Humanos para a Qualidade 

pela Universidade Paranaense – UNIPAR e em Psicologia do Transito, no ano de 2016 pela 

Universidade Estadual de Maringá. Tornou-se Mestre em Promoção da Saúde em 2013 pelo 

UNICESUMAR. Atuou como Gerente de RH, entre 1993 a 2013 em organizações de médio e 

grande porte. Desde 2005, atua no SENAC- PR área de Gestão de Negócios, e desde 2013 é 

docente do Curso de Psicologia e Supervisora de Estagio Organizacional no Centro 

Universitário UNINGA. É também consultora em Gestão de Pessoas da CARVALHO & 

ASSOCIADOS. 

 

 
 

DEDICATÓRIA: Dedico este trabalho a todos os acadêmicos que me despertaram o interesse para 

com este tema devido as suas angustias 

compartilhadas nos momentos de trabalho 

enquanto docente, a respeito de seu futuro incerto 

enquanto profissional , à minha orientadora Sandra 

Regina Holanda Mariano pela paciência na 

orientação e incentivo que tornaram possível a 

conclusão deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 



AGRADECIMENTOS 

 

 
Agradecimento a Deus todo poderoso que é o mentor de minha existência e de minhas 

conquistas. 

A minha família que nos momentos mais difíceis neste ano de conclusão de curso 

sempre estiveram presentes auxiliando e apoiando. 

Ao SEBRAE que propiciou a realização do curso em parceria com a PUC – RIO. 

Aos professores que compartilharam seus conhecimentos e orientações para execução 

deste trabalho em especial a minha orientadora Sandra Regina Holanda Mariano 

com muita dedicação e comprometimento auxiliou-me no cumprimento desta missão. 



RESUMO 

 

 
As transformações do mundo contemporâneo muito têm influenciado a forma de agir e pensar 

dos indivíduos e sua forma de viver. 

As organizações buscam profissionais com perfis cada vez mais complexos, com diferentes 

competências e habilidades. Estes se vêem impulsionados a desenvolver-se e qualificar-se para se 

manterem empregáveis no mercado de trabalho. A elaboração de um planejamento pessoal de carreira 

é um instrumento importante para orientar o profissional no sentido de desenvolver novas 

competências e melhor direcionar suas escolhas na busca da empregabilidade. 

Neste contexto, propõe-se um projeto de intervenção que visa a criação de um serviço de 

orientação aos estudantes do curso de graduação em Psicologia, do Centro Universitário UNINGA, 

para a elaboração do planejamento de sua carreira. Espera-se que este o planejamento de carreira ajude 

os graduandos a reduzir sua angustias em relação ao futuro incerto que o mercado de trabalho oferece, 

além de ajudá-los a traçar um planejamento estratégico que facilite sua inserção no mercado de 

trabalho. 

A elaboração desta proposta de intervenção se subsidiou em pesquisa bibliográfica que 

fundamenta a proposta a ser implementada, que se configura em uma ação intra-empreendedora 

desenvolve no âmbito da UNINGA. 

 

Palavras-chave: Planejamento de Carreira. Graduandos. Recém Formandos. 
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INTRODUÇÃO 

As grandes mudanças por que passam a economia e as organizações, atribuídas 

aos processos acelerados de globalização e intensificação do uso de tecnologias digitais, 

interferem diretamente na carreira e na vida dos indivíduos. Para Chiavenato (2004), a era 

da informação trouxe mudanças rápidas, imprevistas e inesperadas na sociedade. O 

mundo se tornou uma aldeia global onde a informação cruza o planeta em milésimos de 

segundos. Com isto vimos a intensificação da globalização da economia, em que a 

competitividade entre as organizações tornou-se mais intensa. Estes fatores contribuíram 

para uma mudança radical no conceito de emprego e trabalho, tornando-se mais difícil e 

competitiva a busca por um emprego. 

 

Segundo Bridges (1998), quando os empregos eram para a vida toda e raramente 

as pessoas desligavam-se das empresas, as carreiras profissionais eram construídas ao 

longo de toda uma vida na mesma organização. Assim, não havia uma preocupação das 

pessoas em administrar, diretamente, sua própria carreira. 

 

Entretanto esta realidade mudou radicalmente. O indivíduo não tem mais a 

garantia do emprego em uma mesma empresa, ao longo de sua vida profissional. Cabe a 

ele administrar sua carreira e preocupar-se com ela, caso queira manter-se no mercado de 

trabalho. 

 

Esta percepção é corroborada por pesquisa realizada com profissionais de 

recursos humanos, pesquisadores e profissionais, em Belo Horizonte, Helal e Rocha 

(2011). Os autores apontaram duas principais concepções sobre empregabilidade. A 

primeira vertente relaciona a empregabilidade à capacidade de as pessoas adaptarem-se 

ao mercado de trabalho, atuando como agentes de suas carreiras. A segunda vertente 

entende a empregabilidade como um discurso neoliberal, em que a responsabilidade do 

emprego passa da sociedade e do Estado para o trabalhador. Entre os pesquisados, a 

primeira abordagem tem predominância sobre a segunda. 

 

A gestão de carreira é um desafio para os profissionais de forma geral e para os 

recém-formados de maneira especial. 

 

Os jovens profissionais carecem de conhecimento e reflexão sobre os desafios do 

mercado de trabalho, suas exigências e dificuldades. Percebe-se também que o 

significado do emprego nos dias atuais e as exigências do empregador não é 

completamente entendida. Como docente do curso de Graduação em Psicologia, 

oferecido pelo UNINGÁ – Centro Universitário Ingá, localizado em Maringá, no estado 
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do Paraná, a autora observa a angústia e crise de ansiedade dos seus estudantes, 

especialmente do quinto e sexto períodos, em relação ao seu futuro profissional. 

 

A UNINGÁ é uma instituição de ensino superior fundada em 1999 e avaliada 

pelo Ministério da Educação com nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC). A instituição 

oferece 25 cursos de graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, 

Ciência da Computação, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Ciências 

Contábeis, Design de Interiores, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), 

Enfermagem, Engenharia Agronômica (Agronomia), Engenharia Civil, Engenharia de 

Controle e Automação (Mecatrônica), Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. O curso de Graduação 

em Psicologia foi criado em 2004 e possui 280 estudantes matriculados. 

 

É neste contexto que a autora identifica a oportunidade para apresentação da 

proposta de intervenção inovadora que visa minimizar sofrimento mental dos futuros 

psicólogos na tomada de decisão profissional, por meio da oferta de um serviço de 

planejamento de carreira. A proposta se caracteriza como uma ação de  

empreendedorismo corporativo ou intra-empreendedora e têm o potencial para impactar 

aproximadamente 280 estudantes matriculados no curso de graduação em Psicologia. 

 

Ao longo dos capítulos que se seguem a proposta será detalhada. O primeiro 

capítulo apresentará o detalhamento da oportunidade e a da metodologia adotada para o 

projeto de intervenção. No segundo capítulo, será apresentada fundamentação teórica da 

proposta e o seu detalhamento. Finalmente, será apresenta a proposta de intervenção. 



3 
 

 
 

CAPÍTULO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE E METODOLOGIA 

O interesse em relação a este projeto surgiu de observações realizadas no local de 

trabalho, a saber: a instituição de ensino Centro Universitário Ingá, onde leciono e atendo 

alunos como Psicóloga. Em sua maioria, são alunos do quinto ano de graduação com  

crise de ansiedade em relação ao seu futuro profissional. 

 

Estas queixas fizeram-me pensar que algo deve ser feito para minimizar este 

sofrimento mental e orientar os futuros profissionais a tomarem decisões assertivas sobre 

seu futuro. 

 

Os acadêmicos recém-formados atendidos pelo serviço de psicologia demonstram 

pouco preparo para atuar como profissional, pouco conhecimento e reflexão sobre o 

mercado de trabalho, suas exigências e dificuldades. 

Demonstram também dispor de escassas informações sobre o significado do 

emprego nos dias atuais e as exigências do empregador. Neste sentido, há oportunidade 

para ajudar estes estudantes por meio do desenvolvimento de um planejamento de 

carreira. 

O planejamento de carreira envolve a reflexão sobre o papel que o estudante 

pretende exercer na sociedade, ou seja, sua missão, a importância e suas conseqüências de 

suas escolhas para sua vida profissional e pessoal, propiciando que cada um possa 

organizar-se, planejar-se e auto desenvolverem-se. Segundo Savioli, (1999), o 

profissional deve-se planejar sua carreira e conhecer suas habilidades e competências 

(autoconhecimento), bem como as articular como suas experiências pessoais e 

profissionais relacionando-as com o trabalho atual e futuro. A partir desta reflexão, o 

profissional poderá orientar suas habilidades e comportamentos de modo a alcançar os 

seus objetivos de vida. 

Segundo Malvezzi (1999) o novo trabalhador precisa ser crítico de seu trabalho, 

se empenhar em elaborar e realizar um projeto de desenvolvimento pessoal e profissional, 

cuidar de sua atualização e do acréscimo de novas competências. 

 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia, no estado do Paraná há 16.409 

psicólogos com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia destes 14.328 são do 

sexo feminino e 2.073 do sexo masculino. Esse número tende a aumentar se 

considerarmos indivíduos graduados, porém sem o registro no conselho e que estão 

inseridos no mercado de trabalho. Segundo Chiavenato (2010) quando à demanda é 

excedente, a oferta gera capital humano em abundancia para as organizações, há profusão 

de indivíduos que disputam uma colocação no mercado de trabalho. 



4 
 

 
 

Outro fator relevante em relação à profissão de psicólogo na região de Maringá é 

a existência de três centros universitários que formam por ano aproximadamente 240 

psicólogos na cidade citada. 

 

Estes fatores demonstram que há uma oferta de profissionais excedente visto que 

Maringá é considerada uma cidade universitária particularmente agrícola e o comercio é 

um dos maiores geradores de emprego. As ofertas de emprego na área de psicologia são 

geradas pelo serviço público, especialmente na prefeitura, no governo do estado, em 

algumas instituições de ensino particular e públicas e várias indústrias existentes na 

região e o próprio comercio. 

 

Observa-se que desde o início do curso de Psicologia a maioria dos acadêmicos 

demonstra grande interesse e expectativa na área clinica. É esta a área de atuação mais 

popular do psicólogo. Segundo Luiz Alberto Hanns, presidente da associação brasileira 

de psicoterapia, os acadêmicos da UNINGA, desde o início do curso dão maior ênfase a 

área clinica. Esta tem sido uma característica dos alunos de graduação em Psicologia, 

apesar do interesse dos formandos por outras áreas ter crescido nos últimos anos, grande 

parte dos alunos ainda escolhe a formação clínica. 

 

Segundo o conselho Regional de Psicologia de São Paulo, 70% dos psicólogos 

optam pela psicologia clínica. Esta tem sido a área de maior interesse destes profissionais, 

tendo como primeira opção de trabalho a mesma. Entretanto constata-se um saturamento 

neste campo de atuação e isto faz com que os estudantes passem a se preocupar mais com 

o futuro de sua carreira profissional. 

 

Os graduandos da UNINGA demonstram certa preocupação com a questão de sua 

absorção no mercado de trabalho maringaense. Em sala de aula, os estudantes colocam 

estas questões junto aos professores e durante o estágio curricular na área organizacional 

supervisionado pela autora. Muitas dúvidas, preocupações e anseios são apresentados por 

parte dos graduandos em relação a sua inserção no mercado de trabalho. Eles se 

questionam sobre o que fazer como fazer para conquistar um lugar no mercado de 

trabalho e obter o tal almejado primeiro emprego. 

 

Com os estágios do quinto ano, os graduandos se apercebem das reais 

dificuldades de mercado e de quais opções de trabalho estarão disponíveis quando 

concluírem o curso. Percebendo que a tão sonhada área clinica está saturada na regiãode 

Maringá, a maioria das vagas para recém-formados é oferecida na área organizacional. 

Em um cenário de escassez de emprego e acirramento da competição por trabalho ganha 
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ainda mais importância o planejamento da carreira de uma forma pratica e objetiva 

contando com orientação de um profissional experiente. 

 

Diante deste cenário, em uma ação intra-empreendedora, proposta no âmbito da 

UNINGA, este trabalho de conclusão de curso propõe-se a criação de um serviço com 

objetivo de apoiar os estudantes do curso de graduação em Psicologia na elaboração do 

planejamento de sua carreira. 

 

Para isso, são traçados os seguintes objetivos específicos: 

a)Estudar as mudanças no mercado de trabalho; 

b) Analisar e descrever o conceito de planejamento de carreira; 

 
c) Propor as linhas gerais de uma metodologia para planejamento estratégico de 

carreira na vida profissional e pessoal do indivíduo; 

 

d) Propor um plano para implementação da proposta na UNINGÁ 
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CAPÍTULO 2 – CONTEXTUALIZANDO A INTERVENÇÃO INOVADORA. 

Para Chiavenato (2010, p.283), ―cada vez mais as pessoas estão assumindo a 

responsabilidade total por suas próprias carreiras. As empresas oferecem oportunidades e 

o impulso para aprender, enquanto as pessoas seguem adiante‖. O planejamento de  

carreira permite que o sujeito se apodere de sua carreira e assume a responsabilidade de 

seu desenvolvimento de acordo com o seu objetivo de vida, possibilitando que o mesmo 

potencialize suas competências comportamentais e técnicas mediante o seu objetivo 

profissional. 

O planejamento da carreira vem sendo discutido por vários autores, os quais 

acompanham as transformações no mundo do trabalho e a forma como as carreiras estão 

se moldando ou sendo moldadas nos dias atuais. Devido a fatores como a globalização, 

avanço tecnológico, e a velocidade acirrada da informação dentre outros fatores, a 

concorrência tomou conta do mundo dos negócios, trazendo como consequência a 

reengenharia e outras formas pelas quais as empresas buscam crescer e reduzir os seus 

custos, no intuito de manter no mercado e sua efetividade, em um cenário cada vez mais 

competitivo e exigente. 

O planejamento individual de carreira se mostra como uma ferramenta de grande 

utilidade para o graduando, por facilitar sua entrada ao mercado de trabalho direcionando- 

o melhor às suas escolhas de carreira. Facilita também a administração de carreira pelas 

organizações, alinhando capacidade pessoal com necessidade organizacional, ao permitir 

conhecer e analisar melhor os pontos positivos, aptidões e inclinações pessoais de seus 

recursos humanos. 

Segundo Dutra (2007), a mudança de comportamento para acompanhar todas 

essas transformações é de responsabilidade da pessoa, assim como seu desenvolvimento, 

já que a pressão do ambiente social valoriza o contínuo crescimento intelectual, a 

flexibilidade e a notoriedade. Isto leva as pessoas a competirem consigo próprias e a 

reverem suas expectativas e necessidades para que possa participar da fatia cada vez 

menor do mercado de trabalho. A pressão do ambiente social valoriza o contínuo 

crescimento intelectual, a flexibilidade e a notoriedade. Isto leva as pessoas a competirem 

consigo próprias e a reverem suas expectativas e necessidades para que possa participar 

da fatia cada vez menor do mercado de trabalho. 

Enquanto as organizações buscam colaboradores com conhecimento técnico e 

habilidades comportamentais como liderança, proatividade, facilidade de negociação e 

outras para garantir sua competitividade, os profissionais precisam se preparar para 

atender ao mercado de trabalho, e não somente a uma organização. 
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Tendo essa visão geral do mercado de trabalho atual, o graduando poderá  

preparar melhor seu plano de ação e elaborar seu planejamento estratégico de carreira. 

Para tal é necessário conhecer bem seus pontos fortes e seus pontos fracos e aptidões 

pessoais e buscar opções melhores para o desenvolvimento das competências necessárias 

à empregabilidade, ou seja, o graduando precisa realizar um auto avaliação para que se 

direcione melhor às escolhas de vida e carreira. 

Para realizar o planejamento de carreira, o indivíduo deve cumprir três tarefas: a 

auto avaliação, o estabelecimento de objetivos de carreira e a implementação do plano de 

carreira. Para tanto, duas preocupações são essenciais: que se forme uma visão realista, 

clara e apurada de suas qualidades, interesses e inclinações pessoais e que se estabeleçam 

objetivos de carreira e preferências profissionais (LONDON; STUMPH, 1982 apud 

DUTRA, 2006). 

Malvezzi (1999) afirma que o novo trabalhador precisa ser crítico de seu trabalho, 

se empenhar em elaborar e realizar um projeto de desenvolvimento pessoal e profissional, 

cuidar de sua atualização e do acréscimo de novas competências. 

Pretende-se com este projeto despertar, na instituição de ensino, o interesse de 

preparar profissionais que dêem o suporte necessário à identificação desses aspectos 

pessoais dos graduandos, ajudando-os a elaborar seu plano de carreiras, para um melhor 

direcionamento às escolhas de sua trajetória e conseqüentemente, uma maior facilidade 

das organizações, em assistir à seus recursos humanos, no intuito de aliar o sucesso 

pessoal do graduando com as necessidades organizacionais. 

 
Este projeto propiciara aos graduandos prepará-los para o mercado de trabalho 

com foco e objetivos claros. Propiciará maior clareza sobre a área de atuação que desejam 

atuar e bem como as organizações que dispõe de oferta de trabalho na área. Esperar-se 

contribuir para que os estudantes estejam mais preparados para o mundo do trabalho e 

satisfeitos por estarem trabalhando com atividades compatíveis com suas habilidades e 

qualificações com visão e missão bem definidas e claras para o futuro. 

 

 
2.1 Caracterização do público alvo e mercado de 

trabalho em Maringá 

 
Centro Universitário Uninga possui 280 alunos matriculados no curso de 

Psicologia, 80% dos acadêmicos são do sexo feminino e 20% do sexo masculino, 

acadêmicos residem em Maringá e cidades vizinhas, o curso acontece no período noturno, 
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a maioria dos acadêmicos desenvolve atividade laboral no período diurno, faixa etária de 

idade dos acadêmicos varia entre 18 anos a 50 anos, vários bolsistas, em sua maioria 

provenientes de escolas públicas, classe econômica média alta, media, média baixa. 

 

Como já foi citada anteriormente a cidade de Maringá não tem como 

característica possuir grandes indústrias, a cidade é considerada uma das melhores do 

Brasil para se viver em relação a qualidade de vida , considera cidade universitária com 

15 instituições de ensino superior uma delas Estadual e dois centros universitários de 

renome , que mais se destacam em número de alunos e gerando vários empregos na 

região , a cidades possui várias cooperativas agrícolas , comercio varejista pequenas e 

medias organizações . 

 

Observa-se em Maringá uma das áreas da psicologia que mais empregam 

profissionais é o serviço público tanto municipal quanto estadual, outra opção de trabalho 

são as instituições de ensino privado e as organizações privadas que geram várias vagas 

para Psicólogo Organizacional, observa-se que a oferta de trabalho nesta área tem 

crescido significativamente nos últimos 10 anos, com surgimento de pequenas e medias 

organizações na região e empresas de prestação de serviço. 

 

Há um dado relevante a ser considerado, formam-se por ano na cidade 250 

graduandos de psicologia, provavelmente tornando o mercado cada vez mais competitivo 

exigente, restrito. 

 

Segundo pesquisas o desemprego subiu para 13,7% no trimestre de janeiro a 

março, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa Pnad Contínua. De acordo com o 

IBGE, essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica, iniciada em 2012. No 1º 

trimestre, o Brasil tinha 14,2 milhões de desempregados, também batendo recorde da 

série histórica. 

 

Com esta taxa de desemprego nos pais crescendo assustadoramente a crise 

econômica que estamos vivenciando a cada mês fica claro que para estes novos 

profissionais sua absorção pelo mercado torna-secada vez mais conflituosa, existe a 

necessidade de preparar-se para tal, planejar e organizar esta nova fase da vida. 
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CAPÍTULO 3 - REFERENCIAL DE ANÁLISE e METODOLOGIA 

 

 
Observa-se que o mercado de trabalho, e as relações de trabalho estão cada vez 

mais conflituosas e exigem muita reflexão na tentativa de serem compreendidas. Para 

compreender o mercado de trabalho deve-se analisar— a organização — descrita por 

Chiavenato (1997) como sendo um conjunto de duas ou mais pessoas que interagem entre 

si, através de relações recíprocas, para atingir objetivos comuns. 

 

Segundo Chanlat (1995), a idéia de carreira nasce com a sociedade industrial 

capitalista liberal, por ser esta fundada sobre as idéias de igualdade, liberdade de êxito 

individual e progresso econômico e social. Esta nova sociedade abre as portas a modelos 

de sucesso muito variados e encoraja a promoção social, surgindo assim o sentido 

moderno da palavra carreira. 

De acordo com Chanlat (1995), as sociedades, independente do seu tipo, 

fornecem os quadros no interior dos quais as carreiras nascem, desenvolvem-se e morrem. 

Segundo este autor, a cultura e a estrutura social de cada sociedade modificam as 

configurações que os tipos e modelos de carreira podem ter de um país ao outro. Assim, o 

autor cita que 

 
[...] a carreira na França está fundada sobre a nobreza  

do diploma, a carreira alemã, sobre a experiência profissional, a 

carreira americana sobre os méritos e performances individuais, 

e a carreira holandesa sobre a especialização e o espírito 

igualitário. (CHANLAT, 1995, p.70). 

 
Na visão antiga a organização direcionava a carreira do indivíduo, quando 

adentrava a uma organização,esta tinha a responsabilidade de guiar este individuo no 

percurso de sua vida profissional. Contudo a evolução trouxe várias transformações neste 

contexto social as organizações deixam de assumir a responsabilidade sobre a carreira dos 

indivíduos a responsabilidade de administrar a carreira do indivíduo passa a ser agora do 
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próprio individuo cabe a ele gerencias e planejar seu futuro e estabelecer metas e 

objetivos claros para direcionar a vida profissional. 

Segundo Chanlat (1995), cada tipo de carreira possui um conjunto de 

características predominantes: o tipo burocrático, o profissional, o empreendedor e o 

sociopolítico. 

 

A carreira do tipo burocrático é caracterizada pela divisão elaborada do trabalho, 

hierarquia rígida de papéis e de estatutos, regulamentação, centralização do poder e 

impessoalidade das relações. Segundo Kanter (1997) mostra que o crescimento se dá por 

promoção a uma posição mais alta, que traz maiores benefícios, enquanto o progresso. 

 
Na carreira do tipo profissional, a base é um certo saber da especialização, da 

profissão e da reputação. O avanço nessa carreira se faz no interior da disciplina 

profissional, à medida que o conhecimento e a experiência vão se acumulando. A 

mobilidade é maior, pois seu recurso central é a especialização reconhecida enquanto que 

o desenvolvimento e avanço profissional dependem também da própria natureza do 

trabalho (CHANLAT, 1995). 

A carreira do tipo empreendedor é baseada na capacidade de inovação e criação 

de novos produtos e serviços. No decorrer do século XIX, esta carreira é constitutiva da 

sociedade capitalista liberal e de sua ideologia de sucesso individual. Nessa carreira, o 

empreendedor traz consigo criatividade, inovação, gosto pelo risco, além de 

independência nos cargos executivos, ou não, das grandes empresas, para melhorar seu 

desempenho (CHANLAT, 1995). 

 
Chanlat (1995) mostra que a carreira do tipo sociopolítico é baseada nas 

habilidades sociais e no poder das relações de que uma pessoa dispõe. Tem como 

elemento central o capital de conhecimentos, de relações e de pertencimento a um nível 

social bem estruturado e entendido. Assim, graças a esse nível de relações é que se 

constrói a carreira e se obtém as promoções. Este tipo de carreira é mais presente em 

empresas familiares, organizações comunitárias ou do terceiro setor. 

 
Os modelos de carreiras citados acima mostram a possibilidade da carreira em 

outros âmbitos do trabalho além do emprego tradicional, com carteira assinada e dentro  

de uma organização. Retratam uma carreira mais aberta ao cenário global do mercado de 

trabalho e um indivíduo não mais limitado pelo vínculo a uma organização apenas e nem 

pelas estruturas rígidas típicas da burocracia, mas sim, indivíduos livres das exigências de 

ascensão linear em uma única organização, capazes de desenhar seus projetos de carreira. 
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Assim, os trabalhadores passam a ser chamados de empreendedores, especialistas, 

trabalhadores autônomos e trabalhadores temporários (CHANLAT, 1995; KANTER, 

1997; COSTA; CAMPOS, 2006). 

De acordo com Chiavenato (1997) as organizações recrutam e selecionam seus 

recursos humanos para, com eles e por meio deles, alcançarem seus objetivos 

organizacionais (produção, rentabilidade, redução de custos, satisfação dos clientes, etc.). 

Todavia, s indivíduos, uma vez recrutados e selecionados, têm objetivos pessoais 

(salários, benefícios, condições adequadas de trabalho, oportunidade de desenvolvimento 

de carreira, etc.) que lutam para atingir e, muitas vezes, servem-se da organização para 

consegui-los. Desta forma, há um processo de reciprocidade entre o indivíduo e a 

organização. De um lado a organização espera que o empregado obedeça a sua 

autoridade, e, por sua vez, o empregado espera que a organização se comporte 

corretamente com ele e opere com justiça. 

 

Para Kotler (2000) pode-se afirmar que, com o mercado globalizado e os avanços 

tecnológicos tem criado novos comportamentos dos clientes. Estes estão exigindo cada 

vez mais qualidade e serviço superiores, além de mostrarem maior sensibilidade em 

relação ao preço em sua busca por valor. Desta forma, os clientes também influenciam 

diretamente o mercado de trabalho. Portanto, o mercado de trabalho pode ser 

caracterizado resumidamente pelos seguintes elementos: organizações e profissionais 

ambos voltados aos clientes. Este ambiente de trabalho é dinâmico e sofre continuas 

mudanças. Desta forma todos os elementos do mercado de trabalho interagem entre si. 

Assim, uma mudança sobre uma das variáveis pode acarretar significativas 

transformações neste cenário. 

De acordo com o que fora exposto anteriormente, o que se percebe de fato é que, 

o profissional, para sobreviver nessa sociedade globalizada, deverá ser um empreendedor, 

no sentido de planejar e gerenciar sua carreira. Assim, as pessoas cobram de si a gestão de 

sua carreira e da empresa as condições objetivas de desenvolvimento profissional, e a 

parir da década de 1990, as pessoas passaram a valorizar mais as oportunidades concretas 

de desenvolvimento na movimentação dentro da empresa e no mercado de trabalho 

(DUTRA, 2006; MALVEZZI, 1999). 

 

3.1 Metodologia 

Para fundamentar o projeto de intervenção foi apresentado o referencial teórico 

anterior, que teve como base a seleção de livros publicados sobre o tema carreira, assim 

como também foi realizada uma busca na base de dados da biblioteca eletrônica Scielo 

(http://www.scielo.org/php/index. php) com vista a identificar artigos relevantes na área. 

http://www.scielo.org/php/index
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Este trabalho de conclusão de curso tem a forma de um projeto em que será 

detalhada conforme definido na disciplina Noções básicas de gestão de projetos e 

processos, a saber: ―Projeto é um processo único, consistindo de um grupo de atividades 

coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para alcance de 

um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e 

recursos (NBR 10006). Ainda, Projeto é um empreendimento temporário, planejado, 

executado e controlado, com o objetivo de criar um produto ou serviço único‖ (.p. 12, 

Mello, 2016). 

As etapas de concepção e planejamento de projeto são definidas por Mello 

(2016), conforme descrito a seguir: 

a) Concepção 

• Identificação das necessidades 

• Equação e definição do problema 

• Determinação dos objetivos, metas e escopo 

• Análise do ambiente 

• Análise das potencialidades e recursos disponíveis 

• Estudo de viabilidade dos objetivos 

• Estimativa dos recursos necessários 

• Elaboração da proposta do projeto 

• Apresentação da proposta 

• Decisão (ou não) de execução 

b) Planejamento 

• Detalhamento de metas e objetivos 

• Programação das atividades 

• Determinação de pontos de controle 

• Programação de recursos 

• Estruturação formal 

• Elaboração do plano de projeto 

A metodologia utilizada para detalhamento da proposta de intervenção 

empreendedora utilizará a proposição de Mello (2016) e conterá o seguinte: 

a) Concepção 

 Caracterização do serviço de planejamento de carreira, onde será 

definido como será serviço, por quem será prestado, onde e com quais 

recursos 

 Apresentação da matriz FOFA, especificando as forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças para a implementação da proposta 
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 Apresentação do estudo de viabilidade, contendo uma proposta de 

preço para cobrança do serviço pela UNINGÁ e os custos 

b) Planejamento 

 Definição das metas a serem alcançadas pela proposta ao longo do 

tempo, considerando um prazo de 36 meses 

 Definição da equipe responsável pelo serviço 

 Definição das metas de acompanhamento da prestação do serviço 

 Definição da estratégia de apresentação da proposta aos tomadores de 

decisão da UNINGÁ 
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CAPÍTULO 4 – A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INOVADORA 

 

 
O Centro Universitário Uninga possui 280 alunos matriculados no curso de 

Psicologia, 80% dos acadêmicos são do sexo feminino e 20% do sexo masculino, 

acadêmicos residem em Maringá e cidades vizinhas, o curso acontece no período noturno, 

a maioria dos acadêmicos desenvolve atividade laboral no período diurno, faixa etária de 

idade dos acadêmicos varia entre 18 anos a 50 anos, vários bolsistas, em sua maioria 

provenientes de escolas públicas, classe econômica média alta, media, média baixa. 

 

Como já foi citada anteriormente a cidade de Maringá não tem como 

característica possuir grandes indústrias. A cidade é considerada uma das melhores do 

Brasil para se viver em relação à qualidade de vida, considera cidade universitária com 15 

instituições de ensino superior, sendo uma delas estadual e dois centros universitários de 

renome , que mais se destacam em número de alunos e gerando vários empregos na 

região , a cidades possui várias cooperativas agrícolas , comercio varejista pequenas e 

medias organizações . 

 

Observa-se em Maringá uma das áreas da psicologia que mais empregam 

profissionais é o serviço público tanto municipal quanto estadual, outra opção de trabalho 

são as instituições de ensino privado e as organizações privadas que geram várias vagas 

para Psicólogo Organizacional, observa-se que a oferta de trabalho nesta área tem 

crescido significativamente nos últimos 10 anos, com surgimento de pequenas e medias 

organizações na região e empresas de prestação de serviço. 

 

Há um dado relevante a ser considerado, formam-se por ano na cidade 250 

graduandos de psicologia, provavelmente tornando o mercado cada vez mais competitivo 

e exigente,restrito. 

 

Segundo pesquisas o desemprego subiu para 13,7% no trimestre de janeiro a 

março, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa Pnad Contínua. De acordo com o 

IBGE, essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica, iniciada em 2012. No 1º 

trimestre, o Brasil tinha 14,2 milhões de desempregados, também batendo recorde da 

série histórica. 

 

Com esta taxa de desemprego nos pais crescendo assustadoramente a crise 

econômica que estamos vivenciando a cada mês fica claro que para estes novos 
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profissionais sua absorção pelo mercado torna-secada vez mais conflituosa, existe a 

necessidade de preparar-se para tal , planejar e organizar esta nova fase da vida . 

 

 

 

Planejamento de carreira 

 Caracterização do serviço de planejamento de carreira. 

i. Um planejamento de carreira deve ser feito para guiar uma 

pessoa para um foco de crescimento constante. Trabalhar em 

algo que goste que tenha afinidade é um fator importante, 

mas não devemos deixar de pensar na situação financeira ou 

momento de vida que estamos passando, que estilo de vida 

deseja ter, o quanto deseja se qualificar quais viagens deseja 

fazer em médio e longo prazo, estes fatores tendem a ser 

muito importante no momento de escolher onde e como 

executar as atividades laborais. 

 O trabalho será prestado pela, pela Psicóloga Eliane Alicrim de 

Carvalho em parceria com a instituição, nas dependências da clinica de 

psicologia do Centro Universitário Uninga localizado na cidade de 

Maringá – Paraná. 

 O trabalho acontecera no primeiro momento nas dependências do 

auditório 2 do Centro Universitário UNINGA , um evento ―Palestra ― 

onde convocaremos os 280 alunos do curso de Psicologia da instituição 

citada do curso de psicologia em horário de aula pré-agendado com a 

instituição, e acadêmicos , devera constar no calendário acadêmico da 

mesma . 

 Tema:  ―A  importância  do  planejamento  de  carreira  para  o  sucesso 

profissional e escolhas ajustadas‖. 

 Etapas do Processo. 

 Segundo momento: Dez encontros de uma hora: Atendimento na 

clinica de Psicologia individual para os acadêmicos interessados. 

 Primeiro encontro - esclarecimentos a respeito das etapas do projeto 

aos graduandos que procurarem os serviços divulgados na palestra. 

 Segundo encontro - entrevista individual semidirigida. 

 Terceiro Encontro - avaliação do perfil de liderança. 

 Quarto encontro - mapeamento dos pontos fortes e fracos do 

acadêmico. 
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 Quinto encontro - efetuar avaliação pessoal, definir com clareza o que 

quer e onde almeja chegar. 

 Sexto encontro - pesquisar sobre mercado de trabalho, áreas de 

interesse, possibilidades de mercado. 

 Sétimo encontro - definir objetivos. Aonde quer chegar onde quer estar 

5,10, 15 anoso que poderá fazer e quais ferramentas utilizar para 

alcançar seus objetivos 

 Oitavo encontro – elaborar planejamento estratégico para crescimento 

pessoal e profissional. 

 Nono encontro - análise e discussão do planejamento estratégico para 

melhorias. 

 Décimo encontro – Feedback e analise do trabalho elaborado. 
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Mini Plano de Negócios. 

Consultoria em Planejamento de Carreira 

1- Motivo da escolha: 

Uma grande oportunidade de negócio, a necessidade dos acadêmicos em sanar 
suas dúvidas, conflitos em relação a inserção no mercado de trabalho e orientá-los 

nesta desafiadora caminhada com meus conhecimentos técnicos e vivencia 

enquanto profissional de RH por vários anos , falta de profissionais que atuem 

nesta área na cidade de Maringá , fato a cidade ser considerada uma cidade 

universitária com 15 instituições de ensino superior sendo constatado através de 

pesquisa que nenhuma das instituições de ensino superior oferece estes serviços a 

seus acadêmicos , constato que através deste serviço o Centro  Acadêmico  

Uninga tem uma grande oportunidade para explorar este filão de mercado , 

trazendo um grande diferencial perante as outras instituições congêneres 

 

2. Definição do Negócio: 

Prestar Consultoria em Planejamento de Carreira a acadêmicos do centro 

Universitário Uninga do Curso de Graduação em Psicologia em parceria com a instituição 

de ensino que cedera o espaço físico para as atividades. 

 

3. Quais são os clientes? Perfil: 

Acadêmicos do Centro Universitário Uninga Curso de Graduação em Psicologia. 

 

4. Quais são as necessidades dos clientes? 

Elaborar um Planejamento de Carreira estratégico para sua inserção no mercado 

de trabalho. 

 

5. Plano de Marketing 
Divulgação digital no site da instituição e redes sociais, no jornal acadêmico da 

instituição , palestra junto aos acadêmicos e distribuição de panfletos esclarecedores  

sobre o assunto . 

 

6. Qual o diferencial, a vantagem competitiva? 

Profissional especialista na área de Recursos Humanos em empresas de médio e 

grande porte atuou como gerente de RH, conhecedora do mercado de trabalho, professora 

universitária da instituição citada especialista em Avaliação Psicológica, Mestre em 

Promoção da Saúde e Graduanda em Educação Empreendedora. Conhecedora de novas 

tecnologias. Especializando no assunto algo extremamente inovador na minha região 

visto que não há nenhum profissional de Psicologia atuando nesta área, e nenhuma 

instituição de ensino superior que ofereça este trabalho aos acadêmicos. 

 
7. Quais minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (FOFA). 

Forças: Atuar na área que eu me identifico, experiência profissional como 

Gerente de Rh de 25 anos, qualificação profissional, networking. 

Fraquezas: Tempo, enfrentar o mercado em profunda crise econômica e de 

geração de empregos, disponibilidade e aceitação por parte da diretoria do Centro 

Universitário Uninga, futuros concorrentes. 
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Oportunidades: Número significativo de acadêmicos da instituição, visto que a 

mesma tem vários cursos e um total de seis mil alunos área em crescimento, atuar como 

professora na instituição por vários anos, possuir uma vasta rede de contatos, há 

possibilidade de estender os serviços a outros cursos dentro da instituição, levar o projeto 

a outras instituições de ensino superior da cidade 

Ameaças: Crise Econômica, futuros concorrentes. 

7. Definição do valor do a ser cobrado por graduando . 

Valores $1000,00 por acadêmico 

Pagamento parcelado cartão de credito pagamento avista 12% desconto ou em 

seis vezes.20 % do valor será repassado para o Centro Universitário Uninga para cobrir 

despesas pelo uso do espaço físico . 

 

8. Como vou administrar o meu empreendimento? 

Com empenho, dedicação, buscando sempre informações e empreendedorismo 

para inovar, net worken, ampliar o serviço a outras instituições de ensino superior de 

Maringá. 

Prezar pela qualidade e bom atendimento dos clientes. 

 

9. Quantas pessoas    precisarão?    Quem  serão?   Como vou controlar o 

empreendimento? 

Eu, uma estagiaria de psicologia que seria minha assistente. 
Haverá um questionário de pesquisa de satisfação do cliente , após o termino das 

atividades para que se possa medir e avaliar a qualidade dos serviços prestados . 

5. Quanto de dinheiro precisarei para o meu empreendimento? 

Inicial para criação da consultoria R$5000,00. Para compra de matérias de uso 

para aplicação de testes. 

 

 

 

 

 

 
PLANEJAMENTO DA CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO DE CARREIRA. 

 

 
 

1 SEMANA Processos Tipo de atividade RESULTADO 

Identificação dos clientes e concorrentes Estudo ok 

Identificação de tecnologia disponível. Estudo ok 

Levantamento de materiais necessário 

Elaboração de um contrato de serviço a instituição 
 

Estudo 
 

ok 

 2 SEMANA    

Reunião com a Diretoria para apresentação da proposta de trabalho e 

contrato de prestação, de serviço. 

 

Estudo 
 

ok 

Orçamentos dos materiais Pesquisa ok 

Divulgação da vaga de estagiaria Estudo ok 

 3 SEMANA    

Reunião com a Diretoria para acertarmos detalhes da divulgação do 
trabalho 

 
Estudo 

 
ok 
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Providenciar material de divulgação, nas redes sociais, folders , jornal 
acadêmico . 

 

Investimento 
 

ok 

Providenciar o contrato junto à instituição de ensino da prestação de 
serviço 

 

Investimento 
 

ok 

Compra de matéria papel, caneta , lápis e testes psicológicos . . Investimento ok 

Diarista Investimento  

 4 SEMANA    

Contratação de uma estagiaria para assistente Investimento . ok 

Divulgação na mídia digital sobre a palestra aos acadêmicos. Investimento ok 

Distribuição de folders aos acadêmicos em sala de aula. 

Levantamento de valores para um coquetel após a palestra 

 

Investimento 
 

ok 

5 SEMANA DESCRIÇÃO  

Treinamento da estagiaria de psicologia. 
Contratação de um Buffett para o coquetel 

 

Investimento 
 

ok 

Verificação de detalhes no auditório, funcionamento dos 

equipamentos. 

 

Estudo 
 

ok 

Busca de cursos de atualização Estudo ok 

Cursos sobre o uso da ferramenta testes informatizados. Investimento ok 

Curso de atualização Investimento ok 

6 SEMANA DESCRIÇÃO  

Palestra aos acadêmicos Investimento ok 

 Trabalho iniciando as atividades de atendimento aos acadêmicos.    
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ESTUDO DE VIABILIDADE. 

 

 
O planejamento de carreira é uma ferramenta de orientação que possibilita aos 

profissionais definirem os melhores caminhos para alcançarem seus objetivos em curto, 

médio e longo prazos, propiciando resultados mais assertivos levando em conta seus 

interesses e objetivos profissionais e pessoais. 

Com isso, pode orientar suas energias e focar no desenvolvimento e 

aprimoramento de suas habilidades e competências técnicas, emocionais e 

comportamentais. 

O planejamento de carreira ajuda o profissional a mensurar a efetividade de suas 

ações, identificar e corrigir falhas e visualizar seus avanços. 

Assim, a execução e realização das tarefas definidas no plano de carreira se 

tornam mais efetivas, e os resultados podem ser mais facilmente visualizados. 

Segundo pesquisa realizada pela Catho em 2014, entre os 26.459 profissionais 

brasileiros entrevistados, 66,8% consideram que um Plano de Carreira é o benefício mais 

importante na hora de escolher uma empresa para trabalhar. 

Este dado evidencia a relevância que os indivíduos dão às organizações que 

oferecem projeções e oportunidades claras de crescimento. 

E demonstra o interesse dos indivíduos pelo assunto conseqüentemente por este 

tipo de serviço, visto que este trabalho irá ajudá-lo a crescer profissionalmente e 

financeiramente. 

Na cidade de Maringá constatei que não há profissional atuando nesta atividade, 

visto que minha formação é Psicologia sou especialista em Recursos humanos e tendo 

vasta experiência como Gerente de RH em organizações de médio e grande porte e aluna 

do curso de especialização em educação empreendedora vejo grande oportunidade de 

negócios, e posso oferecer os serviços aos futuros profissionais que se formam todos os 

anos na instituição de ensino que atuo, detalhe Maringá é uma cidade Universitária 

possuindo hoje 15 instituições de ensino nível superior instalada na cidade, público de 

recém formados extremamente significativo. 

Fora profissionais que já atuam no mercado e desejam crescer nas suas 

organizações e podem vir a buscar os serviços e profissionais que estão a mercê do 

mercado de trabalho. 

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/como-cumprir-metas-e-alcancar-objetivos-de-maneira-continua/
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CONCLUSÕES. 

De acordo com Dutra (2010), os brasileiros vem assumindo uma nova postura 

em relação ao seu desenvolvimento nos últimos vinte anos, passou a se valorizar muito 

mais a autonomia e liberdade. Isso reflete em grandes mudanças nas organizações, 

advindo de um novo contrato psicológico entre elas e os indivíduos, contrato esse que 

surge de um ambiente mais competitivo que exige desenvolvimento constante de ambos. 

A partir disso, os indivíduos começaram a valorizar mais seu desenvolvimento, e estavam 

dispostos a investir nele, seja com a ajuda da organização ou não. Portanto, as pessoas 

estão se preparando para a vivência de carreiras diferentes ao longo de sua vida, o que faz 

com que a demanda de procura por serviços que os auxiliam nesse processo como o 

Planejamento de Carreira e o Coaching de Carreira, aumente cada vez mais. 

Diante destas questões citadas espera-se um grande apoio e aceitação deste 

projeto por parte da Diretoria Acadêmica e Administrativa do Centro Universitário 

Uninga para execução destes serviços aos graduandos de Psicologia . 

Com a divulgação aos alunos através das técnicas já citadas esperamos a 

conscientização dos mesmos sobre a importância de se elaborar um planejamento de 

carreira durante sua vida acadêmica e o quanto este trabalho poderá orientá-lo e facilitar 

sua entrada no mundo do trabalho. 

Esperamos atender pelo menos 40% de nossa população, e esperamos com o 

sucesso do projeto estender o atendimento aos demais cursos da instituição. 

Posteriormente passaremos a oferecer os serviços a outras instituições de ensino 

superior. 

Divulgar através da mídia e redes sociais, aos profissionais que estão fora do 

mercado de trabalho ou aqueles que queiram inovar em suas carreiras. 
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