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1 HISTÓRICO 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura protocolou junto ao Conselho 

Universitário - CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e 

deliberação, o Curso Permanente de Extensão Coaching Carreiras: planejamento profissional. 

 

2 ANÁLISE 

 

2.1. Curso anexo. 

 

3 PARECER 

 

Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário - CONSUNI do Centro Universitário 

de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 

 

APROVAR o Curso Permanente de Extensão Coaching Carreiras: planejamento profissional. 

 

Brusque, 07 de novembro de 2018. 

 

Günther Lother Pertschy________________________________________________________ 

Alessandro Fazzino___________________________________________________________ 

Edinéia Pereira da Silva Betta ___________________________________________________ 

Heloisa Maria Wichern Zunino __________________________________________________ 

Daniele Vasconcellos de Oliveira ________________________________________________ 

Jaison Homero de Oliveira Knoblauch ____________________________________________ 

Sidnei Gripa _________________________________________________________________ 

Simone Sartori_______________________________________________________________ 

George Wilson Aiub __________________________________________________________ 

Márcia Maria Junkes __________________________________________________________ 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura - Proppex
Supervisão e Extensão

Projeto de Extensão

Curso: Coaching Carreiras: planejamento profissional

Identificação

Proponente: Wallace Nóbrega Lopo (Mestre)

E-mail: wallace@unifebe.edu.br Telefone: (47)3396-7657

Endereço Lattes: http://lattes.cnpq.br/1793066113482478

Curso: Institucional

Abrangência: Regional Operacionalização: Permanente

Período: 01/02/2019 a 15/12/2022 Carga Horária: 04h00

Participantes: 10 a 40 Modalidade: Presencial

Certificação: Sim Cerimonial: Sim

Publicação jornalística: Sim

Investimento institucional: Não

Materiais:
Nenhum.

Equipamentos:
Nenhum.

Estruturação

Outros

Curso

Atividades

Tipo Nome Local Data
Carga
Horária

Certificação
Antecipada
(Mediadores)

Curso de
Extensão

Coaching Carreiras: planejamento
profissional UNIFEBE 01/02/2019 a

15/12/2022 04h00 Não

Mediador: Josely Cristiane Rosa Trevisol

As atividades listadas estão fora da carga horária do curso.

1. Introdução
A escolha profissional, assim como a construção de  carreira  é  um impacto  na vida do acadêmico. Desde a  escolha pelo  curso de

graduação, nos primeiros anos do curso, quando o aluno algumas das vezes não têm certeza sobre o curso escolhido, como no último ano do
curso, principalmente, quando este não conseguiu se inserir na área de formação.

Tendo em vista tais situações, a UNIFEBE oferecerá de forma contínua um curso de curta duração com o objetivo de contribuir com o aluno
para o planejamento da sua carreira. O mercado de trabalho espera que o profissional esteja apto às mudanças e às exigências que serão
enfrentadas no decorrer da carreira dentro das empresas, dessa forma o projeto pretende contribuir para a sua preparação.

Segundo Dias e Soares (2007), “A escolha profissional faz parte de um projeto profissional que implica pensar o futuro, construir    um
cenário de realizações de interesses e desejos e que deve se estabelecer a partir do autoconhecimento”. Sendo assim, o projeto pretende
contribuir para um plano de carreira profissional dos estudantes. 

2. Justificativa
O projeto de curso se configura como de curta duração, porém importante etapa do processo de formação, principalmente quando o aluno,

durante o curso de graduação, não tenha conseguido se inserir no mercado de trabalho, ou não se sente preparado para a realidade do
mercado, principalmente neste período de transição – de vida acadêmica para vida profissional.

A inclusão do Coaching proporciona o despertar das competências técnicas e comportamentais de modo a inspirar talentos e liderança
adquiridos durante o curso superior, mas que muitas vezes precisam ser despertados por meio do Coaching.

Da mesma forma, as questões relacionadas ao planejamento da carreira. É necessário que se tenha visão para se quer chegar em curto,
longo e médio prazo. A importância no cuidado, na reflexão consciente das tomadas de decisões; formas de adaptações no mercado e
autoconhecimento. Em todas as situações o planejamento do processo se configura como imprescindível.

3. Palavras-chave
Planejamento profissional. Coaching. Carreira.
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4. Objetivos

4.1. Objetivo geral
Contribuir para a elaboração de um planejamento de carreira.

4.2. Objetivos específicos

Proporcionar técnicas de autoconhecimento;
Auxiliar no poder da reflexão e adaptação ao mundo do trabalho;
Contribuir com o período de transição – de aluno a profissional

5. Parceiros (opcional)

6. Metodologia
O curso utilização de diferentes metodologias, desde dinâmicas a aulas expositivas e dialogadas com os seguintes conteúdos:

Planejamento de carreiras.

Coaching como ferramenta de gestão pessoal.

Inteligência emocional nas organizações.

Inserção no mercado de trabalho.

Habilidade e competências x comportamento.

6.1. Cronograma

Data/horário Atividade

 a definir  Curso: Coaching Carreiras: planejamento profissional

6.2. Comissão organizadora (opcional)
Equipe Técnico Administrativo da Extensão e SOAE.

7. Referências
DIAS, M. S. de L.; SOARES, D. H. P. Jovem, Mostre a Sua Cara: Um Estudo das Possibilidades e Limites da Escolha Profissional.

Psicologia Ciência e Profissão, Brasília, v. 27, n. 2, p. 316-331, Jun. 2007
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