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“Conhece-te a ti mesmo” Sócrates

Quais são meus pontos fortes?

Quais são meus pontos fracos?Quais são meus pontos fracos?



Tipos de curso de graduação

• Bacharelado

• Bacharelado Interdisciplinar

• Licenciatura

• Tecnólogo



Mais procurados



Carreiras em Alta



Carreiras mais promissoras

1. Tecnologia
2. Agronegócio 
3. Saúde
4. Entretenimento
5. Educação
6. Engenharia
7. Negócios



1-Tecnologia

• A tecnologia da Informação e 
Comunicação envolve hardwares, 
softwares e serviços.

• Perfil: Facilidade de lidar com números e 
raciocínio abstrato. Capacidade de 
análise e de resolver problemas com 
rapidez. 



Cursos na área

• Análise e Desenvolvimento de sistemas (T)
• Ciência da Computação
• Ciência e Tecnologia
• Engenharia da Computação• Engenharia da Computação
• Gestão da Tecnologia da Informação (T) 
• Jogos Digitais (T) 
• Sistemas de Informação
• Sistema para Internet (T)



O que você pode fazer

• Fluxo de informação
• Logística
• Suporte técnico• Suporte técnico
• Web design
• Desenvolvimento de 

sistemas



Experiência

Romero Rodrigues,22; Mário Letelier, 23; 

Ronaldo Morita, 24; e Rodrigo Borges, 24

Empresa: BuscaPé 

Investimento inicial: três computadores 

pessoais e 4 800 reais, em junho de 1999 .

Fortuna:o site foi avaliado em 4,2 milhões 

de dólares pela incubadora e-Platform, 

que se tornou sócia do negócio em janeiro 

de 2009.



2 -Agronegócios

• Envolve os trabalhadores que produzem, 
processam e distribuem produtos que 
têm origem no setor agropecuário, 
incluindo pesquisa e desenvolvimento.incluindo pesquisa e desenvolvimento.

• Perfil: Gosto pelo trabalho ao ar livre e 
pelo contato com os animais,Vontade de 
estudar as relações entre a fauna e o 
meio ambiente.



Cursos na área

• Agronegócios e Administração rural
• Agronomia
• Agropecuária e Agronegócios(T)  
• Engenharia Agrícola e Florestal
• Medicina Veterinária
• Zootecnia.



O que você pode fazer

• Economia e administração agroindustrial
• Indústria e comercialização de alimentos
• Meio Ambiente
• Zootecnia.• Zootecnia.



3 - Saúde

• Essa área engloba profissionais que 
trabalham em prol da saúde física e 
mental das pessoas.

• Perfil: Gostar de lidar com pessoas, 
Interesse por questões científicas e 
sociais, saber relacionar eventos e 
fenômenos como causa e efeito.



Cursos na área

• Ciências Biomédicas
• Enfermagem
• Farmácia
• Medicina• Medicina
• Nutrição
• Odontologia
• Prótese Dentária (T) 
• Radiologia (T) 



O que você pode fazer

• Medicina diagnóstica
• Dermatologia
• Clínica Geral
• Farmacêutico• Farmacêutico
• Enfermagem
• Nutricionista. Investimento para 

crescer
Laboratório da 

Eurofarma, no interior de 
São Paulo: novas 
instalações para 

incrementar a produção



4-Entretenimento e Serviços

• Serviços e Entretenimento envolvem 
planejamento, organização, promoção e 
divulgação de atividades ligadas ao lazer 
e à cultura.e à cultura.

• Perfil: habilidade para resolver 
problemas, capacidade de trabalhar em 
equipe, facilidade comunicação e de lidar 
com o público.



Cursos na área

• Turismo
• Secretariado executivo
• Hotelaria• Hotelaria
• Gastronomia
• Estética



O que você pode fazer

• Agência de viagens
• Hotelaria

• Gastronomia• Gastronomia
• Turismo.



5- Educação

• Principais carreiras: 
professor, diretor, 
consultor educacional. 

• Áreas de atuação: 
educação básica, ensino 
superior, educação 
corporativa e educação à 
distância (EAD)

Um milhão de estudantes. 
Mais de 1 bilhão de reais ao ano.

Esse é o tamanho do mercado 
de ensino a distância no Brasil



6-Engenharia

• Nessa área o gosto pelos 
cálculos e a facilidade de 
lidar com números são 
indispensáveis.indispensáveis.

• Áreas de atuação: Civil,De 
Petróleo, Naval, De Minas e 
Energia.



6-Engenharia

O petróleo é deles

A descoberta do pré-sal aquece o 
mercado e abre novas perspectivas para mercado e abre novas perspectivas para 
vestibulandos e profissionais em busca de 
atualização. Há espaço tanto para o 
engenheiro de tubulação como para o 
operador de escavadeira. 

Concurso da Petrobras oferece 502 vagas 
de nível médio e superior.

14/03/2010



7-Negócios

• Num ambiente sem fronteiras, esses 
profissionais cuidado do sucesso de empresas 
e do direcionamento da política econômica.

• Perfil: Facilidade para lidar com números e 
cálculos, iniciativa e espírito de liderança, 
capacidade para adaptar-se a diferentes 
situações. 



Cursos

• Administração
• Ciências Atuarias
• Ciências Contábeis• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Relações Internacionais
• Marketing



O que você pode fazer

• Administração: esportiva, financeira, 
hoteleira, hospitalar, de produção, pública, de 
recursos humanos, rural, do terceiro setor.

• Auditoria• Auditoria
• Controladoria
• Empreendedorismo
• Logística
• Marketing



Ranking

Revista Veja ed. 2138 – 11 novembro 2009

www.veja.abril.com.br



Ranking



Ranking

médio

inicial

bem 
sucedido



Os números do Ensino Superior

• Instituições: 2.281
• Particulares:  2.032 - 90% 
• Públicas:  249 - 10%

• Ingressos: Total 1.809 mil
• Instituições Particulares: 1.473 mil ( 81%)
• Instituições Públicas: 336 mil  (19%)



Futuro

• 73% dos estudantes das escolas 
particulares se graduaram em 
faculdades particulares.

• Preferidas: Faap, Mackenzie, PUC e • Preferidas: Faap, Mackenzie, PUC e 
Unip.

• Cursos: administração, direito e 
engenharia.

• “Estudar na USP, não é determinante 
para o sucesso profissional” Sylvia 
Gouvea – assessora do grupo Eduqual, 
coordenadora da pesquisa.



Dicas do Vestibular

• Aproveite ao máximo o Ensino Médio, as aulas e 
os professores. 

• Escolha cedo o curso universitário que pretende 
fazer. 

• Escolha cedo o curso universitário que pretende 
fazer. 

• Aperfeiçoe o  inglês. 

• Leia livros, revistas e jornais e não apenas o 
material didático.



Tabela Vestibulares 

inscrições Prova 1ª 

fase

Resultado Prova 2ª 

fase

ENEM 6 e 7 
novembro

Fuvest 27/08 -
10/09

28 de 
novembro

20/12
2010

09-11 de 
janeiro de 10/09 novembro 2010 janeiro de 

2011

Unesp 14 de 
novembro

19 e 20 de 
dezembro
de 2010

Unicamp 23/08 -
08/10

21 de 
novembro

16 e18 de 
janeiro de 

2011



Planos

Hoje 1 ano

10 anos



Trevisan Escola de Negócios

• Administração
• Ciências Contábeis
• Relações Internacionais
• Marketing• Marketing

Fale com o Coordenador
21 de maio - 18h



Trevisan Escola de Negócios

19 de junho
Sábado
9h-12h9h-12h

Programação
Especial 

www.trevisan.edu.br


