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“Qual carreira eu devo seguir?” – pode ter certeza, essa não é uma das 
perguntas mais fáceis de serem respondidas. Hoje em dia temos uma 
grande variedade de profissões, mas um mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo e exigente. 

NA HORA DE TOMAR ESSA DECISÃO, ALGUMAS INICIATIVAS 
PODERÃO FAZER A DIFERENÇA:

Vamos falar sobre a sua graduação?

Não pense duas vezes antes de colocar tudo no 
papel – escrever sobre seus objetivos e receios 
poderá dar uma visão clara de suas ideias.

Informação nunca é demais – leia, pesquise, 
converse com profissionais — procure se inteirar 
sobre cada ponto da profissão que pretende 
seguir.

Decidido:
farei Química!

Mas Música
também é tão
minha cara...

O QUE
FAZER?

Mas, e se durante esse processo descobrir que meus interesses/vocação 
apontam para dois lados completamente diferentes?

Para essas horas, a Profa. Dra. Ingrid Neto, docente de Psicologia da 
Cruzeiro do Sul Educacional, tem um bom conselho: 

“(O candidato) deverá refletir sobre quais dessas atividades gostaria de 
fazer profissionalmente, tendo que lidar com as perdas resultantes de 
suas escolhas”.



Determinando a sua vocação: o que a psicologia
fala sobre personalidade e carreira.

John Lewis Holland, Professor Emérito de Sociologia na Universidade John 
Hopkins, estudando sobre nossas escolhas vocacionais, entendeu que 
nossos interesses são uma expressão de nossas personalidades. Com isso, 
ele criou os Tipos de Personalidade Vocacional – RIASEC, que a Profa. 
Ingrid, nos ajuda a entender:

(R)ealista: preferência por atividades práticas e 
concretas, como o uso de máquinas, ferramentas e 
materiais. Pessoas com personalidade realista tendem 
a ser introvertidas e a atribuir pouca importância aos 
valores estéticos. Apresentam maior capacidade 
matemática e mecânica que capacidade verbal e 
perceptiva.
Exemplos de cursos: Engenharia Civil, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Ciência da 
Computação.

(I)nvestigativo: interesse e curiosidade por atividades 
analíticas e intelectuais, buscando soluções para 
problemas comuns e satisfação em atividades 
acadêmicas. Tendem a ser introvertidos, críticos e 
perfeccionistas, preferindo profissões mais científicas 
e teóricas. Apresentam boa capacidade de 
organização, independência e originalidade.
Exemplos de cursos: Direito, Ciências Biológicas e 
Farmácia.

(A)rtístico: gosto por atividades livres e não 
sistematizadas, visando desenvolver competências 
inovadoras e criativas, como a linguagem, a arte e a 
música, com tendência à abertura a novas experiências. 
Pessoas com personalidade artística enfatizam 
sentimentos, emoções, intuições e imaginação, 
apresentando aptidões verbais, motoras e perceptuais. 
Exemplos de cursos: Arquitetura, Artes Cênicas e Música.

(S)ocial: busca pelo contato com outras pessoas, 
demonstrando extroversão e tendendo a evitar 
situações que exijam força física. Demonstram 
responsabilidade e sensibilidade, e grande capacidade 
verbal e interpessoal. Os sociais preferem trabalhar em 
atividades comunitárias e têm menor habilidade 
matemática do que verbal.
Exemplos de cursos: Serviço Social, Sociologia, Psicologia 
e Pedagogia.



(E)mpreendedor: atração por situações de poder, que 
associam-se à liderança e ao empreendedorismo, 
evitando atividades muito reflexivas e teóricas. 
Apresentam necessidade de domínio, boa expressão 
verbal e capacidade persuasiva.
Exemplos de cursos: Relações Públicas, Gestão Hoteleira e 
Turismo.

(C)onvencional: preferência por atividades como 
manipulação de dados, que têm relação com 
competências de organização e disciplina. Indivíduos 
com personalidade convencional tendem a evitar 
situações livres e exploratórias, sendo caracterizados 
por falta de flexibilidade e de criatividade.
Exemplos de cursos: Economia, Contabilidade e 
Administração.

Todos nós temos características dessas seis dimensões, apesar de existir 
predominância de uma sobre as demais — a dimensão que nos caracteriza.

IMPORTANTE

Dica da Profa. Ingrid: autoconhecimento é a palavra chave nesse momento 
— reflita profundamente sobre seus interesses, gostos e preferências. E 
lembre-se que, nessa tarefa de olhar para si, a ajuda de um profissional da 
psicologia pode ser muito bem-vinda!



Lugar de conhecimento:
como escolher uma boa instituição?

Muito além das aulas, a universidade pode te proporcionar atividades extras 
que te permitem ir a fundo na pesquisa, colocar a mão na massa e até 
conhecer outros países e outras culturas. Confira algumas possibilidades.

Iniciação Científica - fazer Iniciação 
Científica irá exigir que você tenha 
dedicação, vontade e muita 
determinação nos estudos. Se você 
tem o perfil curioso, investigativo, 
gosta de saber o porquê das coisas, 
possui talento para desenvolver 
qualquer atividade relacionada à 
ciência, é aluno de Graduação e gosta 
muito de um tema específico ou uma 
área do conhecimento, ela é ideal para 
você!

Intercâmbio - além de garantir a sua 
fluência em outro idioma, estudar no 
exterior te permite conhecer novas 
pessoas e culturas. Se o que quer é sair 
da sua zona de conforto, não existe nada 
melhor! Você ainda desenvolve 
características e habilidades importantes 
para o mercado, como: coragem, 
autoconfiança, sagacidade, iniciativa, 
flexibilidade e capacidade de adaptação 
e interação. Basta procurar a área 
responsável em sua instituição para 
saber mais sobre os convênios 
universitários.

Teoria aliada à prática - quando você 
coloca a mão na massa e pratica os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, 
você desenvolve rapidamente a habilidade 
da profissão. E, nas instituições da Cruzeiro 
do Sul Educacional é assim: alunos de 
diversos cursos realizam atendimentos à 
comunidade em clínicas e núcleos com 
dupla finalidade – aprender na prática e 
oferecer serviço de qualidade.

Tão importante quanto a escolha do curso de graduação, é a seleção da 
instituição em que irá estudar. Aqui vão algumas dicas que poderão te 
ajudar nessa etapa:

Infraestrutura – é muito importante 
conhecer o seu campus — o local deve 
possuir ambientes como laboratórios, 
bibliotecas e salas de informática, 
além de equipamentos necessários ao 
desenvolvimento das aulas.

Docentes – procure saber mais sobre 
os docentes e a metodologia de 
ensino da universidade/centro 
universitário. Eles serão essenciais 
para a sua formação.

Localidade – como é o trajeto que 
você fará ao local escolhido? Acesso 
fácil ao campus faz total diferença e 
facilita muito a sua vida de estudante.



O que a Universidade te proporciona

Muito além das aulas, a universidade pode te proporcionar atividades extras 
que te permitem ir a fundo na pesquisa, colocar a mão na massa e até 
conhecer outros países e outras culturas. Confira algumas possibilidades.

Iniciação Científica - fazer Iniciação 
Científica irá exigir que você tenha 
dedicação, vontade e muita 
determinação nos estudos. Se você 
tem o perfil curioso, investigativo, 
gosta de saber o porquê das coisas, 
possui talento para desenvolver 
qualquer atividade relacionada à 
ciência, é aluno de Graduação e gosta 
muito de um tema específico ou uma 
área do conhecimento, ela é ideal para 
você!

Intercâmbio - além de garantir a sua 
fluência em outro idioma, estudar no 
exterior te permite conhecer novas 
pessoas e culturas. Se o que quer é sair 
da sua zona de conforto, não existe nada 
melhor! Você ainda desenvolve 
características e habilidades importantes 
para o mercado, como: coragem, 
autoconfiança, sagacidade, iniciativa, 
flexibilidade e capacidade de adaptação 
e interação. Basta procurar a área 
responsável em sua instituição para 
saber mais sobre os convênios 
universitários.

Teoria aliada à prática - quando você 
coloca a mão na massa e pratica os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, 
você desenvolve rapidamente a habilidade 
da profissão. E, nas instituições da Cruzeiro 
do Sul Educacional é assim: alunos de 
diversos cursos realizam atendimentos à 
comunidade em clínicas e núcleos com 
dupla finalidade – aprender na prática e 
oferecer serviço de qualidade.

Tão importante quanto a escolha do curso de graduação, é a seleção da 
instituição em que irá estudar. Aqui vão algumas dicas que poderão te 
ajudar nessa etapa:

Infraestrutura – é muito importante 
conhecer o seu campus — o local deve 
possuir ambientes como laboratórios, 
bibliotecas e salas de informática, 
além de equipamentos necessários ao 
desenvolvimento das aulas.

Docentes – procure saber mais sobre 
os docentes e a metodologia de 
ensino da universidade/centro 
universitário. Eles serão essenciais 
para a sua formação.

Localidade – como é o trajeto que 
você fará ao local escolhido? Acesso 
fácil ao campus faz total diferença e 
facilita muito a sua vida de estudante.



O melhor do ensino está aqui:
venha para a UNICID!

Entre o término da escola e o seu reconhecimento no mercado de trabalho, 
há aquele período em que se tornará um universitário. Cheio de desafios e 
com boas doses de experiências enriquecedoras, será nessa fase de sua vida 
que aprenderá tudo o que é necessário para se tornar um profissional 
capacitado.
Por isso, a escolha da instituição de ensino é tão importante — e nós vamos 
te mostrar que a UNICID é a melhor opção!

Nossos campi

Amplos, com excelente infraestrutura e localização sem igual!
- Campus Tatuapé – próximo à estação Carrão do metrô, o campus possui 60 
mil m² construídos, abrigando boa parte dos cursos da Universidade.
- Campus Pinheiros – a casa do curso de Medicina. Além dos laboratórios e 
salas de aula, conta com um hospital Simulado com equipamentos de última 
geração!

Docentes mais que qualificados

Mais de 80% dos nossos professores são mestres e doutores.

Serviços à comunidade

Aqui, nossos alunos ganham uma visão humanizada de suas profissões 
enquanto oferecem serviços de qualidade à população!
 
• Clínica de Fisioterapia         •Núcleo de Práticas Jurídicas
• Clínica de Odontologia         •Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
• Laboratório de Análises Clínicas       •Núcleo de Acessibilidade



O Sistema de Bibliotecas da Cruzeiro do Sul Educacional é outro 
diferencial incrível que te ajudará ao longo da vida universitária! 
Todas as nossas bibliotecas são integradas por meio do Sistema 
PERGAMUM, que informatiza os acervos e dá visibilidade a toda 
coleção das bibliotecas por meio do catálogo disponível na 
Internet.

Sabe o que você encontra? Mais de 840 mil livros, um acervo que 
ultrapassa 40 mil títulos de documentos eletrônicos (entre eles 
e-books, normas técnicas e periódicos) e uma coleção significativa 
de bases de dados e multimídia.



PALAVRA DO REITOR
“Temos muito orgulho em falar da UNICID, que unindo a 
tradição e a qualidade no ensino, coloca-se como uma excelente 
instituição propiciando aos acadêmicos um espaço único de 
construção do conhecimento. Alicerçada nas relações entre 
ensino, pesquisa e extensão, em nível nacional e internacional, a 
Universidade dedica-se à formação de profissionais completos, 
com forte base teórico-prática, construída pelos seus alunos e 
docentes em seu dia a dia. Conheça a UNICID e se prepare para 
vivenciar o melhor do ensino acadêmico”.

Prof. Dr. Luiz Henrique Amaral



E então, preparado para a sua graduação? 

Para começar, nós te aconselhamos a dar um
pulinho no Guia de Profissões

,

um site repleto de informações sobre
os cursos da Cruzeiro do Sul Educacional. 

Clique aqui e conheça o Guia de Profissões 

Para mais informações, ligue:

3003-1189
Capitais e regiões metropolitanas 

0800 721 5844 
Demais localidades

Será um prazer atende-lo (a)!

www.unicid.edu.br


