INTRODUÇÃO

As pessoas passam a maior parte de suas vidas no trabalho. E a geração Y, da qual
você faz parte, não quer apenas sobreviver.
É preciso ter aquele algo mais, sabe? Chamam isso de engajamento. Significa que
os novos profissionais querem contribuir com suas habilidades em prol de algo que
realmente acreditam.
A pesquisa Carreira dos Sonhos 2017, organizada pela Companhia de Talentos, mostrou que o modelo atual de trabalho não satisfaz a galera. Se dinheiro não fosse
uma preocupação, a pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros faria algo diferente na vida profissional.
Para que esse não seja o seu destino, pesquise o mercado e procure conhecer-se.
E faça uma escolha feliz!
Para lhe dar uma forcinha, fizemos esse e-book. Ele vai ajudar você a colocar a cabeça no lugar, se tranquilizar e refletir sobre os cursos que você já tem em mente.
Nas próximas páginas, você terá acesso a um consolidado geral dos cursos de Graduação que oferecemos, aqui, no Uni-FACEF. Leia, navegue pelo material complementar e divirta-se! Afinal, decidir os próximos passos do seu futuro é coisa séria,
mas, depois, vai lhe dar muito orgulho!

Disponível aqui: http://www.ciadetalentos.com.br/esj/
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Quero me
conhecer,

mas qual é a
melhor forma
para fazer isso?

A gente sabe que, nessa época de vestibular, tudo termina em inúmeras perguntas.
Vamos por partes, ok? Afinal, temos várias dicas para ajudar você a encontrar a luz
no fim desse túnel.

TESTE VOCACIONAL
A orientação vocacional pode ir além do tradicional teste. Em geral, os psicólogos
podem auxiliar você. São eles que conduzem a análise - momento em que você
começa a se conhecer um pouquinho melhor – até o campo da reflexão – quando
lhe apresentam as profissões mais compatíveis com o seu perfil e personalidade.
E aí estão duas coisas para você prestar atenção: perfil e personalidade.

Selecionamos dois testes gratuitos para você fazer.
Tomara que ajudem você!
> Teste vocacional – G1
http://especiais.g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/2017/teste-vocacional/
> Teste Vocacional – Guia dos Estudantes
http://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-profissional/teste-vocacional-do-guia-do-estudante-descubra-seu-perfil/

OLHE PARA DENTRO
Não é simples, mas reflita sobre suas habilidades. Se você não é muito bom em matemática, pode ser que não se identifique com o curso de Ciências Contábeis. E se não
gosta de ler, como fará Letras? Não dá, certo? Veja o que mais curte fazer e comece
a pesquisar as profissões que dão match com seu perfil. Vestibular não é tinder, mas
os princípios são bem semelhantes :D

SATISFAÇÃO X DINHEIRO
Se chegou até aqui, considere-se um adulto. Afinal, essa dúvida ainda passa pela cabeça de muitos por aí. Você já viu que a pesquisa Carreira dos Sonhos mostrou que
muita gente está infeliz no trabalho porque não se identifica com o que faz. Pode ser
mais fácil ganhar dinheiro lidando com as dificuldades que a profissão oferece, do que
não dar resultados porque detesta o que faz. Pense sobre isso!

CONVERSE COM PROFISSIONAIS DA ÁREA
Procure por aqueles que têm propriedade para falar. Profissionais mais experientes
conhecem o mercado e sabem qual perfil é mais adequado para a área. Eles também
podem lhe falar sobre a faixa salarial.

Feita essa primeira introdução, vamos ao que interessa?
Vá para a próxima página e veja, aí, aquilo que faz o seu
coração bater mais forte.

Guia de
Carreira:
fazendo a
escolha certa

Clique no curso e vá direto para a página.
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ADMINISTRAÇÃO

Planejamento, metas, competência na
gestão e capacidade técnica são os pilares de uma empresa bem sucedida.
Quem faz esse curso, tem formação plural. Aprende-se a lidar com números e
com pessoas. Na Administração, essa
união faz muito sentido. Toda a carga
teórica torna o estudante apto a resolver problemas com criatividade e inovação e ser capaz de refletir socialmente
sobre as consequências de sua tomada
de decisões no mercado.
Duração: 8 semestres
Aulas 100% presenciais

A prática dá sentido à teoria. Aqui, nós
acreditamos nisso. O aprendizado acontece nas salas de aula e fora dela - por
meio dos projetos de extensão. Assim,
formamos não só profissionais dedicados à pesquisa – produtores de conhecimento -, mas também novos empreendedores. Com esse método, eles
conhecem os fundamentos da administração, refletem sobre o conjunto da
sociedade organizacional local, regional,
nacional e internacional. E, é claro, estudam economia, marketing, finanças,
ciências sociais e política, estatística e
recursos humanos.
Mercado
Esse profissional pode atuar no âmbito
da gestão pública, nas organizações privadas ou prestadoras de serviços - bancos, institutos de pesquisa, instituições
sem fins lucrativos e educativas. Podendo, ainda, explorar novas possibilidades
oferecidas pelo terceiro setor, em expansão.

< MENU
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CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

Nenhuma decisão de negócios é tomada
sem os dados contábeis e somente esse
profissional dispõe de preparo técnico
para lidar com esses nicho.
A responsabilidade é grande e para cuidar das contas de uma empresa, por
meio do registro e controle das receitas,
despesas e lucros, é preciso gostar dos
números.
Duração: 8 semestres
Aulas 100% presenciais
O estudante dessa área dedica-se à
ciência das organizações, sua saúde financeira, dados econômicos e estrutura
contábil. Ao longo do curso, incentiva-se
o amplo conhecimento nos assuntos
econômicos, tributários, organizacionais
e comportamentais.

Mercado
Por ser versátil, esse profissional pode
atuar em três áreas:
> Contabilidade: cuidando da aplicação
das normas e das práticas contábeis exigidas por lei;
> Controladoria: avaliando e informando
se os recursos da empresa estão sendo
utilizados da melhor forma. Fornecendo
uma base de dados que suporte o processo decisório;
> Auditoria: analisando e validando as
demonstrações contábeis e os controles
relacionados.
Além disso, o contador pode atuar como
consultor, analisando o desempenho
econômico-financeiro das empresas.

< MENU
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CIÊNCIAS
ECONÔMICAS

A economia vai muito além de números e
está presente em todos os setores: Agronegócio, Indústria, Comércio e Serviços.
Além da gestão financeira, a economia
está relacionada à inovação tecnológica,
governança e gestão de pessoas. Assim, é uma atividade que envolve negócios, conhecimento globalizado da sociedade além da participação em planejamentos estratégicos e relações internacionais.
Duração: 8 semestres
Aulas 100% presenciais
No Uni-FACEF, o objetivo é a formação de
um profissional apto e plenamente qualificado para a sua inserção no seu campo de
trabalho, sendo preparados para responder positivamente às demandas da sociedade. Oferecemos, portanto, uma sólida
formação plural, compreendendo:
> Base cultural ampla – motivando a compreensão das questões econômicas no
seu contexto histórico-social;
> Conceitos teóricos básicos e fundamentais munindo os estudantes com todo o

conhecimento metodológico e de todas as
escolas de pensamento da área;
> Comprometimento com as realidades
nacional e regional, para que seu trabalho
sempre seja voltado para a busca de um
projeto de desenvolvimento sócio-econômico sustentável para toda a sociedade.
Mercado
As possibilidades são amplas na Economia. O profissional pode atuar em várias
áreas como Assessoria, Consultoria, Institutos de pesquisas econômicas e sociais,
Mercado de capitais, Setor financeiro, Comércio exterior, Auditoria, Elaboração de
projetos econômicos e sociais.

Ciências Econômicas - Bacharelado
Centro Universitário Municipal de Franca
Franca
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8

ENFERMAGEM

(NOVO)

Cuidar dos pacientes, de sua família e
da própria comunidade é a essência da
enfermagem. Eles são profissionais extremamente importantes para o sucesso dos tratamentos indicados aos pacientes.
Duração: 8 semestres
Aulas 100% presenciais

Mercado
Segundo o IBGE, a enfermagem hoje,
no Brasil, é composta por um quadro de
80% de técnicos e auxiliares e 20% de
enfermeiros. O campo é amplo e as áreas de atuação vão de atenção básica até
urgência. Em todas, o enfermeiro ajuda
na prevenção de doenças, promoção e
assistência da saúde.

Para que o enfermeiro possa exercer as
atividades de assistência, gestão, ensino e pesquisa em saúde, ofertamos um
curso com aulas práticas desde o 1˚ semestre. Nosso corpo docente, composto por mestres e doutores, nos ajuda
a formar profissionais com competência
técnica, científica e humanista.

Fonte: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/01/numero-de-engenheiros-demitidos-superou-o-de-contratados-em-2015.html
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ENGENHARIA
CIVIL

O avanço da nossa sociedade, do nosso país, passa, necessariamente, pelas
mentes criativas, mãos e calculadoras
dos engenheiros. Afinal, são eles que
planejam, projetam, constroem, operam
e gerenciam os mais diversos empreendimentos nas áreas de transportes, saneamento, habitação, entre outros, tais
como estradas, ferrovias, edifícios, aeroportos, pontes, estações de tratamento
de água e esgotos.
Duração: 10 semestres
Aulas 100% presenciais

Mercado
De acordo com o IPEA – Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, os investimentos na construção têm aumentado bastante desde o final de 2016, em
comparação aos anos anteriores. Os
déficits nacionais por obras de infraestrutura e habitação são significativos, o
que somente poderá ser superado com
a necessária contribuição da Engenharia
Civil. As tendências para esses profissionais são, portanto, animadoras.

No curso de Engenharia Civil do Uni-FACEF, as aulas são aliadas ao emprego
intensivo de softwares e tecnologias da
informação na simulação e solução de
problemas. Os estudantes são capacitados para, ao final do curso, atuarem
em atividades de planejamento, projeto,
construção, operação e manutenção nas
diversas áreas que compõem o campo
da Engenharia Civil.
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ENGENHARIA
DE PRODUÇÃO

Qualidade, produtividade e metas são
feitas para andar juntas. Munido de conhecimentos de administração, economia e engenharia, esse profissional atua
para racionalizar o trabalho produtivo,
planejando e administrando as áreas de
produção, logística, comercial e financeira de uma organização.

Mercado
Esse profissional pode atuar nas seguintes áreas: administrativa, produção
industrial, eletromecânica, construção
civil, petrolífera, química, petroquímica,
agronegócio, comercial, financeira e outras.

Duração: 10 semestres
Aulas 100% presenciais
Ao longo do curso, desenvolve-se a capacidade de identificar, diagnosticar,
formular e resolver problemas técnicos
aplicando conhecimentos matemáticos,
científicos, tecnológicos e instrumentais.
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ENGENHARIA
DE SOFTWARE

No desenvolvimento de um software, a
qualidade do produto, está diretamente
ligada à qualidade do processo de desenvolvimento. Daí a grande importância do
conhecimento e formação do profissional
da área. O engenheiro de software, por
exemplo, está constantemente envolvido
na produção e manutenção sistemática
de softwares. Para simplificar, eles também podem desenvolver aqueles joguinhos que você tanto ama!

Duração: 8 semestres
Aulas 100% presenciais
Os estudantes de engenharia de software
saem do Uni-FACEF com sólida formação
em Ciências da Computação, Matemática e Produção. Possuem a capacidade de
criar soluções na construção de software.
Além de entender os aspectos econômicos e financeiros, associados a novos produtos e organizações, contribuindo com a
inovação e criatividade na perspectiva de
negócios e oportunidades relevantes.
Mercado
Esse engenheiro tem vasto campo de atuação e dedica-se à gestão e ao desenvolvimento de softwares. Analisa, projeta, mantém, revisa e testa novos programas. Cria
jogos, sistemas embarcados e sistemas
específicos como educacionais, médicos e
bancários, promovendo maior desempenho e produtividade. Pode-se trabalhar na
área de inovação em startups e em grandes companhias de tecnologia.
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LETRAS

A licenciatura em Letras possui como objetivo básico a formação de um profissional
apto e plenamente qualificado para a sua
inserção no seu campo de trabalho.
O profissional sairá do Uni-FACEF com a capacidade de reconhecer a importância do
domínio das línguas naturais, não só como
instrumentos de comunicação, mas como
objetos de estudo, como representações de
culturas formalizadas em obras literárias e
outros objetos culturais. O curso oferece três
opções de habilitação: Português, Espanhol
e Inglês,
Duração: 8 semestres
Aulas 100% presenciais
A graduação em Letras é oferecida nas habilitações de bacharelado e licenciatura. O
curso tem como objetivo vislumbrar a importância do reconhecimento de múltiplas
linguagens na formação do cidadão agente na sociedade brasileira. Durante a faculdade o estudante aprende sobre fonética,
fonologia, gramática, literatura, sintaxe e
produção textual, entre outros aspectos
da Língua Portuguesa e estrangeira.

Mercado
A área de Letras faz parte de um trabalho
científico e tem como foco as linguagens,
a reflexão sobre a constituição de sentidos, a produção e recepção dos textos e a
relação das línguas e culturas.
O profissional pode atuar nas mais variadas áreas como: professores capacitados
de português, inglês e espanhol; sociedade brasileira em traduções, revisões de
textos,
Profissional de Turismo, Secretário bilíngue, Redação e outras opções de mercado
que necessitem de profissional da linguagem.

Letras - Licenciatura

Centro Universitário Municipal de Franca
Franca
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MATEMÁTICA

Se você já gosta das equações de 1˚ e
2˚ grau, imagine conhecer as raízes da
matemática? O curso de licenciatura em
Matemática do Uni-FACEF oferece aos
estudantes uma visão ampla da educação, para que sejam capazes de lecionar
e atuar nas mais diversas áreas da profissão.
Duração: 8 semestres
Aulas 100% presenciais

Para formar professores para os ensinos
Fundamental e Médio, a matriz curricular
é dinâmica. Cálculos, álgebra e geometria não vão faltar.
Mercado
A docência ocupa a maior parte do mercado. Para os estudantes de licenciatura, essa é uma ótima notícia! Afinal, o
déficit de professores de Ciências Exatas é grande.
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14

MEDICINA

Muitas são as áreas de especialidade
desses profissionais, mas todos têm
algo em comum: o desejo de cuidar das
pessoas e curar o que está afetando o
organismo. Para atuar nesse campo é
preciso garra para se debruçar sobre os
livros em todas as fases de vida. Afinal,
a medicina sempre está avançando e é
obrigação do médico atualizar-se.
Duração: 12 semestres
Aulas 100% presenciais
O Uni-FACEF quer atingir maior eficácia
na qualificação da formação profissional
e, por isso, aplica três estratégias principais nesse curso:

1) Projeto pedagógico diferenciado: embasado em metodologias ativas de
aprendizagem, como a Aprendizagem
Baseada em Problemas e a Metodologia
da Problematização;
2)Tecnologia educacional de ponta: disponibilizamos laboratórios de simulação
com equipamentos sofisticados e de última geração;
3) Orientação de todo o processo de formação em direção às necessidades sociais: inserindo o curso em serviços de
saúde-modelo ligados ao SUS.
Mercado
No Brasil, o médico pode escolher entre
mais de 50 especializações possíveis,
todas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E a demanda por esses
profissionais, principalmente no interior,
é alta. A média de remuneração inicial
de um residente é de R$2,3 mil reais.
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PSICOLOGIA

Quem pensa em fazer psicologia quer
ajudar as pessoas a entenderem seu
comportamento, buscando promover
mais saúde e qualidade de vida. O psicólogo é o profissional preparado para
trabalhar com o processo de comunicação, o relacionamento interpessoal e o
autodesenvolvimento. Se você tem essa
ideia na cabeça, venha para o Uni-FACEF.
Duração: 10 semestres
Aulas 100% presenciais

O curso de Psicologia do Uni-FACEF capacita o profissional para atuar nas áreas: clínica, educacional, organizacional e
social. Isso significa que o curso oferece
uma formação plural e abrangente, com
diversas linhas teóricas e estudo das
relações entre pessoas, grupos e instituições. Estimulando o estudante a desenvolver seu pensamento crítico e sua
cidadania.
Mercado
Além do tradicional atendimento clínico
para tratar distúrbios do comportamento humano, as empresas têm contratado esses profissionais para atividades
como recrutamento e seleção, aconselhamento de carreira, desenvolvimento
de campanhas de marketing e administração hospitalar. Para melhorar o cenário, o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) listou a Psicologia como
uma das áreas que tiveram o maior aumento salarial nos últimos anos.

< MENU

16

PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

Pensar fora da caixa, ser criativo, ESTRATÉGICO e transformar ideias em ações
fazem parte da rotina dos profissionais
dessa área. Entre as atividades mais
comuns estão: planejamento, criação,
atendimento, marketing, entre tantas
outras. Todas essas atividades ajudam
na construção do produto, de uma marca e pode envolver desde uma campanha publicitária até complexas estratégias de comunicação.
Duração: 8 semestres
Aulas 100% presenciais

Introduz o futuro profissional na esfera
criativa e o apresenta às possibilidades
que a área oferece. Em todos os períodos, o curso aprofunda o conhecimento
sistemático dos meios de comunicação
e integra teoria e prática.
Parte das disciplinas acontecem nos laboratórios. E tem laboratório para todos
os gostos: revelação e ampliação de fotografia P&B, estúdio de fotografia, redação e criação publicitária. Além, é claro, dos estúdios de áudio e vídeo.
Mercado
Verdade seja dita: o faturamento das
agências de publicidade também foi
atingido pela crise econômica, mas esse
mercado sempre foi amplo e já começou
a dar muitos sinais de melhora. Novas
possibilidades têm surgido com a internet. As redes sociais, por exemplo, geraram novas demandas e clientes.
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SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

O setor de TI está mais aquecido do que
nunca e continua em expansão. Os sistemas informatizados estão presentes em
empresas de qualquer tipo e tamanho e
isto representa boas oportunidades de
trabalho nesta área. Esse profissional
pode atuar em diferentes segmentos
de TI, tais como: administração de redes, análise de sistemas, arquitetura de
sistemas, banco de dados e consultoria
estratégica.
Duração: 8 semestres
Aulas 100% presenciais
Nossos estudantes são incentivados,
ao longo do curso, a participar de atividades de extensão e de eventos especiais, como a Maratona de Programação.
Assim, eles desenvolvem seus conhecimentos técnicos e aplicam na resolução
de problemas, cenário que também encontrarão no mercado de trabalho.

Mercado
Esse profissional pode atuar em várias
frentes. Sempre capaz de projetar, implementar e gerenciar a infraestrutura
da tecnologia de informação, envolvendo computadores, comunicação e dados
em sistemas organizacionais. Administra os processos que funcionam dentro
e fora de uma organização apoiados
por software, hardware e pessoas. Ele
aplica as técnicas computacionais de armazenamento, processamento e de recuperação de dados, transformando-os
em informação e conhecimento para a
tomada de decisão por parte dos gestores. Gerente de infraestrutura e de governança em TI.
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Vamos fazer um
intervalo?

CIÊNCIAS ECONÔMICAS, CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO

PREPARE A PIPOCA E
VÁ PARA O SOFÁ !
Agora que você já conhece um pouco
mais sobre as profissões, que tal dar
uma relaxada e assistir a um filme?
Você sabe que até quando descansa
vestibulando estuda, não é?
Por isso, separamos uma lista de
filmes que podem inspirar você na
escolha de sua profissão.

Uma mente brilhante

Wall Street

O homem que mudou o jogo

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO E
ENGENHARIA DE
SOFTWARE

A rede social

Steve Jobs
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ENGENHARIA CIVIL E DE PRODUÇÃO

Tempos Modernos

A ponte do Rio Kwai

MATEMÁTICA E LETRAS

Ao mestre com carinho

MEDICINA, PSICOLOGIA E ENFERMAGEM

Intocáveis

Patch Adams

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Sociedade dos poetas
mortos

Obrigada por fumar
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ATÉ A PRÓXIMA!
É isso aí, estudante. Chegamos ao final dessa etapa,
mas esperamos vê-lo no Vestibular Uni-FACEF 2018.
Prepare-se para esse dia, chegue cedo e faça uma
excelente prova.
Se você ainda não fez sua inscrição, clique aqui.
Esperamos por você, aqui, no Uni-FACEF! Temos certeza que com esse empenho o seu nome estará na
lista de aprovados!
Supere seus limites e prepare-se para essa nova
fase de sua vida.
Ser universitário é bom demais!

UNIFACEF.COM.BR | 0800 940 4688 | 16 3713.4688 |
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