
Para alguns, aqueles livros que deveriam ser um mapa para o sucesso e 
toda a teoria acumulada parecem inúteis. Já outros encaram a jornada sem 
dificuldades porque aproveitaram os últimos cinco anos para colocar na baga
gem, além de conhecimento, experiência. 

Uma das formas mais comuns de adquirir essa bagagem é através de está
gios. Neles, os ainda estudantes conseguem ter contato direto com a profissão 
e aprender as nuances que deverão encontrar quando formados. No entanto, a 
própria Universidade oferece diversas maneiras de aprimorar as habilidades 
que não se restringem à sala de aula. Programas de iniciação científica, mo
nitoria, participação em empresa júnior, cursos de extensão, entre outros, são 
algumas atividades que vem despertando o interesse de muitos headhunters na 
hora de procurar talentos. 

Diretora de Recursos Humanos do Grupo GR, Flávia Herdeiro acredita 

que os alunos que na universidade fazem parte de ini
ciativas complementares possuem um diferencial qua
litativo. "Além de terem a consistência de uma prática 
supervisionada, um estudante que tem passagem por 
uma empresa júnior, por exemplo, sabe resolver pro
blemas utilizando diversas teorias", afirma. 

Flávia ainda acredita que as atividades de exten
são formam profissionais mais aptos a criticar. "Para 
encontrar uma solução, ele pesquisa, busca diversos 
autores e aplica a produção acadêmica na prática -
diferente de quem entra em um estágio em empresa 
privada e se acostuma com a visão apenas daquela 
instituição", destaca. 

VISÃO MACRO 
Estudante do 6o período de Administração na Univer
sidade Federal da Paraíba e graduada em Relações 
Internacionais pela Universidade Estadual da Paraí
ba, Maria Olívia Gomes soube, desde o primeiro dia 
de aula, a usar o meio acadêmico a seu favor. Ao sen
tir que a teoria ensinada em sala não seria o suficiente 
para prepará-la, a estudante agarrou as oportunida
des oferecidas pelas duas instituições para formar 
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um currículo que se destaca na mesa de 
qualquer empregador. 

Olívia acredita que, além de trabalhar 
o lado intelectual, é na faculdade que se 
forma a primeira rede de relacionamen
tos. "0 mais importante é enxergar pro
fessores e colegas de turma como alia
dos e futuros companheiros de trabalho", 
afirma a estudante. 

Antes de conseguir o primeiro estágio, 
Olívia se engajou em projetos de extensão 
onde aprendeu a levar até a comunidade 
o que aprendeu dentro da sala de aula. "0 
objetivo do projeto de extensão é devol
ver à sociedade tudo o que a universidade 
pública lhe ofereceu", explica. Durante a 
experiência, ela aprendeu a conviver com 
diferentes tipos de pessoas, a gerenciar 
opiniões divergentes e desenvolveu um 
ritmo de trabalho que casa os estudos com 
atividades extracurriculares. 

Ela também soube levar um pouco da 
experiência em Administração para seu 

outro curso, Relações Internacionais. Em 
parceria com alguns ex-colegas, a estu
dante participou do processo que recupe
rou a Dignata, a Empresa Júnior do curso, 
que estava esquecida. O desafio de assu
mir a gestão de uma empresa até então 
desacreditada lhe deu segurança e experi
ência para encarar o mercado. Para Olívia, 
ter reconstruído a imagem da consultoria 
perante os outros alunos e a própria uni
versidade - além de ter preparado uma 
nova equipe para assumir o comando - é 
motivo de orgulho. 

Segundo a professora e coordenadora 
do curso de Comunicação Social da Facul
dade Anhanguera de Belo Horizonte, Ana 
Paula Damasceno, a universidade é uma 
etapa fundamental para que o aluno forme 
um excelente currículo. Ela lembra que as 
grandes instituições superiores, hoje, "têm 
investido em uma formação acadêmica e 
mercadológica que permite ao estudante 
finalizar o seu curso superior, por exem-

pio, falando uma segunda língua fluente
mente, com cursos de extensão e capaci
tação para o mercado corporativo". 

De acordo com a coordenadora, 
antigamente, as escolas estimulavam 
o aluno a mergulhar apenas no conhe
cimento acadêmico, deixando de lado 
a missão de apresentá-los à prática. 
"Hoje, o próprio mercado de trabalho 
exige que as universidades formem can
didatos preparados para colocar a teoria 
em prática", ressalta. 

A conquista do primeiro emprego é 
motivo de orgulho. Manter-se nele deve 
ser fruto de um comportamento profis
sional que já pode ser construído dentro 
da universidade. Saber adequar horários, 
manter a organização e construir um bom 
relacionamento com a equipe são quali
dades que o empregador reconhecerá ao 
retirar da pilha de currículos o de um es
tudante que soube aproveitar a faculdade 
para cultivar a responsabilidade. 
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Text Box
Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 2, n. 17, p. 16-17, out./ nov. 2012.




