
LinkedIn cria páginas de universidades para ajudar jovens estudantes 
Tissiane Vicentin  
 
Serviço permite que alunos recém-saídos de colégios se conectem a páginas para receberem 
notícias de universidades e tirar dúvidas sobre profissões. 
 
Ao terminar o colégio, chega a hora de escolher qual carreira seguir, onde estudar, ou onde 
trabalhar e como alcançar os objetivos profissionais. Pensando em toda a transição e dúvidas 
que essa fase acarreta, o LinkedIn anunciou nessa segunda-feira (19) a criação de páginas de 
universidades dentro da rede social.  
 
A ideia de ter páginas específicas (no melhor estilo Facebook) de instituições de ensino 
superior é ajudar jovens a escolher cursos na faculdade desejada ou mesmo ampliar a rede de 
relacionamentos do universitário, visando o primeiro emprego ou mesmo estágio e programas 
de trainee - afinal, depois de escolhida a profissão, conseguir um bom emprego, ou um bom 
estágio pode depender não somente de habilidades específicas, mas também de contatos no 
mercado de trabalho.  
 
O serviço permite que alunos recém-saídos de colégios criem contas na rede para poderem se 
conectar a tais páginas universitárias afim de receberem notícias sobre o local, participar de 
grupos de discussão, tirar dúvidas com alunos e ex-alunos da instituição desejada e descobrir 
mais informações sobre a carreira que querem seguir (ou acham que querem). 
 
"Acreditamos que as páginas de universidades serão especialmente valiosas para os alunos 
que estão realizando sua primeira grande decisão sobre onde cursar a faculdade", disse a 
diretora de gerenciamento de produto, Christina Allen, em um post no blog da empresa. 
 
A partir do dia 12 de setembro, jovens com no mínimo 13 anos de idade (de acordo com os 
novos Termos de Uso da rede) poderão se inscrever na rede com o propósito de "explorar as 
escolas em todo o mundo, expandir o seu entendimento sobre as carreiras disponíveis e obter 
uma vantagem inicial na construção de uma rede de contatos familiares e amigos para ajudar 
a guiá-los em cada etapa", diz Christina. 
 
Dentre as 200 universidades que já aderiram à novidade, estão a Universidade de Nova York, 
Universidade de Michigan, Universidade da Califórnia em San Diego e também tem a brasileira 
Fundação Getúlio Vargas. 
 
De acordo com Christina, diversas outras instituições terão acesso a suas páginas 
universitárias nas próximas semanas. 
 
Fonte: IDG Now!. [Portal]. Disponível em: 
<http://idgnow.uol.com.br/internet/2013/08/19/linkedin-cria-paginas-de-
universidades-para-ajudar-jovens-estudantes/>. Acesso em: 20 ago. 2013. 
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