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Informar-se sobre a profissão evita troca de curso 
 
O gerente de projetos Antônio Alves, de 26 anos, não se arrepende de ter deixado no terceiro ano 
do curso de engenharia elétrica. Ele afirma que buscava uma visão mais ampla de mundo. "Algo 
além do conteúdo técnico das aulas", diz. Passados quatro anos, ele agora está prestes a se 
formar em economia. "Tem muito mais a ver comigo", garante. Trocar de curso de graduação 
nunca é tarefa fácil. Exige não só certeza de que a decisão é correta, mas também paciência para 
ouvir críticas de pais e amigos.  
 
O consultor José Carlos Figueiredo, do Grupo Catho, lembra que o maior motivo para desistências 
é a falta de informação sobre o curso pretendido. Ele afirma que os jovens costumam ter uma 
visão distorcida da realidade do mercado. "Em direito, vejo alunos abandonarem o curso alegando 
que não querem trabalhar como defensores ou juízes, acham chato. Mal sabem que hoje as 
opções de trabalho para advogados são extremamente diversificadas", exemplifica. 
 
Esse tema, aliás, é bastante familiar a Figueiredo. Em casa, ele afirma que sua filha chegou a 
cursar até o terceiro ano de medicina antes de decidir abandonar a faculdade. Nem a satisfação 
por ter superado a acirrada disput a do vestibular animou-a a continuar na carreira. "Chegou um 
momento em que não aguentou e partiu para a graduação em psicologia", conta. Ele lembra que 
esse fenômeno ocorre com mais frequência em cursos que exigem mais dos estudantes. 
 
falta de diálogo com profissionais do setor 
 
A complexidade das aulas, porém, não chegou a ser o principal motivo para Alves largar o curso 
de engenharia. "Buscava aulas mais teóricas, sobre o cenário mundial, abordando aspectos 
econômicos. E isso não tive no curso", explica, lamentando o excesso de conteúdo técnico visto 
em sala de aula. A procura por outra graduação não foi fácil: ele lembra ter feito inclusive 
inscrição para ciências contábeis. "Cheguei a fazer matrícula, mas, no final, optei por economia", 
conta. A falta de diálogo com pessoas do setor também explica a troca de cursos. A constatação é 
da coordenadora de projetos do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Célia de Cal. "O que 
acaba resultando em decisões equivocadas", diz. Segundo ela, a diversidade de opções de 
trabalho ainda não foi assimilada por muitos estudantes.  
 
- Faz tempo que o diploma de graduação deixou de encerrar a carreira do profissional. Hoje é 
cada vez mais comum a busca por novos conhecimentos. A experiência e o que você fará na 
profissão se definem ao longo da carreira, à medida em que o profissional constrói novas relações 
com outras pessoas do mercado - explica Célia.  
 
E foi após vários contatos com professores da faculdade que o engenheiro Bruno Azevedo, de 26 
anos, gradativamente abandonou as planilhas de cálculo para trabalhar em projetos de avaliação 
do fluxo sanguíneo nas artérias do coração. Daí para mudar-se de vez para a medicina não durou 
mais que dois anos, período que Azevedo levou para se preparar para o vestibular. 
 
- Comecei a estudar para a faculdade de medicina assim que descobri que ficaria mais feliz nessa 
nova área. Ainda assim, optei por não abandonar o curso de engenharia, pois faltava apenas um 
ano para a conclusão. Me formei, mas hoje não trabalho como engenheiro. Resolvi me dedicar 
integralmente ao curso de medicina - conta.  
 
Pelo olhar do mercado, no entanto, os estudantes que optaram pela troca de curso não devem se 
preocupar. Especialistas em RH afirmam que há pontos mais importantes a serem levados em 
consideração na hora da contratação. "A empresa tende a ver pessoas com esse perfil de outra 
forma, com alguém que buscou aquilo que realmente queria. Não como um aventureiro.  



O crucial é frequentar um bom curso em uma escola bem avaliada pelo mercado. Isso é que 
conta", diz Figueiredo. 
 
Teste vocacional nem sempre traduz aptidão  
Há algum tempo o teste vocacional era apontado como solução para reduzir índices de desistência 
das faculdades. A metodologia não é totalmente desacreditada, mas não garante que os 
interesses da pessoa mudem ao longo do curso e que tenha vontade de mudar. O consultor de 
RH, Vicente Graceffi, ressalta que nem sempre esses exames garantirão certeza absoluta na 
condução da carreira. "As pessoas são tão complexas que nem mesmo o uso dessas metodologias 
é capaz de dar garantias ao estudante. No mais, se a pessoa está realmente infeliz na área que 
estuda, não há porque insistir", resume. 
 
Para a estilista Cristina Novais, de 36 anos, o teste vocacional não impediu que ela trocasse a 
faculdade de ciências contábeis pela de publicidade e, posteriormente, pelo curso de moda. "Na 
verdade, acho que a culpa nem é do exame. Naquela época trabalhar em exatas era o que parecia 
mais apropriado para mim. Era muito jovem, tinha apenas 17 anos, e talvez por isso o teste 
vocacional não tenha funcionado", pensa.  
 
Há, no entanto, quem acredite que o teste ainda é o melhor método para descobrir a aptidão. 
"Sem dúvida, é a melhor alternativa para reduzir a possibilidade de troca de curso no decorrer da 
faculdade. O estudante precisa se auto-conhecer antes de ingressar na universidade, precisa 
revelar o que deseja do trabalho, o que espera. E essa é a chance de evitar equívocos", avalia a 
coordenadora de projetos do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Célia de Cal.  
 
José Carlos Figueiredo, consultor do Grupo Catho, concorda. Ele diz que os processos usados hoje 
por escolas e agências especializadas são semelhantes aos empregados na gestão de carreira de 
executivos. "É claro que são menos densos, até pela falta de experiência profissional do 
estudante", pondera. Célia, do CIEE, lembra que uma reunião não basta. "O ideal é dar 
continuidade. Acredito que a partir da oitava série o estudante já pode procurar orientação", 
avalia. 
 
O gerente de projetos Antônio Alves reconhece não ter feito exame vocacional antes de ingressar 
na universidade. "É possível que eu ganhasse uma visão mais ampla da minha área, mas não 
tenho como dizer. Talvez descobrisse que a faculdade de engenharia não se encaixava no meu 
perfil", diz. 
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