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Como se apresentar em contextos academicos e profissionais?

O que é?

Os jovens refletem sobre variados modos de se apresentar em contextos acadêmicos e profissionais e 

experimentam a criação de um vídeo e uma carta de apresentação, simulando situações do mundo do 

trabalho conectadas a seus projetos de vida. Ao falarem e escreverem sobre si mesmos, desenvolvem o 

autoconhecimento e diversas competências, como a comunicação e a argumentação.

Recomendamos que este plano de aula seja realizado após as atividades Campos profissionais e escolhas 
juvenis e Primeiros passos no mundo do trabalho. 

Dimensões dos Projetos de Vida

Profissional

Temas

Mundo do trabalho, apresentação pessoal, emprego, bolsas de estudo, mentoria

Competências gerais da Educação Básica

6- Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências 

que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas 

ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.

8- Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade 

humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

Por que realizar a atividade?

- Promover o desenvolvimento do autoconhecimento, criando oportunidades para que os estudantes 

reflitam sobre suas competências e seus conhecimentos e experimentem comunicá-las.

- Possibilitar que cada estudante vivencie a criação de uma apresentação pessoal escrita e em vídeo.

- Simular situações profissionais em que os jovens possam ser demandados a falar sobre si mesmos.
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Recursos

- Celulares e computadores conectados à internet.

E se esses recursos não estiverem disponíveis?

A carta de apresentação pessoal pode ser escrita em papel, e, em vez de gravar um vídeo de apresentação, 

os estudantes podem fazer uma apresentação oral para a sua dupla de trabalho.

Modalidade

Pode ser realizada nos formatos presencial, semipresencial ou totalmente à distância. 

Veja recomendações para o formato à distância ao final da atividade.

Duração

Em caso da modalidade presencial, a atividade terá duas aulas de 50 minutos.

Algumas palavras sobre o tema da aula

Tanto no contexto profissional quanto na trajetória acadêmica, as pessoas são convidadas a falar sobre 

si mesmas, contar sua história e comunicar suas competências, conhecimentos e trajetórias de formação. 

Um estudante, por exemplo, pode ter de se apresentar para conseguir um estágio, uma bolsa de estudos, 

para algum processo de mentoria, de orientação acadêmica ou até para buscar uma vaga de emprego. 

Apresentar-se pode ser desafiador. Para falar ou escrever sobre si mesmo, o estudante precisa 

primeiramente se analisar, conhecer seus pontos fortes e os que precisam de aprimoramento e saber 

comunicá-los adequadamente. O estudante pode ter desenvolvido muitas competências, vivenciado 

experiências formativas e/ou de trabalho que o qualificam, mas não conseguir expressar toda a sua 

história quando for necessário. Apoiar os jovens a se conhecerem, a refletirem sobre que mensagens 

querem transmitir sobre si mesmos e qual é a melhor forma de fazer isso pode ter um impacto positivo 

para a sua inserção no universo acadêmico e/ou no mundo do trabalho. Porém, mais que promover 

a experimentação de formatos variados de produção de vídeos e cartas para o mundo do trabalho, 

o objetivo desta atividade é oferecer aos estudantes oportunidades para desenvolverem ainda mais o 

autoconhecimento. 

Como se apresentar em contextos academicos e profissionais?
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Além disso, vale ressaltar que as competências gerais 4 e 7 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

propõem, respectivamente, a utilização de diferentes linguagens para expressar e partilhar informações 

e o exercício da argumentação com base em fatos, dados e informações confiáveis, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si mesmo e dos outros. A oportunidade de criar apresentações no 

contexto profissional e acadêmico também vai possibilitar que os estudantes desenvolvam dimensões 

dessas duas competências.

Como se apresentar em contextos academicos e profissionais?
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DescriçãoEtapa

AULA 1

Informe aos estudantes que eles vivenciarão um percurso 
voltado ao autoconhecimento, em que também vão apren-
der a se apresentar em contextos profissionais e acadêmi-
cos. Convide-os a lerem o Anexo 1 para se prepararem 
para a atividade. Ele descreve situações em que os estu-
dantes podem ser demandados a se apresentar profissio-
nalmente, como quando buscarem uma vaga de emprego 
ou estágio ou participarem de uma seleção para bolsa de 
estudos ou de mentoria. 

O texto traz indicações de materiais para quem quiser se 
aprofundar nos assuntos discutidos. Não deixe de ressaltar 
que essas referências são apenas uma amostra da diversi-
dade de discursos e pontos de vista sobre esses temas. Por 
isso, é recomendado que os estudantes e você pesquisem 
por outros materiais e os compartilhem com a turma. 

1. Receba os estudantes com entusiasmo e apresente os 
objetivos formativos da aula. Para mobilizá-los para as ati-
vidades, você pode fazer as seguintes perguntas, dentre 
outras possíveis:

- Vocês já experimentaram alguma situação em que foi ne-
cessário falar ou escrever sobre si mesmos? Qual? Como 
foi? O que a experiência ensinou?

Crie um ambiente de acolhimento para que os jovens  
sintam-se confortáveis para narrar suas experiências  
livre e respeitosamente.

Ação prévia

Introdução
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DescriçãoEtapa

AULA 1

Dica metodológica

Iniciar a aula com perguntas é uma das formas mais co-
muns de exercitar a problematização. Com essa metodo-
logia você ativa conhecimentos prévios, desperta a curio-
sidade e promove o engajamento dos estudantes para o 
tema da aula. Nesse momento de abertura, a proposta é 
que os jovens rememorem qualquer tipo de experiência 
em que foram demandados a falar sobre si mesmos, ainda 
que em contextos que não sejam relacionados ao mundo 
do trabalho. Ao relembrarem desafios e conquistas que ti-
veram ao se expressar, ajude-os a perceberem se cons-
truíram algum tipo de aprendizagem nessas experiências, 
e ressalte como a atividade pode apoiá-los a se sentirem 
mais confiantes para agir em situações semelhantes ou até 
mais desafiadoras no futuro.

2. Peça que os estudantes se organizem em duplas (é de-
sejável que ao menos um dos integrantes da turma tenha 
um aparelho celular que grave vídeos). Convide as duplas 
a relembrarem o texto do Anexo 1, que foi lido previamente 
para aula, e a responderem às seguintes questões:

- Por que saber fazer a sua apresentação pessoal pode ser 
importante nessas situações apresentadas no texto?
- Se precisassem fazer uma apresentação pessoal para 
uma dessas situações, como se sairiam? Teriam facilidade 
ou dificuldade para falar sobre si mesmos? Por quê?

Depois que os jovens trouxerem suas opiniões, proponha 
que eles pensem em seus projetos de vida e identifiquem 
qual ou quais das situações abordadas no texto é mais pro-
vável que eles vivenciem em sua jornada profissional. So-
licite que dialoguem com os colegas da dupla sobre essas 
possibilidades. Depois abra um espaço para que algumas 
duplas compartilhem o que conversaram sobre suas esco-
lhas profissionais e acadêmicas.

Desenvolvimento
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DescriçãoEtapa

AULA 1
Dica metodológica

A proposta é que os estudantes conheçam um leque de 
possibilidades de processos seletivos relacionados ao mun-
do do trabalho e reflitam sobre a relação que esses proces-
sos podem ter com suas escolhas profissionais. Ajude-os a 
estabelecerem essas conexões. Assim, quando eles forem 
demandados, na etapa seguinte, a construir suas apresen-
tações profissionais em vídeo, poderão criá-las com base 
em um desses contextos apresentados no Anexo 1. Para 
se aprofundar um pouco mais no universo das situações 
profissionais citadas e preparar a sua mediação, acesse as 
referências indicadas ao lado no “Para saber mais!”.

3. Informe aos estudantes que, conforme o texto do  
Anexo 1, muitos processos seletivos pedem que os candi-
datos enviem um vídeo curto se apresentando. Geralmente 
é uma produção audiovisual em que o candidato se apre-
senta, justificando por que se interessa por aquela oportu-
nidade. Convide-os então a se imaginarem vivenciando a 
situação profissional que eles elencaram como a mais pos-
sível de vivenciarem no futuro. Para isso, cada um vai pre-
parar a sua apresentação pessoal, que será gravada em 
vídeo pelo colega de dupla. Recomende que os vídeos não 
ultrapassem três minutos, pois serão compartilhados com 
outros colegas na próxima etapa da atividade, ainda nessa 
aula (considere a opção de os estudantes gravarem áudios 
em vez de vídeos, já que a gravação de vídeos demanda 
recursos tecnológicos e conexão de internet mais robustos).

Para que se inspirem sobre o que devem falar em seus ví-
deos de apresentação, você pode exibir os vídeos Apresen-
tação pessoal e Apresentação pessoal: exemplos práticos, 
indicados ao lado. Para planejarem suas falas, eles também 
podem se inspirar no roteiro disponível no Anexo 2. 

Para saber mais!

Exame | Entenda (de vez) 
o que um mentor pode fazer 
pela sua carreira.
Disponível em: 
bit.ly/mentornacarreira.
Acesso em: 24 jun. 2020

Educação transformadora | 
Ampliando as práticas 
de mentoria na escola.
Disponível em: 
bit.ly/praticasmentoria.
Acesso em: 24 jun. 2020.

Galoá Journal | O que é 
iniciação científica e como 
conseguir uma bolsa. 
Disponível em: 
bit.ly/cientificabolsa.
Acesso em: 24 jun. 2020.

Seja Trainee | Apresentação 
pessoal. 
Disponível em: 
bit.ly/apresentaçãopessoal.
Acesso em: 24 jun. 2020.

Para saber mais!

http://bit.ly/mentornacarreira
http://bit.ly/praticasmentoria
http://bit.ly/cientificabolsa
http://bit.ly/apresentaçãopessoal
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DescriçãoEtapa

AULA 1
Dica metodológica

É importante ressaltar aos estudantes que eles não terão 
muito tempo para se preparar para a gravação. Tranquilize-
-os sobre isso, pois a ideia é apenas começar o exercício 
de falar sobre si mesmos. Sugira que eles utilizem o roteiro 
disponível no Anexo 2 e escrevam em papel alguns tópicos 
que queiram abordar em suas falas. Ajude-os a percebe-
rem que registrar as principais ideias no papel pode facilitar 
a organização do discurso oral. 

Se você exibir os vídeos disponibilizados como referência, 
é importante destacar que eles trazem sugestões relacio-
nadas ao universo mais formal do mundo do trabalho. Eles 
apresentam algumas dicas que podem ajudar em diferen-
tes contextos, mas elas precisam ser vistas apenas como 
sugestões, não como regras exatas.

Aproveite esse momento para circular pela sala de aula e 
apoiar os estudantes em seu trabalho colaborativo. Obser-
ve como eles estão interagindo com os colegas: se gerem 
bem o tempo, tomam decisões em conjunto, respeitam os 
espaços de fala do colega (especialmente quando há de-
sacordo entre suas opiniões), apoiam-se na gravação dos 
vídeos. Também tome nota de aprendizagens e do desen-
volvimento de competências pela turma – você poderá utili-
zar esses registros nos momentos de avaliação.

4. Peça que os estudantes se organizem em uma roda de 
conversa e se posicionem distantes dos seus colegas de 
dupla. Depois, proponha que cada um mostre o seu vídeo 
de apresentação para o estudante que estiver ao seu lado 
esquerdo. Assim, todos os jovens podem mostrar o seu ví-
deo para um colega de classe e assistir a outra apresenta-
ção também. Depois desse momento de compartilhamento, 
convide os jovens a responderem às seguintes questões:

Fechamento

Seja Trainee | Apresentação 
pessoal: exemplos práticos.
Disponível: 
bit.ly/exemplopratico2.
Acesso em: 24 jun. 2020.

http://bit.ly/exemplopratico2
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DescriçãoEtapa

AULA 1

- O que foi mais desafiador na experiência de fazer a apre-
sentação oral? O que foi mais gratificante? Por quê?
- Como foi o trabalho colaborativo em duplas? Por quê? O 
que poderia ser aprimorado?
- Quais competências foram desenvolvidas com o exercício 
de criação dos vídeos? 

Permita que os jovens respondam de forma voluntária e 
costure as falas de modo a ajudá-los a identificarem como 
o exercício pode ter sido uma oportunidade para o autoconhe- 
cimento. Também os estimule na identificação das compe-
tências que foram desenvolvidas, com foco na comunica-
ção e na argumentação. 

Peça que eles guardem as apresentações gravadas em ví-
deo, pois elas serão utilizadas no próximo encontro. 
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DescriçãoEtapa

AULA 2

1. Na abertura do encontro, recepcione os estudantes e 
apresente os objetivos formativos da aula. Conte que a 
proposta é avançar um pouco mais na experiência de se 
apresentarem profissionalmente.

2. Convide os jovens a mais uma etapa de mão na massa. 
Dessa vez eles irão redigir uma carta ou e-mail de apresen-
tação pessoal. Para essa escrita eles poderão se imaginar 
na mesma situação de oportunidade acadêmica ou profis-
sional escolhida na aula anterior ou, então, escolher outra, 
que também se relacione a seus projetos de vida. 

Sugira que eles acessem o vídeo gravado na aula anterior 
como fonte de inspiração, principalmente aqueles que irão 
escrever a carta de apresentação para a mesma situação 
profissional. Você pode também disponibilizar para os es-
tudantes, mais uma vez, o roteiro disponível no Anexo 2. 

Caso considere necessário, imprima cópias de uma carta 
de apresentação pessoal fictícia, disponível no Anexo 3, 
e faça a leitura coletiva com os estudantes. Essa carta-
-modelo pode ser mais uma referência para eles em seu 
processo de escrita, e é importante ressaltar que se trata 
de uma carta voltada ao contexto formal e empresarial do 
mundo do trabalho, mas que eles podem experimentar ou-
tros formatos, tendo em vista os diferentes contextos aca-
dêmicos e profissionais. 
 
Dica metodológica

Você pode estabelecer uma parceria com o professor de 
Língua Portuguesa da sua escola e transformar a elabo-
ração de cartas de apresentação em uma ação conjun-
ta dos dois componentes curriculares. O especialista da 
área de linguagens pode apoiar na mediação dessa aula, 
na perspectiva dos multiletramentos, ou participar em um  

Introdução

Desenvolvimento
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DescriçãoEtapa

AULA 2
momento posterior, promovendo processos colaborativos 
de correção dos textos dos estudantes.

Para a construção das cartas de apresentação, sugira que 
os estudantes utilizem computadores ou seu aparelho ce-
lular, ambos com acesso à internet. Se isso não for viável, 
peça que escrevam no papel e compartilhem, ainda duran-
te o encontro, com pelo menos um colega.

3. Conclua a experiência de produção das cartas solici-
tando que os estudantes compartilhem com toda a turma 
o que produziram. Para isso, você pode criar um grupo no 
aplicativo WhatsApp e solicitar que eles postem os arqui-
vos criados. Se as cartas forem escritas no papel, peça 
que cada estudante leia a carta de ao menos um colega. 
Depois, peça que dois ou três deles se voluntariem para ler 
em voz alta a sua carta para toda turma. 

Convide-os a refletirem sobre si mesmos e o que escre-
veram a partir do contato com as cartas dos colegas, com 
questões como:

- Depois de conhecer as cartas dos colegas, há algo que 
vocês gostariam de alterar ou complementar nas suas? O 
quê? Por quê?
- Há alguma competência ou conhecimento que algum co-
lega apontou na carta já ter bem desenvolvido e que você 
também gostaria de aprimorar? Por quê?

Recomende que os jovens sigam conhecendo as criações 
dos colegas em casa.

Fechamento
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DescriçãoEtapa

AULA 2

Dica metodológica

Ao conhecerem as cartas dos colegas, os estudantes po-
dem se inspirar para o aprimoramento de suas próprias 
produções. Além de entrar em contato com recursos dis-
cursivos distintos para uma eventual reelaboração de suas 
cartas, eles também são confrontados com reflexões sobre 
as competências e os conhecimentos que ainda querem de-
senvolver melhor. Aproveite esse momento para estimulá-
-los nesse exercício de autoconhecimento e autoavaliação.

Caso não tenha sido possível o acesso a computadores e ce-
lulares, solicite que, se possível, os estudantes transponham 
as suas cartas para um arquivo digital em casa e depois pos-
tem no grupo do WhatsApp para a visualização de todos.

4. Feche o encontro promovendo uma roda de conversa 
para a avaliação de toda a atividade. Para isso você pode 
realizar as seguintes questões:

- Qual foi a sua principal aprendizagem para a vida acadê-
mica e/ou profissional? Por quê?
- Ao falar sobre si mesmo, foi possível aprender algo novo 
sobre quem você é? E sobre suas escolhas acadêmicas e 
profissionais? Dê exemplos.
- Vocês se sentem mais preparados para se apresentar em 
diferentes situações de suas trajetórias acadêmicas e/ou 
profissionais? Expliquem.
- A atividade possibilitou que vocês descobrissem com-
petências e habilidades que já têm bem desenvolvidas? 
Quais?
- A atividade possibilitou que vocês identificassem compe-
tências e habilidades que precisam seguir desenvolvendo? 
Quais? 

À medida que os estudantes apresentarem suas respos-
tas, você também pode trazer seus comentários, compar-
tilhando as observações que fez ao longo das aulas e as 



14

DescriçãoEtapa

AULA 2
aprendizagens dos estudantes que identificou durante o 
percurso. É importante ressaltar para os jovens que esse 
foi um exercício de apresentação pessoal que pode ensinar 
bastante, mas que as formas de se apresentar e a eleição 
do que dizer podem e devem mudar dependendo da situa-
ção de seleção que vivenciarem. 
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Para realizar à distância

A atividade pode ser realizada total ou parcialmente à distância. A seguir, apresentamos algumas dicas 

para a organização das aulas no contexto de trabalho remoto. 

Orientações gerais

As orientações gerais para a turma, as falas de introdução e contextualização da atividade, assim como 

momentos de participação coletiva de toda a turma, podem ser feitos por meio de encontros em plataformas 

de videoconferência (como Hangouts, Skype, Microsoft Teams, Zoom) ou mesmo pelo compartilhamento 

via WhatsApp de textos ou vídeos gravados por você.

Trabalho colaborativo

Nos momentos de trabalho colaborativo, quando as duplas produzem vídeos e cartas, os estudantes 

podem se reunir em salas de videoconferência, utilizando conjuntamente ferramentas como o Google 

Docs e Formulários Google, ou mesmo se comunicando por meio do WhatsApp. Para isso, combine com a 

turma um horário comum para que todos os grupos se reúnam, cada agrupamento em uma sala diferente. 

Peça que compartilhem com você o link para as salas ou grupos e, ao longo do tempo determinado para 

a atividade, faça visitas às duplas que demandarem sua participação para tirar dúvidas e apoiá-las na 

busca pelos melhores caminhos para solucionar eventuais dificuldades na resolução da atividade.

Compartilhamento de produções

Os estudantes podem compartilhar os vídeos e as cartas de apresentação por meio do WhatsApp, de 

e-mail ou mesmo em um ambiente digital de armazenamento (como Google Drive ou OneDrive).  

Momentos avaliativos 

Para os momentos de avaliação do processo, reúna a turma em uma sala de videoconferência para 

dialogar sobre o percurso da atividade, o desenvolvimento de competências e o trabalho colaborativo. 

Outra possibilidade é que você lance as questões problematizadoras por WhatsApp e os estudantes as 

respondam em breves mensagens de texto ou áudio.

Sistematização e armazenamento dos conteúdos e produções

Para gestão da turma e armazenamento das produções realizadas na atividade, você pode fazer uso de 

ferramentas que permitam a criação de turmas e postagem de documentos, como o Google Sala de Aula.

Como se apresentar em contextos academicos e profissionais?
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anexo 1

Olá, estudantes,

Em vários momentos da nossa trajetória somos convidados a falar sobre nós mesmos. 
Geralmente, quando participamos de processos seletivos ou concorremos a uma vaga 
para pesquisar, participar de um processo de mentoria ou trabalhar, somos chamados a 
nos apresentar, ou seja, a contar quem somos, as nossas aprendizagens e nossas expe-
riências. Podemos ter de falar sobre nós mesmos em uma entrevista, gravando um vídeo, 
escrevendo uma carta ou um e-mail. Normalmente é um momento desafiador, em que 
precisamos mostrar que temos qualidades e características que nos habilitam a acessar 
aquela oportunidade: o que destacar sobre nós mesmos nesses momentos? Como deve-
mos nos expressar? 

Prepararmo-nos para essas situações de apresentação pode ser importante para acessar-
mos as oportunidades na vida acadêmica e/ou profissional que desejamos. Podemos ter 
muitas qualidades e experiências bacanas para compartilhar, mas na hora em que for pre-
ciso expressá-las não conseguirmos falar tudo que gostaríamos. E quando pensamos em 
quem somos, nas nossas experiências, nas nossas forças, estamos nos preparando para 
esses momentos, mas mais que isso, estamos nos conhecendo e aprendendo a valorizar 
aquilo que temos de melhor.

Vamos então conhecer algumas das possibilidades de processos seletivos em que pode-
mos ser demandados a nos apresentar? Dependendo de nossas escolhas profissionais, 
podemos passar por alguns deles na vida. 

1. Seleção para vaga de emprego, estágio ou trainee
Os processos seletivos para uma vaga de emprego geralmente são feitos em várias fases. 
As empresas e instituições costumam solicitar ao candidato o envio de uma apresentação 
profissional, além do currículo. Essa apresentação pode ser escrita ou gravada em vídeo. 
Também é frequente que o candidato seja convidado para uma entrevista, momento em 
que será necessário falar sobre si mesmo mais uma vez. Pode haver também atividades 
em grupo, em que os candidatos são convidados a expressar suas ideias e interagir com 
outras pessoas. 

As vagas de estágio são destinadas a candidatos que ainda estão estudando e querem 
ter uma experiência profissional na área em que vão trabalhar. Podem ser estudantes de 
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anexo 1

cursos técnicos ou de cursos universitários. Além de estágios, muitas empresas, princi-
palmente as de grande porte, oferecem programas de trainee para recém-formados. Esses 
programas têm processos seletivos muito concorridos, pois permitem ao candidato continuar 
a sua formação dentro da empresa, que investe no desenvolvimento dos trainees para que 
eles tenham uma carreira longa dentro da organização. A seleção para vagas de estágio ou 
de programas trainee é similar à de qualquer vaga de emprego, sendo usualmente necessá-
rio se apresentar inicialmente e depois participar de entrevistas e atividades de grupo. 

Se for concorrer a uma vaga de emprego, estágio ou trainee, será importante se apresen-
tar, destacar as suas qualidades e contar sobre sua formação e suas experiências. Vale 
demonstrar porque a vaga te interessa, como ela se conecta com seus objetivos profissio-
nais, como você acha que pode contribuir com a instituição.

Para saber mais! 

Na Prática | 3 dicas para passar em processos seletivos de estágio.
Disponível em: bit.ly/estagioselecao.
Acesso em: 21 jul. 2020.

Na Prática | O que os maiores programas de trainee exigem dos candidatos.
Disponível em: bit.ly/traineeselecao.
Acesso em: 21 jul. 2020.

2. Seleção para bolsa de estudos 
A carreira de um pesquisador tem muitos passos. Ser um pesquisador significa, na maioria 
das vezes, entrar na universidade e trabalhar com pesquisa científica. Muitas universida-
des investem bastante em pesquisa, na produção de conhecimento científico, e possuem 
programas de bolsa e auxílio a essa atividade. Os “bolsistas” recebem pagamentos men-
sais para realizar seus estudos e pesquisas. Muitos deles também são professores na uni-
versidade. Todavia, também existem pesquisadores que trabalham em empresas voltadas 
a soluções ligadas ao conhecimento científico e à inovação, como as empresas farmacêu-
ticas e de tecnologia, ou em organizações de diversas áreas que mantêm programas de 
financiamento para estudos.

Quem pretende seguir a carreira como pesquisador ou professor universitário vai concor-
rer, em vários momentos da sua trajetória, a bolsas de estudos. Mas muitos estudantes 

http://bit.ly/estagioselecao
http://bit.ly/traineeselecao
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universitários, mesmo não desejando se tornar pesquisadores, podem, por exemplo, bus-
car aprofundar os seus conhecimentos em determinada área da sua profissão por meio da 
realização de uma pesquisa de iniciação científica, mestrado ou doutorado, concorrendo a 
bolsas de estudo ou não. Mesmo se não desejarem receber uma bolsa de estudos, terão 
de passar por um processo seletivo e se apresentarão para uma banca de professores, em 
que defenderão a importância do seu tema de pesquisa e suas habilidades para empreen-
der essa tarefa.

Estudantes do Ensino Médio também têm oportunidade de fazer pesquisas de iniciação 
científica e concorrer a bolsas de estudo. Muitas vezes existem professores que aderem a 
programas de iniciação científica de instituições governamentais e selecionam estudantes 
para participarem da pesquisa. 

Importante destacar, também, que, especialmente nas universidades, existem bolsas para 
projetos de extensão, ações universitárias voltadas à intervenção na comunidade, a um 
diálogo mais próximo com a sociedade e à divulgação científica. 

Nesses processos seletivos é preciso mostrar por que você tem interesse no tema ou em 
participar de determinado projeto, se já tem feito estudos na área, demonstrar as suas 
competências e qualificações para ser um pesquisador ou um bolsista de extensão. Muitas 
vezes, também é importante justificar por que você deseja que determinado professor seja 
o seu orientador.

Para saber mais! 

Louise Ferreira | Como eu ganhei uma bolsa de estudos fora.
Disponível em: bit.ly/bolsafora.
Acesso em: 21 jul. 2020.

Nunca Vi 1 Cientista | Qual o caminho para ser cientista no Brasil?
Disponível em: bit.ly/cientistabrasil.
Acesso em: 21 jul. 2020.
 
Trilhas na Pós-Graduação | O que é um mestrado acadêmico/profissional? Há mes-
trado gratuito?
Disponível em: bit.ly/mestrado-oqe.
Acesso em: 21 jul. 2020.

http://bit.ly/bolsafora
http://bit.ly/cientistabrasil
http://bit.ly/mestrado-oqe
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3. Seleção para processo de mentoria

A mentoria é um processo em que uma pessoa mais experiente em determinada área do 
mundo do trabalho ajuda e orienta outra menos experiente. Todos nós podemos ter tido 
pessoas mais velhas que nos ensinaram algo, desde um professor até uma pessoa na 
nossa família. Ter alguém que te conheça e te apoie de perto no seu desenvolvimento pode 
fazer a diferença na vida profissional. A mentoria pode ser voltada a apoiar a pessoa com 
conhecimentos científicos e técnicos de uma área, mas também pode ser uma ajuda para 
que a pessoa desenvolva suas competências para vida. 

No mundo do trabalho existem programas formais de mentoria. Um profissional que está 
iniciando a carreira é acompanhado dentro de uma empresa por outro mais experiente e 
recebe conselhos para se desenvolver melhor. O mentor não precisa ser o chefe ou ter 
alguma formação específica, e sim ser um educador de confiança para alguém que está 
começando a sua jornada no mundo do trabalho. Há também algumas empresas e institui-
ções de ensino que vendem o serviço de mentoria, apoiando profissionais a encontrarem 
seus mentores. 

Na escola, os professores podem atuar como mentores ao aconselhar seus estudantes. 
O aconselhamento não ocorre quando o mentor diz ao seu mentorado o que fazer, pen-
sar, gostar ou a melhor maneira de agir. Pelo contrário: ele só acontece quando o mentor 
problematiza as situações desafiadoras do mentorado, incentiva que ele pense e reflita 
sobre elas de forma mais aprofundada, apresenta outras possibilidades, para que assim 
construa suas próprias respostas, entenda seus gostos e decida a melhor maneira de agir 
em determinada situação. Os professores orientadores de projetos de vida, por exemplo, 
são seus mentores no processo de construção de seus projetos de vida. Nas universida-
des também existem programas de mentoria entre alunos, quando um estudante iniciando 
os seus estudos pode contar com o apoio de outro mais adiantado no curso. Na escola 
de Ensino Médio, muitas vezes existem jovens que são monitores em determinada área e 
podem atuar como mentores de seus colegas.

No mundo do trabalho, para conseguir que um profissional muito experiente seja seu men-
tor, muitas vezes será necessário participar de um processo seletivo. E nesse processo é 
importante se apresentar, demonstrando suas qualidades, por que você deseja, precisa e 
merece ter aquele profissional como mentor. Na escola, não vai ser diferente. 
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Para saber mais! 

Little Stories | Instituto Joule: o poder da mentoria.
Disponível em: bit.ly/mentoriaparajovem.
Acesso em: 21 jul. 2020.

Vida de Titâ | A importância de ter mentores.
Disponível em: bit.ly/importanciamentoria.
Acesso em: 21 jul. 2020.

http://bit.ly/mentoriaparajovem
http://bit.ly/importanciamentoria
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ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO PESSOAL

Olá, estudante,

É hora de criar a sua apresentação pessoal! Preparamos um roteiro para apoiá-lo nessa es-
crita, mas você pode trazer outros temas ou mudar a ordem das informações. Bom trabalho!

1. Inicie se apresentando brevemente. Diga quem você é e o que faz atualmente. 

2. Conte por que está buscando a oportunidade acadêmica, profissional ou de mentoria. 
Aqui é a hora de explicar por que a vaga está relacionada aos seus projetos de vida, res-
pondendo a questões como:

• Por que essa oportunidade lhe interessa? 
• Ela vai te ajudar a atingir seus objetivos? Como?
• Ela se conecta a temas que te interessam muito? Por quê?
• Por que você acha que tem conexão com essa oportunidade de estudo ou trabalho? 

3. Explique por que você acredita ter o perfil para conquistar a oportunidade de estudo ou 
trabalho. Esse é o momento de contar sobre sua formação, suas experiências de trabalho, 
suas conquistas, seus conhecimentos e competências. É importante demonstrar que pes-
quisou e se informou previamente sobre o trabalho desenvolvido por quem está oferecendo 
a oportunidade.

4. Agradeça pela atenção e oportunidade de participar do processo seletivo.
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            EXEMPLO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezada senhora Lúcia Santos,

Meu nome é Júlio Vargas e sou estudante do Ensino Médio. Soube do processo seletivo da 
sua organização e gostaria de me candidatar à vaga de auxiliar de administrativo. Acredito 
que possuo o conhecimento inicial e a força de vontade necessários para ser um excelente 
profissional.

Fiz um curso técnico de contabilidade e já estagiei em um escritório. Uma de minhas res-
ponsabilidades era apoiar os contadores na comunicação com os clientes e fazer os paga-
mentos de contas da empresa. Por essa razão, considero que desenvolvi a responsabili-
dade, a capacidade de organização, de gerenciamento do tempo e de trabalho em grupo, 
além de pensamento analítico acerca dos processos. 

Na escola participei de três projetos em parceria com uma Organização Não Governa-
mental que trabalha com meio ambiente. A experiência com os projetos fortaleceu minha 
capacidade de liderança e de analisar criticamente informações e conhecimentos sobre o 
tema, pois enfrentamos muitos desafios, mas criamos soluções para lidar com eles. Nos 
projetos, desenvolvemos um sistema de reciclagem de lixo no bairro. 

A oportunidade de trabalhar com vocês me entusiasma muito. Sei que a empresa é muito 
inovadora e eu gostaria de trabalhar em uma organização em que pudesse pensar em 
novos jeitos de desenvolver soluções e ajudar as pessoas. Além disso, a tecnologia é uma 
das minhas paixões. Nos últimos anos fiz cursos de informática e tenho conhecimentos 
básicos em programação. 

Atenciosamente,

Júlio Vargas
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