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RESUMO

No atual cenário acadêmico e profissional, diante de grandes mudanças do mercado, faz-se necessário a contestação da conjectura sobre 
Planejamento de Carreira e Orientação profissional, que consiste na idealização composta que se concebe no futuro profissional, o qual envolve 
arquiteta metas e estratégias de como atingi-los. De maneira que, o Planejamento de Carreira pode ser assimilado como um conjunto de 
experiências que a pessoa elabora com o intuito de um maior autoconhecimento, envolver-se em atividades exploratórias e estabelecer metas 
claras e objetivas. Diante desse contexto apresenta-se a problemática que norteia a pesquisa: De que forma as Instituições de Ensino Superior 
(IES) podem auxiliar os seus alunos a planejar suas carreiras? Analisar de que forma as IES do município de Valença-RJ podem auxiliar os seus 
alunos a planejar suas carreiras profissionais. No Brasil a Orientação Profissional (OP), mais conhecida como Orientação Vocacional (OV), ficou 
historicamente marcada por ser uma prática vinculada a psico-metria, aplicada de forma individual e que por muito tempo ficou vinculada a ideia 
do famoso teste vocacional (é uma ferramenta que auxilia na escolha profissional, onde se, consistem em questionários e testes, cujo objetivo é 
mediar características psicológicas dos indivíduos em processo de orientação profissional). Atualmente, a OV ampliou o campo de atuação, 
ocasionando auxílio aos jovens, não considerando apenas a escolha de uma profissão, mas orientando-os a se conhecerem melhor como pessoa 
no meio cultural e social vivido e amplia-se na área de trabalho que intervém na vida dos seres humanos, oferecendo há quem busca essa 
informação padrões que pode gerar adaptação à vida. Nos dias atuais encontramos o “Coach de Carreira”, que é um novo profissional habilitado 
para fornecer esse direcionamento aos discentes e outros interessados. O Coach é um profissional que oferece ajuda aos indivíduos em todos os 
níveis para que eles se tornem o que querem ser e sejam o melhor que puderem. O Coaching é um processo que proporcionar o aprendizado e o 
desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento voltado à aquisição e ao aperfeiçoamento das competências emocionais, comportamentais e 
profissionais. O presente estudo se caracteriza como pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa, e objetivo exploratório. Foi 
realizado primeiramente uma pesquisa bibliográfica sobre os temas Planejamento de Carreira, Orientação Profissional e Coaching de Carreira no 
Scielo e Google Scholar. Em um segundo momento foi elaborado e aplicado uma entrevista semiestruturada com discentes das IES do munícipio 
de Valença e entrevista com um Coach de Carreira e docente da área de gestão em uma das IES do município. As entrevistas ocorreram nos 
meses de fevereiro a maio. E atualmente estão sendo analisadas. Nos resultados parciais são apresentados os principais pontos abordados na 
entrevista com os discentes e o Coach de Carreira. Sobre O Planejamento de Carreira dentro das Universidades, o entrevistado destacou que cada 
dia mais os discentes não se forma somente pelo conjunto de disciplinas e exigências técnicas, mas por desenvolvimento de inteligência 
emocional e comportamental. Já pela visão dos alunos, destacasse a necessidade de mais incentivo por parte das IES talvez aplicando uma 
matéria direcionada exatamente ao tema principal do artigo. Dessa forma, foi possível verificar que a IES possui uma estrutura direcionada a dar 
suporte ao aluno chamado NEC (Núcleo de Empreendedorismo) e NEO (Núcleo de Orientação de Carreira) onde tem especialistas psicólogos, 
pedagogos e Coach, que orientam o desenvolvimento dos alunos e públicos externos que buscam essa ajuda, para que cada vez mais eles 
estejam capacitados e instruídos para se desenvolver no mercado, mas que essa sugestão dos discentes serão levadas em considerações para 
formação de novas vertentes de ensino dentro da IES nos próximos semestres.
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