Como escolher a faculdade ideal para você.
O ensino médio acabou e agora resta aquela pergunta que vai definir os
próximos passos do seu futuro profissional e pessoal: que faculdade fazer?
Para muitos é um momento de grande turbulência – mas calma. Todos estão
passando por isso de alguma forma e o melhor a se fazer é buscar meios para
tornar esse processo mais fácil e eficiente. Para tanto, existem métodos e
passos que podem ser seguidos que tornam a experiência mais fácil.
O grande pontapé é pesquisar.
Obter informação sobre os cursos permite que você saiba alinhar melhor seus
interesses e expectativas com o que cada área tem para oferecer. Você vai
perceber nesse momento que algumas áreas despertam mais o seu interesse
ou lhe geram maior facilidade para a compreensão do conteúdo.
É importante compreender que muito do que a gente sabe sobre as áreas
podem ser informações equivocadas. A partir do momento que você reduzir as
opções você vai conseguir analisar com mais cuidado e atenção áreas mais
específicas.
Mas não se confunda nesse momento. O ideal é pensar em áreas grandes,
para em seguida reduzir. Não se afobe.
É normal ter diversas áreas de interesse e elas são complexas e cheias de
possibilidades. Por exemplo: dentro de humanas existe direito, administração,

teatro, geografia, hotelaria, jornalismo, etc. Não encare como algo negativo,
enxergue mais possibilidades de encontrar o que você quer.
Nesse momento é importante autoconhecimento.
Se conheça. Não espere que os outros lhe digam qual é o seu perfil, busque
descobri-lo. Quais são suas experiências positivas, seus valores, suas
vontades e gostos. Ninguém conhece você tão bem quanto você e a melhor
forma de não se frustrar é saber equilibrar as expectativas com a realidade.
Se questione: quais habilidades que você já tem? Aonde eu poderei
desenvolve-las? Quais atividades eu quero desenvolver? Quais tenho
curiosidade e vontade? Quais eu não tenho interesse e nem vontade? Estou
disposto a fazer algumas coisas que não gosto em prol de outras?
É essencial a compreensão de que o que vai pesar durante sua formação é a
sua vontade de se dedicar. Todas as áreas vão exigir desejo e vontade.
Esse é o momento de conhecer pessoas: profissionais da área, professores e
estudantes. Desta forma você vai conseguir ter uma ideia de quais habilidades
você terá que aprimorar ao longo do curso e quais serão suas maiores
afinidades.
Mas não pare. A faculdade é muito importante, mas entre a teoria e a prática
existe uma grande diferença. Toda oportunidade que você tiver de conhecer a
prática da área que você tem interesse, nas suas mais diversas formas, tente
conhecer. Estágios voluntários, workshops, feiras, familiares, todos os
caminhos possíveis devem ser analisados e vivenciados se possíveis.
Quanto mais tempo você dedicar nessa fase mais chances de sua escolha ser
certeira será sua escolha e, embora eventualmente venha a parecer, não será
uma perda de tempo. Nada será. Você está vivendo e aprendendo.
As instituições de ensino também ocupam um papel muito importante nas
nossas escolhas. Conheça suas possibilidades. Busque fazer um ranking das
instituições que você tem possibilidade de entrar, e estabeleça uma ordem de
preferência.
Se informe também sobre a credibilidade das instituições. Não basta a opinião
de amigos, pesquise como o mercado encara aquela faculdade ou
universidade.
Primeiro passo nessa fase é pesquisar se a instituição tem aprovação no MEC,
o que vai influenciar diretamente na validade do seu diploma e na credibilidade
do seu currículo. Você pode buscar aqui (http://emec.mec.gov.br/).
Também tem a nota do MEC à instituição. Conhecer o desempenho dos alunos
da instituição de interesse vai lhe permitir saber a qualidade e aproveitamento

de pessoas como você no curso. O MEC tem três índices de avaliação de
instituições de ensino superior: ENADE, CPC e IGC, respectivamente relativos
ao desempenho dos formandos, média geral em estrutura didático-pedagógica
e física, e o comparativo com outras instituições.
Saiba se os professores são qualificados, pois isso interfere diretamente na
qualidade de seu curso e no seu interesse pelas disciplinas. Busque ambientes
em que existam profissionais com profundidade científica e experiência de
mercado.
As instalações físicas da instituição ocupam também um papel muito
importante. Bibliotecas, salas, coordenações, são alguns exemplos de
estruturas que vão interferir diretamente na qualidade de seu curso.
Análise financeira também deve ocupar um papel importante nas suas
escolhas. Nem todos podem pagar por instituições privadas, e nem todos
podem estudar em instituições longe de sua residência. Conheça suas
limitações e possibilidades.
Também existem fatores complementares que são muito interessantes e
podem ser do seu interesse e ir de encontro com suas vontades e devem ser
levadas em conta na hora da escolha da instituição. Dentre eles: pósgraduação, convênios para intercâmbio, bolsas para iniciação científica,
programas de estágio, atividades de extensão.
Saiba também que você nunca vai esgotar nenhum conhecimento. Entenda
que você pode errar e não se culpe por isso. Trata-se de um processo longo e
que varia de pessoa para pessoa.
Busque passar por cada processo de maneira verdadeira e honesta com suas
vontades, pois assim você estará realmente realizando um processo de
seleção, livre de influências externas e que podem maquiar suas verdadeiras
intenções.
Visualize o futuro, tanto pessoal quanto da área que você quer escolher.
Busque se enxergar em um espaço de tempo, e busque entender seu papel na
inovação de sua área e até mesmo como essa área vai interagir com o
transcurso do tempo.
Entenda que você está em um processo de construção e nesse momento
controle sua ansiedade, o que não é fácil, mas é essencial. As coisas não
acontecem de um dia para o outro. Não crie limitações e pense grande.
Aproveite o momento também. Você está em uma fase única da sua vida, e
seguindo com calma e coragem você terá grandes chances de ter sucesso e,
por fim, entender como sucesso pode ser relativo e sua forma de ser bem
sucedido pode ser único e pessoal.

Entenda que as coisas tem seu tempo, se permita errar e também aprenda a
apreciar os acertos. Sua profissão e felicidade estão muito ligadas, e ambos
não vão ser limitados ao tempo de faculdade. Tempo e paciência.

