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Edital 003/2022 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (PROPPEXII) 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA  

O PROGRAMA “EU: PROTAGONISTA DO MEU FUTURO” 

 

A Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização do 

Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), este autorizado pela Portaria MEC n° 2146, de 16 

de dezembro de 2019, torna público que se encontram abertas as inscrições para o programa “Eu: 

protagonista do meu futuro”, o qual foi proposto e será coordenado pelo Núcleo de Carreiras. 

 

 

1 OBJETIVOS 

 

O protagonismo do profissional na carreira é fator determinante para o seu sucesso e para 

a sua autorrealização. O despertar para esse tema e o seu desenvolvimento começam já no início 

da trajetória do acadêmico, a partir da orientação e do direcionamento da IES para o 

autoconhecimento e o planejamento profissional. 

Orientar o planejamento e o desenvolvimento de carreira, além de contribuir para 

experiências extraordinárias de aprendizagem, materializam os valores institucionais, em especial 

Foco no Aluno, Gente é tudo pra Gente e Espírito Empreendedor. 

Sendo assim, o objetivo principal do programa “Eu: protagonista do meu futuro” é estimular 

os acadêmicos dos cursos de graduação do UNIDEP à postura de protagonismo frente ao 

desenvolvimento para a carreira, orientá-los no planejamento e na condução de seu futuro 

profissional. Os objetivos específicos são: desenvolver competências e habilidades inerentes ao 

profissional do futuro; contribuir para o ingresso exitoso do acadêmico no mundo do trabalho; 

estimular o estabelecimento de prioridades e metas de desenvolvimento profissional a partir do 

planejamento de carreira. 

 

 

2 PÚBLICO-ALVO E VAGAS 

 

O programa disponibilizará 40 vagas anuais a acadêmicos regularmente matriculados em 

cursos de graduação ofertados pelo UNIDEP. 

 

 

3 INSCRIÇÕES 

 

As inscrições estarão abertas a partir da publicação deste Edital até 01 de abril de 2022, 

por meio do seguinte endereço eletrônico: https://forms.gle/Gj9LQoh1ecyiLv5K7. 

Para se candidatar a uma vaga do Programa, o acadêmico deve estar regularmente 

matriculado em curso de graduação do UNIDEP e com suas obrigações financeiras em dia. 

 

 

 

https://forms.gle/Gj9LQoh1ecyiLv5K7
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4 PROPOSTA DE VALOR 

 

O programa será composto por três eixos: storytelling, mentorias e construção de plano de 

carreira, totalizando 20 horas. O eixo storytelling será ministrado por líderes reconhecidos e que 

atuam no mundo acadêmico e/ou em diferentes áreas do setor produtivo. Os eixos mentorias e 

construção de plano de carreira serão conduzidos por profissionais especialistas em seus campos 

de atuação. Os 40 acadêmicos selecionados para participar serão agraciados pelo programa (não 

aportarão recurso financeiro para participar), porém, para receberem certificado, deverão ter 

engajamento igual ou superior a 75% da carga horária total do programa.   

 

 

5 EIXOS DO PROGRAMA 

 

  O programa “Eu: protagonista do meu futuro” será composto por três eixos, a fim de 

desenvolver diferentes competências e habilidades profissionais: storytelling; mentorias; 

construção de plano de carreira.  

 . 

a) Eixo I: Storytelling  

Parte do programa composta por 5 (cinco) encontros presenciais, a serem promovidos 

entre os meses de abril e outubro de 2022, que abordarão as seguintes temáticas: 

 

 Propósito pessoal e profissional; 

 Autoconhecimento e protagonismo na carreira; 

 Desenvolvimento e ascensão profissional; 

 Marketing pessoal; 

 Internacionalização da carreira. 

 

Os encontros do eixo storytelling serão realizados no período noturno, das 18h55 às 

19h40, com duração de 45 minutos cada. 

  

b) Eixo II: Mentorias 

Neste eixo os participantes terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre a 

inserção profissional no mundo do trabalho; dialogar com especialistas sobre opções de carreira; 

refletir sobre os seus objetivos, perfil e percurso para o desenvolvimento profissional, com o apoio 

do Curso de Psicologia do UNIDEP. 

 

c) Eixo III - Desenvolvimento de Plano de Carreira 

Neste eixo o participante terá a oportunidade de projetar seu plano de carreira, ou seja, o 

caminho que pretende percorrer para alcançar a sonhada inserção profissional. O plano de 

carreira fornecerá maior clareza sobre etapas que precisarão ser cumpridas pelo acadêmico para 

a realização de seu sonho.  

A construção do Plano de Carreira será realizada individualmente, pelos participantes, com 

base nos conhecimentos desenvolvidos ao longo do Programa, e com suporte de especialista.  
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6 CRONOGRAMA  

 

Eixos Workshop Previsão 

Eixo I Propósito pessoal e profissional 12/04 

Eixo III Plano de Carreira: pronto para começar? 04/05 

Eixo I Autoconhecimento e protagonismo na carreira 17/05 

Eixo I Desenvolvimento e ascensão profissional 02/06 

Eixo II Mentoria 1 – Aconselhamento psicológico para a carreira Conforme agendamento 

Eixo III Plano de Carreira: planejamento da jornada 02/08 

Eixo I Marketing Pessoal 08/09 

Eixo II Mentoria 2 – Diálogo com o mentor especialista Conforme agendamento 

Eixo I Internacionalização profissional: se planejado, tudo é 

possível! 

04/10 

Eixo III Plano de Carreira: a jornada já começou! 09/11 

 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos deste Edital deverão ser resolvidos junto à PROPPEXII. 

Esclarecimentos podem ser realizados através do e-mail nucleo@unidep.edu.br.  

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Pato Branco, 23 de março de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Ma.Wanda Luquine Elias 
Coordenadora do Núcleo de Carreiras 

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Ma. Marielle Sandalovski Santos 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa,  

Extensão, Inovação e Internacionalização (PROPPEXII) 
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