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INTRODUÇÃO 

 

A SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE LTDA – ME (SOESA), 

estabelecimento de educação superior particular, com suas atividades educacionais 

iniciadas no mês de janeiro do ano de 2009. Constitui-se sociedade empresária Ltda., 

regendo-se na forma de seu Contrato Social. Sua sede e foro fica à Rua Marechal Floriano 

Peixoto, 98 Bairro Eldorado, CEP 57306-230 Arapiraca, Estado de Alagoas.  A SOESA é a 

mantenedora da IES Faculdade de Ensino Regional Alternativa (FERA) sendo credenciada 

com a portaria de n0 1.099 publicada no D.O.U em 3 de setembro de 2008. Com ato de 

autorização do MEC para os cursos de Licenciatura em Pedagogia (autorizado pelo Diário 

Oficial da União – D.O.U em 22 de outubro de 2009 com a portaria de n0 1563 e Renovação 

de Reconhecimento Publicada no DOU em 18 de setembro 2018 com a portaria de nº 636), 

o curso de Bacharelado em Educação Física (autorizado pelo D.O.U. em 27 de novembro 

de 2014 e com a portaria de nº 720 e reconhecimento Publicada no DOU em 17 de março 

de 2018 com portaria de nº 187), o curso de Bacharel em Direito (autorizado pelo DOU em 

21 de agosto de 2019 com a portaria nº 37 6). 

Ao longo da vida escolar, principalmente no ensino médio, os alunos têm um único 

objetivo: a escolha de uma profissão. Alguns estudantes crescem determinados desde a 

infância, sabendo em que irão trabalhar, mas muitos, por varias razões, não conseguem 

definir o caminho a seguir. Realmente não é uma decisão fácil, mas algumas atitudes 

podem ajudar, o fundamental é conhecer as diversas profissões existentes no mercado, 

bem como especializações, ou seja, as diferentes opções que existem. Para isso, buscar 

informações sobre uma profissão, não só no que diz respeito ao exercício da mesma, mas 

como está o mercado de trabalho, a faixa salarial para o profissional que a exerce, o campo 

de atuação profissional, como a mesma é aceita e inserida na sociedade, é fundamental. 

A Faculdade FERA, no cumprimento do dever maior de dar significação prático-

social tem desenvolvido atividades múltiplas que compreendem a formação geral, pensado 

nisso a Faculdade FERA dará início ao projeto CIRCUITO DE PROFISSÕES. O projeto é 

voltado para os alunos dos 3º anos do ensino médio para ofertar palestras, oficinas e testes 

vocacionais, entre outras ações na qual os jovens mergulham em temas relativos ao mundo 

profissional de forma séria e divertida ao mesmo tempo. No final das atividades todos os 
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alunos participantes receberão um certificado de que Participou com êxito do 10 Circuito de 

Profissões. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral:  

 Conscientizar que é por meio do autoconhecimento que o aluno pode desenvolver 

suas aspirações profissionais.   

 

Específicos: 

 

 Apresentar aos adolescentes as áreas de atuação de algumas profissões; 

 Orientar os adolescentes a refletir sobre quais são suas habilidades seus interesses, 

suas características pessoais; 

 Conscientizar os adolescentes dos pontos positivos e negativos de cada profissão. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Escolher a carreira profissional é algo que exige muito discernimento. Mais que saber 

fazer a escolha certa, é preciso ter em mente que o caminho a ser trilhado pode significar 

uma vida inteira de realizações ou frustrações. Por isso, toda a orientação é bem-vinda para 

que o jovem se sinta mais seguro e confiante. Portanto, espera-se que esse projeto 

proporcionem esclareça duvidas a esse alunos que  vislumbram uma carreira profissional, 

principalmente para que façam de suas escolhas um projeto de vida 

 

METODOLOGIA 

 

  No período de setembro a dezembro do ano corrente será realizado o 1º circuito de 

profissões FERA nas escolas públicas e privadas tangendo jovens que cursam o 30 ano do 

ensino médio de Arapiraca. Neste projeto serão ministradas palestras, testes vocacionais 
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e rodas de conversas sobre as profissões e mercado de trabalho. O responsável pela 

execução destas ações a equipe da Faculdade FERA e parceiras.   

 

 

CRONOGRAMA 

 

Atividade Tempo 

Palestra motivacional 30 min 

Palestra sobre profissão e mercado de trabalho 30 min 

Teste vocacional 30 min 

Realização de sorteios de brindes e entrega dos 

certificados 

10 mim 
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