
 
Curitiba, 25 de maio de 2021. 

 
Assunto: Feira de Profissões – Terceirão 2021 
 
Colégio Vicentino São José,  

O Mapeamento de carreira é ciclo de estações, para auxiliar na tomada de 

decisão aos estudantes do Ensino Médio, quanto a profissão, sabemos da intensa 

dificuldade desse próximo passo, por este motivo o intuito do Unicuritiba é deixar essa 

vivência da experiência para cada estudante.  

Serão seis estações que darão direcionamento para o devido acompanhamento 

de cada estudante. A primeira estação será o Check-in, onde aplicaremos dois (2) 

Formulários coletando dados (pessoais e de interesse profissional) que de acordo com 

nossa política, serão restritos à análise somente para que possamos entender quais os 

conhecimentos de cada estudante, como por exemplo se ele está decidido qual carreira 

irá seguir, após teremos a estação do conhecer, que solicitamos que o estudante faça 

um teste vocacional para carreira através de uma plataforma chamada minha escolha, 

esse teste analisará o perfil deles e dará três possíveis áreas de aptidão. Nosso próximo 

passo é levar ao estudante a um momento com os nossos Coordenadores e Veteranos 

dos 5 Cursos que tabulamos através da estação check-in, para um momento de vivência 

de cada curso, áreas de atuação, didáticas do curso.  

Caminhando para a conclusão do nosso mapeamento, vamos com a estação 

estrutural, que seria a Orientação Profissional, com nossa especialista, serão dois 

encontros virtuais. Teremos a oportunidade da estação do Unicuritiba, demonstrando 

nossos laboratórios e estrutura física, porém dependemos das condições sanitárias e 

decretos referente a COVID-19. Nossa última estação será uma visita guiada, que 

fechamos a parceria com a empresa AMM do Brasil, será em um formato digital, onde 

os estudantes terão a oportunidade de conversar com profissionais das áreas de 

segmentos da Empresa. 

 Esperamos poder colaborar com o desenvolvimento de seus estudantes e 

desenvolver a educação continuada, pois acreditamos que vamos mudar o país através 

da Educação. 

Atenciosamente, 

Adriana Ostrufka 

Educadora | Relacionamento Escola 


