
Somos um conjunto de preferências e gostos, temos diversos interesses e

curiosidades e, acima de tudo, estamos sempre em movimento, sempre mudando.

Isso significa que algo que antes despertava nosso interesse e nos trazia satisfação,

agora, talvez, não chame mais a nossa atenção e não tenha mais o mesmo

significado.  O que ontem parecia desafiador e instigante, hoje pode parecer sem

graça e amanhã pode voltar a ser interessante.

Por termos esta capacidade de mudar várias e várias vezes, por termos interesse

em diversos assuntos e disposição para diversas atividades, somos capazes de

realizar inúmeras tarefas e nos sentir gratificados em muitas delas, não tendo

por isso uma única vocação.

As carreiras, por sua vez, também são mutáveis, exigindo aptidões e pré-requisitos

profissionais, que variam de acordo com as transformações socioculturais e o

avanço da tecnologia. É por isso que, frequentemente, surgem novas carreiras,

ocupações e especializações.  

Portanto, a escolha profissional e o desenvolvimento da carreira não são estáticos, e

não há uma resposta única para eles. O importante é que as escolhas estejam

sempre alinhadas com expectativas e perfil pessoal.
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SOBRE A ORIENTAÇÃO



Jorge se mostrou doce, comunicativo e fala com desenvoltura sobre seus sentimentos e

impressões. Muito afetivo e sempre com sorriso no rosto, ele entra em sintonia com as

pessoas e valoriza esse contato. É cativante, querido e gosta de estar perto de sua

família e amigos. Envolve-se com facilidade em oportunidades que gerem trocas entre

eles.

Chama atenção a sua sensibilidade, tem sempre colocações pertinentes e perspicazes. 

 Mostra lealdade com seus ideais e com as pessoas que lhe são caras.  Jorge tem o

espírito aberto, é empático, não tem como preocupação central se sobrepor ao outro e

sim buscar significado para o que vive.  

Pessoas com o perfil de Jorge, são mais eficientes quando estão trabalhando em algo

em que acreditem, pois suas emoções Ihes fornecem o combustível para seus

esforços. Precisam sentir que seu trabalho está con tribuindo para algo que é

importante para elas. Quando estão emocionalmente envolvidas com seu trabalho

tendem a querer executá-lo com dedicação. Profissionalmente, desempenham-se

melhor em suas carreiras e profissões quando se dedicam a criar um clima de

cooperação entre as pessoas.

Seu interesse maior é enxergar as possibilidades que estão além daquilo que está

presente, que é óbvio ou conhecido. A intuição aguça sua curiosidade por ideias novas,

sua visão do futuro e sua capacidade de penetrar além do conhecido.

Embora tenha este lado intuitivo, reflexivo e até poético em muitas colocações, Jorge

aprecia atividades práticas e dinâmicas. Concentrar-se muito tempo em atividades mais

processuais e rotineiras, podem desestimulá-lo. 

Jorge adora a prática de esporte, seja individual ou em equipe. Ele arrisca experimentar

esportes diferentes e novas experiências.  Outro tema que o mobiliza é a biologia

marinha e seus mistérios. E não se pode deixar de mencionar o desenho como outro

grande interesse para ele, assim como tecnologia e inovação. 

PERFIL 



Para Jorge será gratificante exercer suas habilidades e ser desafiado e reconhecido

em sua área de especialidade. Poder gerar impacto positivo na vida das pessoas e da

sociedade também será importante para ele, assim como  preservar seu espaço

pessoal e a qualidade de vida. 

Empreendedorismo:
Não renunciaria à oportunidade de criar sua
organização ou empreendimento, desenvolvidos
com sua própria capacidade e disposição de
assumir riscos e superar obstáculos.

Preocupação Social e Pessoas:
 Não recusa a oportunidade de trabalhos onde
possa realizar alguma coisa em prol da
sociedade, como por exemplo, contribuir para
melhorias sociais, solucionar problemas
ambientais, melhorar a harmonia entre as
pessoas, ajudar aos outros, curar doenças
através de novos produtos, etc.

Desafio Puro:
Não abre mão de atividades desafiadoras, como
resolver problemas difíceis ou ultrapassar
obstáculos aparentemente intransponíveis. A
novidade, variedade e dificuldade tornam-se um
fim em si.

Qualidade de Vida:
Equilibrar demandas pessoais com profissionais. 

ÂNCORAS DE CARREIRA

Especialista:
Busca oportunidade para exercer suas habilidades
na sua área de atuação e quer continuar se
desenvolvendo em um nível cada vez mais alto.
Sente-se realizada quando o trabalho permite que
seja desafiado na área.

Gestão
Não abriria mão da oportunidade de se
desenvolver hierarquicamente, integrando 
 esforços de outras pessoas e ser responsável pelo
resultado de determinada unidade da
organização. Você quer total responsabilidade
pelos resultados e identifica seu próprio trabalho
com o sucesso da organização para qual trabalha.

Autonomia: 
Busca realizar seu trabalho à sua própria maneira.
Se está numa organização, quer permanecer em
funções que lhe permitam flexibilidade com
relação a quando e como trabalhar.

Segurança e estabilidade:    
Busca oportunidades de trabalho em que possa
encontrar segurança financeira e ambientes
menos vulneráveis e suscetíveis.



SENTIMENTO EXTROVERTIDO COM INTUIÇÃO AUXILIAR

As pessoas deste estilo cognitivo irradiam calor humano e simpatia. Sua atenção está

voltada para as pessoas que a rodeiam, valorizando muito este contato. Geralmente

são amistosas, empáticas e desempenham-se melhor em suas carreiras quando se

dedicam a criar um clima de cooperação entre as pessoas.

Uma vez  determinado um plano de ação, consegue envolver o grupo de pessoas

nesse projeto com persuasão, inspiração e tato.

Gosta de incentivar o ideal das pessoas e apoia decisões independentes. Aprecia

ambientes cooperativos e não competitivos.

QUATI - QUESTIONÁRIO TIPOLÓGICO



SWOT - NUVEM DE PALAVRAS

GENEROSO
EDUCADO (MUITO)

ATENCIOSO

GENTIL 

VÊ A BELEZA NAS COISAS E NAS PESSOAS 

BOM AMIGO

GOSTA DE FALAR

ESPORTES
ALTRUÍSTA

TÍMIDO

TRANSPARENTE

LADO ARTÍSTICO ÓTIMO

CARINHOSO

MEIGO

AMOROSIDADE

PERSISTÊNCIA

LIDAR MELHOR COM A
PRESSÃO

FOCO
ATENÇÃO

BRAVO QUANDO
CONTRARIADO

AMOR E RESPEITO PELOS ANIMAIS

AGITADO

CONFIANÇA

ALEGRE

SER MENOS
IMPULSIVO

MEMORIZAÇÃO

 MÚSICA VERDADEIRO
FUTEBOL

DESENHO

RECONHECE SEUS ERROS

PAVIO CURTO

COMPREENSÃO DA REALIDADE À
SUA VOLTA



CONSIDERAÇÕES

Ao escolher sua carreira, é importante que Jorge leve em consideração suas maiores

qualidades e interesses. Será gratificante que, em seu desenvolvimento profissional,

ele possa aproveitar sua sensibilidade, seu dinamismo,  sua habilidade interpessoal e

de comunicação.

Jorge tem interesses claros como desenho, esportes e ciências. Porém, acredita que a

faculdade de Ciências Biológicas pode não ser estimulante pelo lado denso do curso.

A tecnologia e o desenho mobilizam Jorge e este interesse vai ao encontro de cursos

como Animação (Tec. Desenho Animado) e  Design de Games (Tec. Jogos

Digitais). Em Animação há um foco maior na expressão e no Design na

programação. Nestas áreas Jorge poderia se dedicar a criação de personagens,

roteiros, animações, produção audiovisual. 

As Artes Visuais também podem fazer sentido a Jorge, explorando seu apreço e

habilidade pelo desenho. 



O módulo II tem como objetivo auxiliar na exploração das carreiras sugeridas, para que

o processo de escolha se torne mais claro e objetivo.

Nesse módulo, analisam-se as carreiras sugeridas levando-se em conta os seguintes

aspectos:

 Quanto ao curso:

- Universidades e instituições que o oferecem 

- Grade curricular de cada instituição

- Carga horária e duração do curso

Quanto à carreira:

- Atividades que podem ser exercidas ao se formar

- Instituições, empresas onde poderá atuar

- Mercado e ambiente de trabalho de cada área

Quanto ao retorno pessoal:

- Identificação e satisfação

- Crescimento pessoal

- Reconhecimento profissional

MÓDULO II


