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RETA FINAL 

FORMEI, E AGORA?
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Entrar para a faculdade é uma mudança revolucionária! Se 
você acha que se matricular na graduação serve apenas 
para aprender sobre uma profissão, é melhor pensar 
de novo. Esse período é repleto de novas experiências e 
desafios inéditos que vão moldar quem você é.

Antes de ficar apavorado com a ideia, saiba que a 
mudança é positiva e talvez seja, na verdade, uma das 
melhores fases da sua vida. Mas como a transformação é 
grande ao sair do ensino médio, é preciso saber vencer as 
inseguranças e o medo.

E qual jeito é melhor do que já conhecer o caminho das 
pedras desde o começo? Neste e-book, apresentamos 
os segredos para ser um aluno de sucesso em todas as 
fases da graduação. Vai perder? Confira as dicas!



DO 1º AO 3º SEMESTRE
— UM INÍCIO DE SUCESSO

1
Ser calouro é uma tarefa que parece 
assustadora. Afinal, você “acabou de entrar” 
e ainda não sabe exatamente como as coisas 
funcionam. Antes de se desesperar com essa 
realidade, saiba que todos os estudantes já 
passaram por isso. Só se forma quem já foi 
calouro, então não é preciso ficar com medo.

Além de ajustar a mentalidade, vale a pena 
seguir algumas dicas. Com o preparo certo, dá 
para se adaptar mais fácil, em vez de deixar 
tudo para os 45 minutos do segundo tempo. 

Para não ter dúvidas, veja sugestões valiosas!
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MANTENHA A
DISCIPLINA

1.1.
A escola tem regras rígidas e, muitas 
vezes, uma liberdade menor. Há 
horários específicos de intervalos, 
dever de casa e até a necessidade de 
pedir autorização para o professor.

Com a faculdade a rotina fica 
diferente, você ganha autonomia 
e pode fazer mais escolhas por 
conta própria. No entanto, isso não 
deve ser sinônimo para a falta de 
comprometimento.

Mesmo que a decisão esteja em suas 
mãos na graduação, ter disciplina 
é determinante para alcançar o 
sucesso. No começo, é ainda mais 
importante. Então, vale ficar por 
dentro das suas responsabilidades 
desde o princípio.

Não atrase para as aulas, cumpra 
as tarefas necessárias e fique 
de olho nos seus compromissos! 
Acredite: é possível aproveitar essa 
nova experiência sem deixar de lado 
a dedicação.
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DEFINA METAS
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1.2.

Para manter a motivação lá no alto, 
crie metas para o seu desempenho. 
Conseguir boas notas está no plano, mas 
esse não deve ser o único objetivo. 

Decida, por exemplo, como pretende se envolver com 
projetos e pesquisas. Definir isso desde o primeiro 
semestre ajuda a aproveitar seu tempo e a seguir o 
caminho certo nas próximas fases.

Também vale estabelecer metas para estudar e revisar a 
matéria, em vez de deixar tudo acumular. Crie objetivos 
que possam ser cumpridos sem dificuldade, pois isso 
aumenta a motivação e o seu desempenho.
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1.3.
TENHA UM 
CRONOGRAMA E 
ORGANIZAÇÃO

Você é o grande responsável pelo 
seu sucesso na faculdade, então 
a organização será a sua melhor 
amiga. Para dar conta de todas as 
obrigações e se adaptar à nova 
rotina é fundamental deixar tudo 
bem organizado.

Monte um cronograma e inclua seus 
horários de aulas e outras atividades, 
como estudos complementares 
na biblioteca. Não se esqueça de 

adicionar datas para entregas de 
trabalhos, provas e reuniões em 
projetos da faculdade.

A organização é a chave para se 
manter sempre por dentro do que 
acontece na sua rotina. Desse jeito, 
fica possível cumprir todas as suas 
obrigações sem dificuldades.



1.4.
COMECE A TRABALHAR 
O NETWORKING
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Você sabe o que é networking? De forma 
bem simples, tem a ver com a criação de 
uma rede de contatos. Sabe aquela história 
de conhecer o amigo de um amigo que 
pode te ajudar em uma tarefa? É mais ou 
menos assim que funciona. 

Para o mercado de trabalho é algo 
importante porque permite encontrar 
vagas e oportunidades. Afinal, um 
empurrãozinho de quem já te conhece pode 
fazer toda diferença.

Mas o que isso tem a ver com o começo 
da faculdade? Tudo! O ambiente de estudo 
é perfeito para entrar em contato com 
pessoas da sua área e montar a sua rede. 
Além de trocar ideias com outros alunos, 
fique na cola dos professores e mantenha 
contato! Conforme avançar na graduação, 
mais gente conhecerá.



DO 4º AO 6º 
— A METADE DO CAMINHO

2
Depois de concluir a primeira parte da 
faculdade, é essencial não perder o ritmo! 
Você largou a corrida na frente e agora deve 
manter a velocidade para garantir um bom 
desempenho.

Nos semestres seguintes é normal se sentir 
acostumado ao ambiente e conhecer os 
detalhes que não sabia quando era calouro. 
Usar essa experiência a seu favor — sem 
esquecer dos estudos — é muito importante 
para continuar se dando bem. Confira nossas 
dicas e fique esperto para aproveitar a jornada!
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MAPEIE AS 
POSSIBILIDADES 
PROFISSIONAIS

2.

Ainda que o seu curso seja de 8 
semestres, esse período não parece 
estar tão perto do “fim”, né? Se for 
10 semestres, então, há a ideia de 
que a formatura está muito longe. 
Só que não está! Antes que consiga 
enxergar, receberá seu diploma e 
entrará no mercado de trabalho. 
Então, o melhor é começar a ficar 
pronto desde já.

A dica é pensar logo nas profissões 
que poderá seguir ao se formar. 
Faça um “mapa” do sucesso com 
todas as alternativas de carreiras 
que te interessam. Com esse 
plano preparado, você passa a 
ter uma ideia clara do que deseja 
fazer. Assim, é fácil direcionar suas 
escolhas nessa fase da faculdade 
para chegar lá.
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PARTICIPE DE 
UM PROJETO DE 
PESQUISA

10

2.2

Sabia que o aprendizado não está 
apenas na sala de aula ou na biblioteca? 
Para aproveitar ao máximo a faculdade, 
nada melhor que se envolver com um 
grupo de pesquisa.
 

Comandada por um professor especialista, um projeto de 
pesquisa permite que você mergulhe em vários temas. As 
práticas em laboratório oferecem uma visão ampla do 
aprendizado e você pode experimentar mais o cotidiano 
da profissão.

O melhor é ficar de olho nas oportunidades para aproveitar 
todas. Escolha um trabalho do seu interesse profissional e 
explore o potencial desse conhecimento amplo.
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2.3.
FAÇA UM 
ESTÁGIO

Já que a prática é tão necessária, que 
tal ter uma experiência no mercado 
de trabalho antes de se formar? 
Isso é possível ao fazer um estágio 
em uma empresa ligada à sua 
atividade de interesse. Ao conquistar 
a vaga, você começa a se adaptar 
às responsabilidades do mundo 
empresarial e pode até ganhar uma 
bolsa como ajuda de custo.

                                                             

Ter essa experiência no currículo 
é muito importante para se 
destacar na hora de ter o primeiro 
emprego. Podendo conhecer o setor 
profissional, você fica mais preparado 
que os outros e consegue entrar no 
mercado com mais facilidade.
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2.4.
CONSIDERE O 
INTERCÂMBIO 
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As habilidades técnicas têm peso, mas não 
são os únicos ingredientes que formam 
um bom profissional. Se quiser ter sucesso, 
desenvolva algumas qualidades! Empatia, 
flexibilidade, versatilidade e capacidade de 
trabalhar em equipe são apenas alguns 
pontos importantes.

Para passar por um “intensivão” e ter 
todas essas características, vale fazer um 
intercâmbio. Com a experiência em outro 
país, você vai aprender a se virar sozinho, 
ganhar independência e se preparar para 
os desafios que virão.

Para não ter que trancar a faculdade, o 
intercâmbio acadêmico é a solução. Por 
meio de uma parceria entre instituições, 
você pode fazer algumas matérias do 
seu curso em outro país com bolsas que 
cobrem todas as despesas. Vale a pena 
ficar atento às oportunidades!
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RETA FINAL 
— A LINHA DE CHEGADA ESTÁ LOGO ALI

3
Os últimos semestres chegaram? Isso significa 
que você nunca esteve tão perto de conquistar 
a formação dos sonhos! Ao mesmo tempo, os 
desafios também ficam maiores. Exatamente 
como em um videogame, ao passar de fases, é 
preciso pontuar cada vez mais alto.

Mas isso não é motivo para desanimar, muito 
pelo contrário. Depois de seguir tão longe, 
basta se manter por dentro das obrigações 
finais para conquistar bons resultados. Quer 
descobrir o que vem pela frente? Continue a 
leitura e confira!
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APRENDA A LIDAR 
COM O CANSAÇO3.1.

Se você se preocupa com o sucesso 
desde cedo, provavelmente chegará 
ao final da faculdade com um 
estágio, projeto de pesquisa ou 
mesmo um pouquinho de cada coisa. 
Ainda que seja importante, não dá 
para negar que isso aumenta a 
sensação de cansaço, o que pode 
gerar desmotivação.

Para driblar esse obstáculo, durma 
o suficiente a cada noite e tenha 
alguns momentos de lazer. Monte 
uma agenda, organize todos os seus 

compromissos e encontre tempo 
para cuidar de si.

Também vale a pena manter 
o planejamento e se alimentar 
corretamente. Os bons hábitos darão 
mais energia para o seu corpo e 
deixarão você pronto para encarar a 
rotina da forma ideal.
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FIQUE PREPARADO 
PARA O TCC
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3.2.

Na reta final da faculdade, a principal 
tarefa é o Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC). Ele envolve várias 
disciplinas e pretende “amarrar” tudo o 
que você aprendeu ao longo do curso. 
Não dá para fugir dele, então o melhor 
é se preparar.

Mas antes de achar que ele é um bicho de sete cabeças, 
saiba que o desafio não é tão grande. Comece logo a 
pesquisar possíveis temas, conheça os trabalhos de outros 
alunos e leia sobre o assunto. Ficar por dentro do tópico 
torna o caminho mais fácil.

Não se esqueça de treinar técnicas para a produção 
de texto acadêmico, como a padronização dentro das 
normas. A produção de artigos científicos colabora para o 
seu desenvolvimento na área de pesquisa. Ao ficar craque 
de forma antecipada, você vai tirar de letra a tarefa.
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3.3.

Para que o seu TCC seja um sucesso, 
é fundamental contar com o apoio 
certo. É o seu orientador que esclarece 
dúvidas e “puxa a sua orelha”, se for 
preciso. Além disso, é um jeito de 
treinar o trabalho em equipe.

Se quiser acertar na escolha, 
responda três perguntas:

Qual é a sua área de pesquisa ou de 
maior interesse?

Quem são os professores que mais 
entendem do tema?

Com quem você tem mais afinidade?

Responda essas três questões (nessa 
ordem!) e fale com o professor sobre 
a orientação. É muito provável que 
receba o sinal verde, então é hora 
de arregaçar as mangas e colocar a 
mão na massa!
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ESCOLHA O 
ORIENTADOR



3.4.
CAPRICHE NO 
PRÉ-PROJETO

17

Tudo o que é bom, leva tempo. Concorda? 
Com o seu TCC é a mesma coisa. Você não 
deve fazer de uma só vez, até porque seria 
impossível. Então, o seu foco inicial deve ser 
no pré-projeto.

Ele é uma espécie de “apresentação” que 
deixa tudo engatilhado para a produção. 
Nesse momento, é preciso expor o tema, 
a metodologia e, em alguns casos, a 
revisão bibliográfica.
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3.5.
ACERTE NA 
PRODUÇÃO
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Depois de entregar e ter o pré-projeto aprovado, 
é hora de trabalhar para finalizar o seu TCC. A 
sugestão é caprichar bastante e se aprofundar 
no tema para responder as dúvidas levantadas 
pelo projeto.

O orientador é fundamental, pois ele dá dicas 
que podem te ajudar a escrever, analisar dados 
e criar algo realmente útil. Não se esqueça de 
colocar tudo no padrão acadêmico e faça uma 
boa revisão antes de entregar.

Depois é só se preparar para a apresentação. 
Lembre de que foi você quem fez esse trabalho 
do início ao fim, o que te torna super preparado 
sobre o assunto. Seguindo esas dicas, agora é só 
aguardar a aprovação.



FORMEI, E AGORA?

4
Após tanto tempo de dedicação, finalmente chegou a hora 
de se formar. Parabéns por mais essa conquista! Depois de 
comemorar a formatura, é importante entender que a sua 
trajetória acabou de começar.

Na busca por um emprego, monte um currículo caprichado 
que valorize suas qualidades — mas sem mentir, viu?! Treine 
para as entrevistas e demonstre o que aprendeu ao longo 
do tempo.

E para permanecer no topo, não se esqueça de ficar 
sempre atualizado. Fazer uma pós-graduação é 
interessante para se aprofundar em um tema e ter mais 
reconhecimento no mercado. Assim, dá para se manter 
como um profissional desejado da área!
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Ter sucesso da entrada à conclusão da faculdade é 
totalmente possível! Com essas dicas, você estará pronto 
para aproveitar os estudos ao máximo e, enfim, ser um 
profissional de muita competência. 

Como a escolha da faculdade é determinante 
para os bons resultados, fale com um 
consultor da Unileão por WhatsApp e veja 
tudo que podemos oferecer!

https://api.whatsapp.com/send?pho-
ne=5588992163040&text=Ol%C3%A1!%20

Gostaria%20de%20mais%20informa%-
C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20dife-

renciais%20que%20a%20Unile%C3%A3o%20
oferece%20na%20minha%20gradua%-

C3%A7%C3%A3o.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5588992163040
https://api.whatsapp.com/send?phone=5588992163040
https://api.whatsapp.com/send?phone=5588992163040
https://api.whatsapp.com/send?phone=5588992163040

