
O que o gabinete de carreira da faculdade pode 
fazer pelos estudantes  

Desde a receção ao caloiro até ao exame final do curso, pode 

contar com os gabinetes de apoio ao aluno para o que der e 

vier. 

  

 

O que os amigos não sabem, a universidade esclarece 

 

A adrenalina que sente quando entra na universidade pela primeira vez não deve 

andar longe da produzida num salto de paraquedas, só que neste caso a sua 

segurança é o gabinete de apoio ao aluno. É ali que pode tirar todas as dúvidas nos 

primeiros dias e a quem pode recorrer para enfrentar as mudanças que o primeiro 

ano de universidade implica na sua vida. Na fase inicial do curso, o papel destes 

gabinetes é ajudar os alunos em questões práticas da vida académica como 
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encontrar o melhor método de estudo, vencer a ansiedade, aprender a gerir o 

tempo ou preparar apresentações públicas.  

Mas a partir do 2.º ano o seu papel é facilitar o contacto entre estudantes e 
empresas. Hoje dificilmente um aluno sai de uma faculdade sem nunca ter 
tido qualquer contacto com empresas. Apresentações, workshops e jobshops 
são alguns dos pretextos que as empresas encontram para entrar nas 
escolas. O objetivo é conhecer os melhores alunos e iniciar o processo de 
conquista.  

A aproximação às empresas 

 

A primeira jobshop em Portugal aconteceu no Instituto Superior Técnico em 
1987. Hoje, as feiras de emprego universitárias integram o plano de 
atividades anuais das principais universidades e das maiores empresas do 
país. Durante dois ou três dias, os alunos podem circular pelos stands das 
empresas mais desejadas pelos finalistas e colocarem todas as perguntas 
que lhes vêm à cabeça. Esta é a oportunidade para perceberem o que fazem 
as empresas, como funcionam, o que esperam dos colaboradores e o que 
têm para lhes oferecer. Todas as perguntas são legítimas e quanto mais 
cedo começar a colocá-las, melhor. Uma pergunta descabida colocada por 
um aluno do 1º ano é absolutamente normal e cai no esquecimento, mas se 
for perguntar a uma grande consultora se um trainee tem direito a telemóvel, 
combustível pago e lugar de garagem, é provável que o seu nome entre para 
uma lista negra, ainda que a sua média de curso deixe os seus colegas 
roídos de inveja.  

A procura de estágios 

 

Cada vez mais cursos implicam estágios curriculares e cada vez mais 
estudantes já perceberam que é importante ganhar experiência antes de 
terminar o curso. Por isso, facilitar o acesso dos estudantes a estágios (ou 
mesmo a empregos) é outra das missões das universidades. O ISCTE 
Business School tem a IBSnetworking que reúne 1200 empresas com 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

29-07-2013

O que o gabinete de carreira da faculdade pode fazer pelos estudantes

Internet Nacional

O que o gabinete de carreira da faculdade pode fazer pelos estudantes 29-07-2013 INTERNET

ID
:

4
5
8
6
6
3
3

2 de 3



acesso aos currículos dos finalistas e que podem contactá-los directamente. 
Outro exemplo é o IST Job Bank, do Instituto Superior Técnico: divulgou no 
ano passado quase 700 ofertas de emprego e mais de 550 estágios. 
Também na Universidade Aveiro, desde 2005 que o PORTA - Portal de 
Ofertas e Curricula é o ponto de encontro entre as empresas e os estudantes 
dos vários cursos. "Anualmente, dão entrada no sistema uma média de 500 
a 600 oportunidades", confirma Luís Gomes, do Gabinete de Estágios e 
Saídas Profissionais da Universidade de Aveiro. 

A preparação para as entrevistas 

 

Para preparar os estudantes para os processos de recrutamento que terão 
de enfrentar para conquistar um estágio ou um emprego, os gabinetes de 
apoio ao aluno ou gabinetes de carreira (a designação depende das escolas 
e em muitos casos até existem as duas versões, o primeiro para os primeiros 
anos e o gabinete de carreira para os finalistas) ensinam-nos a fazer 
currículos e a comportar-se nas entrevistas de recrutamento. E em algumas 
escolas não há desculpa para não estar bem preparado. No Instituto 
Superior Técnico, por exemplo, só no 2º semestre de cada ano lectivo, são 
organizadas cerca de 60 ações de formação para preparar os alunos do 2.º 
ciclo para os processos de recrutamento. Na Universidade Portucalense os 
alunos mais indecisos contam com apoio para descobrirem a verdadeira 
vocação, e identificar as empresas que melhor se adequam ao seu perfil. 
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