
 

 

 

Projeto Plano de Voo auxilia estudantes nas escolhas profissionais 

Voltado para os estudantes do Ensino Médio do Colégio Farroupilha, projeto realiza ações como 

a Jornada das Profissões e a Mostra das Universidades 

 

Com objetivo de auxiliar os estudantes do Ensino Médio na escolha profissional e no 

autoconhecimento, para que possam fazer escolhas mais assertivas, o Colégio Farroupilha 

desenvolve o projeto de orientação profissional ‘Plano de Voo’, composto de diversas atividades, 

como a Jornada das Profissões, a Mostra das Universidades, os grupos de orientação profissional, 

visitas e participações em atividades propostas por instituições de ensino superior, e programas 

de ‘miniestágios’, entre outras. Com este nome, o projeto existe desde 2014, mas muitas de suas 

ações são anteriores a este período. 

 

“O propósito do Plano de Voo é ajudar não apenas na escolha da profissão, mas também na 

preparação dos alunos para que eles cheguem naqueles lugares que desejam, sejam 

universidades daqui, de fora do país, públicas ou privadas. Se eles tem em mente que querem 

fazer faculdade fora, por exemplo, precisam levar em consideração algumas coisas, como ter 

médias elevadas e participação em atividades extraclasse”, explica a psicóloga educacional Lisiane 

Saraiva. 

 

Para compreender todos esses aspectos, além das ações citadas, o Colégio conta com Serviço de 

Orientação Educacional (SOE), formado por uma equipe de psicólogos educacionais, o projeto de 

melhoria de desempenho, simulados do ENEM, da UFRGS e do SAT (prova para ingresso em 

universidades norte-americanas), estímulo à criação de hábitos de estudos, além de grupos de 

estudos temáticos, voltados para diferentes áreas, como Relações Internacionais, Astronomia, 

Pensamento Computacional, Teatro, Voluntariado e Debates, entre outros, que permitem ao 

estudante se aproximar, ainda no Ensino Médio, de sua área de interesse. Há também o Currículo 

do Aluno, que reúne todas as produções extraclasse realizadas durante o Ensino Médio, que, 

além de documentar essas atividades, pode ser usado como portfólio para ingresso em 

universidades estrangeiras. 

 

Jornada das Profissões 

O Colégio organiza, no primeiro semestre do ano, um evento que traz profissionais de diversas 

áreas, de acordo com levantamento prévio feito com os alunos, para conversar com os estudantes 

sobre oportunidades, mercado de trabalho e o dia a dia desses segmentos. Cerca de 50 palestras 

acontecem simultaneamente em três períodos, e cada estudante pode se inscrever em até três 

delas, de acordo com suas áreas de interesse. 

 



 

 

 

 

Mostra das Universidades 

Já no segundo semestre, o Farroupilha recebe estandes de diversas instituições de ensino 

superior de Porto Alegre, região metropolitana e algumas outras cidades. Durante a Mostra, os 

estudantes podem tirar dúvidas sobre os cursos oferecidos, intercâmbios, a forma de ingresso e 

se aproximar de várias instituições, selecionando as que mais se identificam. 

 

Visitas a universidades e mini-estágios 

O Colégio procura promover visitas a universidades e incentivar a participação de alunos em 

ações por elas desenvolvidas. Entre os programas que contam com frequente envolvimento dos 

alunos estão o UFRGS de portas abertas, o PUC Tour, o Tour da Uniritter e o Unisinos Conecta. 

Os estudantes também tem oportunidade de participar de programas de mini-estágios, como o 

oferecido pelo Projeto Sombra, da ESPM, ou por meio de parcerias com instituições, como o 

Tribunal de Justiça do Estado e o Hospital de Clínicas. 

 

Grupos de Orientação Profissional 

Semestralmente, a equipe do SOE oferece, no turno inverso das aulas, cerca de cinco encontros 

em grupo para discutir questões relacionadas à escolha profissional. Depois da participação no 

grupo, o aluno faz uma entrevista individual, que pode envolver testes, escalas e outros 

instrumentos para ajudá-lo em sua escolha. 
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