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Prefácio 

Wanda Maria Braga Cardoso 
 

A obra desenvolvida por Lucas Almeida 

aborda um estudo incitador que abre uma 

interessante e pertinente discussão acerca do 

contexto da universidade e um caminho a ser 

trilhado no fazer acadêmico pela sua clientela. 

O livro é provocador de reflexões, pois a 

partir de abordagens sobre a própria escolha do 

curso, o ingresso na instituição, o 

comportamento e atitudes em sala de aula, 

relacionamentos interpessoais e intergrupais, 

processos de avaliações, postura didática e 

pessoal de professores, TCC, participação em 

congressos dentre outros, são temáticas que, de 

certo modo, trazem ao palco acadêmico um 

cenário pelo qual o estudante universitário será o 

protagonista. 
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A incursão nesta obra se dá por meio de 

experiências vivenciadas pelo autor, bem como, 

por coadjuvantes desse ator principal, o que vem 

a enriquecer o relato por focar o olhar em outros 

atores, não mantendo, assim, uma visão única e 

unilateral. Com conhecimento de causa, posso 

afirmar e garantir as credenciais desse autor, 

posto que foi um dos alunos mais brilhantes e 

dedicados com quem trabalhei.  

Diante disso, considero essa obra de 

excelente qualidade, e aproveito essa 

oportunidade para parabenizar o autor pelo 

insight de socializar experiências relegadas ao 

esquecimento por muitos e, por que não dizer, ao 

descaso, nos escaninhos dos ambientes 

universitários. 
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Introdução 

Olá! Meu querido leitor, tudo bem 
com você? Para escrever esta obra tive 
insights a partir de histórias contadas por 
amigos da época de graduação (discentes e 
docentes), debatemos sobre vários assuntos 
em nossas conversas, como: ensino, 
trabalhos em grupo, livros, TCC, mercado 
de trabalho dentre outros. Daí, pensei: por 
que não reunir tudo (ou quase) numa obra? 

Outro insight aconteceu depois de 
assistir a vários vídeos no Youtube que 
tratam de forma lúdica o cenário da 

universidade vivenciado pelo jovem 
universitário. A partir destas questões, 
gerou-me uma inquietação para escrever 
esta obra voltada aos estudantes 
(fundamental, ensino médio e 
universitário). Tal iniciativa aconteceu em 
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janeiro de 2016, mais precisamente no oitavo 
e último período da minha graduação em 
Administração.  

Esta obra tem o intuito de colaborar 
com todos os estudantes que buscam 
excelência e sucesso tanto em sua vida 
acadêmica como profissional. A obra 
preocupou-se em orientar os jovens em 
relação a que rumo tomar após o ensino 
médio e a graduação. Mais de 70% do livro 
baseia-se em casos vivenciados por mim na 
graduação, além de histórias contadas por 
terceiros. O que valeu a pena foram mais 
vitórias alcançadas do que derrotas. O 
desafio para conquistar o sonhado diploma 
(apesar de não ser garantia de emprego), já 
era almejado desde o dia em que eu coloquei 
os pés na faculdade.  

Os conflitos durante a graduação 
foram constantes, mas a vontade de vencer 
superou todos os obstáculos na minha 
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trajetória acadêmica. Encontrei vários 
problemas de ordem: familiar, acadêmica e 
profissional. Tive a felicidade de 
compartilhar as minhas conquistas com as 
pessoas, e também ficar triste e com raiva 
das mesmas pessoas (prepare-se para 
vivenciar estas situações).  

O livro irá abordar várias questões, 
entre elas: escolha do curso, primeiro dia 
de aula, trabalhos em grupo, afinidade, 
relacionamentos, mensalidade, provas, 
professores, TCC, formatura, congresso e 
outros. Há momentos no livro em que faço 
provocações, brinco, e também falo sério. A 
obra tem por objetivo ser uma consultoria de 
carreira para todos os estudantes desse 
Brasil. 

O recado que gostaria de passar a 
todos os estudantes brasileiros se resume 
em: estudar, estudar e estudar. Seja 
diferenciado. Não seja mais um na multidão. 
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Antes de tornar-se líder seja líder de si 
mesmo. 

Que Deus te dê direcionamento na sua 
jornada e nos seus projetos. Grande abraço, 
e muito sucesso! 

O autor 
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Qual curso escolher?  

Após sairmos do ensino médio 
crescem as expectativas para a entrada na 
universidade. Conhecer novas pessoas, 
exercer um cargo de prestígio na 
organização (esse é o pensamento dos 
calouros logo no primeiro semestre de 
curso) e crescer intelectualmente (nem 
tanto) são alguns sonhos dos jovens 
universitários.   

Mas, antes desta utopia (um pouco de 
brincadeira não faz mal), os jovens devem 
pensar em qual curso irão escolher antes de 
entrar na universidade. Saiba de uma coisa, 
na academia você vai atrás das informações 
junto à coordenação e secretaria. Esqueça o 
seu mundinho mimado de ensino 
fundamental e médio, onde a coordenadora 
entrava na sala e entregava a carteira de 
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estudante (esqueça literalmente). Na escola 
técnica federal o sentimento é o mesmo 
(corra e se informe sobre o que está 
acontecendo). 

Voltando ao assunto, faça buscas na 
internet e converse com amigos e familiares 
sobre cursos que já frequentaram. Entre no 
site das faculdades, veja a grade curricular 
do curso, enxergue o que há de novo em 
cada instituição, se possível, vá até a 
faculdade e converse com o coordenador do 
curso. Se você não fizer essa pesquisa, e 
quando chegar ao oitavo período 
queixando-se da faculdade e do curso, a 
resposta que lhe dou é singela: TE VIRA, A 
CULPA É SUA! 

Outro fator de decisão do curso a se 
matricular está na relação custo/benefício. 
Você já visitou o site do MEC? Checou a nota 
do curso naquela instituição de ensino? 
Qual o preço da mensalidade? Tem 
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descontos? De quanto? Há bolsas de 
estudos? Como citei anteriormente, você 
terá que fazer esta pesquisa para ter uma 
escolha mais assertiva do curso que irá 
estudar.  

Independentemente do valor e dos 
benefícios dos cursos de graduação, é 
relevante ressaltar que o futuro 
universitário precisa saber das suas 
competências cognitivas, em outras 
palavras, o estudante apresenta uma 
afinidade maior com as ciências: exatas, 
humanas ou saúde. Prefere cálculo e 
gráficos? Ou gestão de pessoas? Ou ambos? 
Gosta de ensinar? Gosta da área de saúde? 
Gosta de humanas? Por que não fazer um 
curso de licenciatura? Ou prefere negócios? 
Como vimos, o leque é extenso de 
alternativas a serem tomadas. Entretanto, 
são decisões voluntárias e necessárias para a 



O universitário e a universidade: vivenciando  
oportunidades e desafios na trajetória acadêmica 

14 
 

vida (a maioria das decisões são 
involuntárias). 

Caso não queira pensar em nada 
disso, não se preocupe, pois, papai e mamãe 
vão escolher o curso que você irá fazer. 
Porém, pode ser aquele que você não tem 
afinidade. Ainda assim, agradeça o 
investimento dos seus pais que querem 
apenas o seu bem. Apesar de a bondade de 
papai e mamãe, é relevante e necessário que 
você tome as suas decisões e responsabilize-
se por estas. Se hoje você não toma, pode 
ficar tranquilo que mais cedo, ou mais tarde 
o mercado irá te cobrar e a sociedade em 
geral irá também te cobrar por suas decisões.  

Caso você tentou o vestibular para 
entrar numa universidade pública e não 
passou, pare de perder tempo! Corra para 
fazer um curso, e não jogue mais um ano no 
lixo, gastando seu dinheiro em cursinhos 
preparatórios. Deixe isso para os estudantes 
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de medicina (que curso caro!) que passam 
três a cinco anos tentando o vestibular nas 
universidades públicas por não terem 
condições de pagar a mensalidade. Caso 
você trabalhe ou sua família tenha condições 
de financiar sua vida acadêmica, repito: não 
perca tempo! Se puder, estude e trabalhe, 
faça amizades, troque experiências etc. 

Faça o curso com paixão e vontade 
que você terá resultados em sua vida 
profissional e acadêmica. Caso não se 
identificou com o curso no primeiro 
semestre, saia e busque aquilo que irá lhe 
satisfazer como pessoa e profissional. 

Avante! 
 

 

  



O universitário e a universidade: vivenciando  
oportunidades e desafios na trajetória acadêmica 

16 
 

  



O universitário e a universidade: vivenciando  
oportunidades e desafios na trajetória acadêmica 

17 
 

Graduação: despesa ou 
investimento? 

Começo o texto fazendo uma breve 
reflexão matemática sobre o valor total da 
minha graduação. Após o cálculo e o 
resultado, gostaria que o leitor refletisse e 
me dissesse se a obtenção de um diploma 
universitário é caro ou barato. Vamos aos 
cálculos. 

Eu fiz Administração, em quatro anos, 
ou seja, cursei 48 meses no período de 2012 
a 2016, no horário noturno. Neste cálculo 
não está presente período gastos com xerox, 
livros, visitas técnicas, lanche, trabalhos, 
passagens e formatura. Sendo assim, só o 
valor das mensalidades, literalmente. 
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E aí? O que você faria com esse 

dinheiro? Iria para balada? Compraria uma 
casa? Daria uma entrada no apartamento? 
Comprava um carro? Gastaria com roupas? 
Faria turismo no exterior? Acho melhor uma 
moto, pois, sobrava uma graninha. 
Brincadeiras à parte, e na minha singela 
opinião, o valor é altíssimo! Minha família 
financiou meus estudos em dezessete meses, 
e o restante, paguei através do meu trabalho 

Ano e 
Meses 

Valor da mensalidade 
mensal/anual 

2012.2 (6x) R$ 2.186,10 
2013 (12x) R$ 4.788,00 
2014 (12x) R$ 5.171,04 
2015 (12x) R$ 5.532,96 
2016.1 (6x) R$ 2.998,92 

Custo total 
da 

graduação 
R$ 20.677,02 
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(pagar a mensalidade nunca foi fácil). No 
atual estágio profissional, sinto-me 
preparado para o mercado, sendo mais 
preciso, a área acadêmica que sofre escassez 
de bons profissionais assim como o mercado 
corporativo (profissionais ruins habitam em 
vários lugares).  

Caro universitário, o que posso lhe 
informar é que no momento do pagamento 
da mensalidade, meu coração sentia dores, 
entretanto, dei valor aos meus estudos e 
sempre busquei não ir para a recuperação. 
Estabeleci metas e objetivos durante a 
graduação. Se o dinheiro da sua graduação 
vem de papai e mamãe, fica mais fácil ir à 
final ou até reprovar, porém, quando vem 
do seu suor, você se esforça muito mais. Não 
tenha dúvida quanto a isso! Você acha que 
eu ia para faculdade fazer o quê? Namorar 
ou jogar videogame? Conversar com os 
amigos? Acertou. Eu ia me divertir, 
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conversar e jogar com os livros (pode 
parecer obsessivo, mas busque os livros e 
renuncie outras coisas). Fiz várias amizades 
e desenvolvi network. Fuja das amizades não 
construtivas, já dizia o querido Prof. 
Ferreirinha: “Tem gente que só fala piada e 

palavrão. Afaste-se dessas pessoas”.  
Em suma, o valor da minha graduação 

foi muito alto, porém, sempre tive a 
convicção de que estava no caminho certo e 
iria atingir lugares altos na minha vida. O 
retorno do capital investido viria com o 
tempo, e ainda, acrescido dos juros do 
conhecimento. E agora? Você acha que é 
despesa ou investimento a sua graduação? 
A sua graduação pode ser mais cara que a 
minha. Reflita. 
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Os primeiros dias de aula... 

O primeiro dia aula foi inesquecível. 
Não sabia onde era a sala, e vi uma multidão 
de calouros transitando pelo pátio da 
faculdade. O legal é que cheguei um pouco 
atrasado e também um pouco suado (pense 
na vergonha). Entrei na sala, e assisti à aula 
de Comunicação e Expressão do 
grandíssimo Prof. Ferreirinha, mas já 
imaginava que, independente do professor 
que estivesse em sala, iria pedir que cada 
aluno se apresentasse para a turma e 
dissesse o porquê de estudar Administração 
(que coisa chata). Dito e feito. O professor 
fez isso mesmo, mas foi tranquilo. O curioso 
é que no primeiro período “caem os 
paraquedistas” em sala. E também os alunos 
que já têm uma graduação (enchem a boca 
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para falar que já possuem graduação, alguns 
não sabem de nada).  

No primeiro período, estive muito 
atento às aulas e aos colegas de sala. Uns que 
eram mais quietos que outros, e também 
àqueles que não possuem nenhuma 
afinidade e não faziam a menor questão de 
conhecer (isso acontece em qualquer lugar, 
vamos deixar de hipocrisia). Por outro lado, 
fiz amizades saudáveis e construtivas que 
me auxiliaram em vários momentos, 
pessoas legais e inteligentes. Caro 
universitário, não se perturbe, pois, no 
primeiro período existe um turbilhão de 
sentimentos a flor da pele (você não 
conhece ninguém).   

Em relação aos exercícios, procurei-os 
fazer no mesmo dia da aula. A antecipação 
e o planejamento das atividades foram 
fatores relevantes para as notas boas. Pude 
participar com vários colegas das atividades 
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iniciais, na qual tive dúvidas, e busquei 
entender as questões e não apenas copiá-las 
e passar para o papel (nessa hora aparecem 
aqueles que só querem copiar). Passado isso, 
os primeiros dias de aula foram bem 
tranquilos e pude conhecer um pouco mais 
as pessoas que estavam ao meu redor. 
Busque conhecer seu grupo de trabalho, e as 
pessoas com que você tem mais afinidade, 
porém, que sejam inteligentes e 
comprometidas (isso não é fácil). 

Até a minha graduação, havia 
passado por turmas consideradas boas e 
pouquíssimas péssimas. No primeiro 
período há uma grande quantidade de 
alunos que ainda não sabem o que querem 
da vida, na minha época tinha uns 70 alunos 
na sala. No tocante, caro leitor, a transição 
para o segundo período, muita gente migra 
para outros cursos ou desiste. É a famosa 
dança das cadeiras. A efemeridade reina 
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entre o primeiro ao terceiro períodos, pois, 
as pessoas ainda ficam indecisas. 
Reprovações precoces, ou várias idas a final 
faz com que o aluno saia até da própria 
instituição e migre para outra. Por outro 
lado, há instituições que “flexibilizam as 
provas” e pressionam os professores para 
que não reprovem uma grande quantidade 
de alunos (a realidade do ensino superior 
privado brasileiro), enfim, o mar é extenso.    

No geral, procure observar o 
comportamento dos colegas e busque 
comunicar-se com todos, saia do paredão e 
da timidez. Estude com vontade, aprenda e 
compartilhe o conhecimento com os colegas 
e busque isso cada vez mais. Crie a sua 
identidade. 

 

 



O universitário e a universidade: vivenciando  
oportunidades e desafios na trajetória acadêmica 

25 
 

Trabalhar em grupo? 

O século XXI e a realidade pós-digital 
fez com que os tímidos “saíssem do 
armário” e pudessem expor as suas ideias e 
opiniões a todos. Na faculdade, isso não é 
diferente, os trabalhos são feitos para que os 
alunos apresentem de forma individual ou 
em grupo na frente de todos.  

Se você é tímido, fique em casa e não 
se matricule em nenhuma faculdade. Se for 
tímido, fique em casa e não busque trabalho. 
Essa é realidade! Perdoe-me querido leitor, 
mas o mundo mudou e foi justo na sua vez. 
Particularmente, sou tímido, mas cansei de 
sê-lo, pois, precisava interagir com outras 
pessoas. No começo do meu ensino médio 
tinha problemas sérios de timidez e tinha 
inúmeras dificuldades de comunicar-me nos 
trabalhos que precisavam ser apresentados. 
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 Antes da graduação, estudei na 
escola técnica, e foi lá que cresci bastante 
(caso não queira a faculdade, vá para o 
ensino técnico). Apresentei vários trabalhos 
e participei de debates em sala de aula. Meu 
coração gelava nas apresentações (hoje só 
faço suar) e enxergava as pessoas como 
“monstros”. Parece até engraçado, mas em 
três anos perdi o medo de falar em público. 
Pude perceber que um pouco do medo 
estava na falta de conhecimento sobre 
determinado assunto. Aí está um dos X da 
questão. Conheça, informe-se e esteja 
preparado que você consegue falar em 
público de forma direta e informativa. 

Voltando aos trabalhos em grupos, 
pude perceber que as pessoas são bastante 
resistentes quanto aos seus grupos 
informais (falo com mais detalhe no 
próximo capítulo) e ficam com eles até o 
término do curso. As variações de grupo 
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acontecem de forma rara. Sempre tem 
aquele colega que vai transitar em todos os 
grupos, mas ao término do curso, ele vai 
apresentar o TCC sozinho. Na maioria das 
vezes, o problema está com ele, pois, 
apresenta dificuldades seríssimas de aceitar 
e ser contrariado das suas ideias; porém, há 
outros que são folclóricos e se comportam de 
forma muito inocente, às vezes, cômica 
(essas criaturas são de outro planeta) só 
querendo filar literalmente o seu trabalho. Já 
enxergou, caro leitor, os problemas de se 
trabalhar em grupo? Prepare-se, ainda há 
tempo para desistir da graduação. 

Em relação a minha equipe de 
trabalho, não migrei para outras. Só uma vez 
que participei e mudei até de lugar para 
fazer um trabalho com outra equipe. O 
resultado foi positivo, mas sempre o colega 
filão aparece, é incrível! Essa pessoa nunca 
tem tempo para nada e vive sempre 
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atarefada. Mas, faz questão que seu nome 
esteja no trabalho como alguém que 
participou (esses seres de outro planeta 
deveriam ir para outro planeta) e muito do 
trabalho.  

Ao longo de toda a graduação, senti-
me satisfeito com todos os trabalhos que fiz, 
porém, a maioria sempre deixa para última 
hora. Essa falta de preocupação me deixa 
com os nervos à flor da pele. Uns vêm com a 
seguinte desculpa: “Gosto de trabalhar sobre 

pressão”. Por mim, tudo bem, contanto que 
seja feito um trabalho de qualidade (acho 
isso muito difícil, talvez impossível).   

Deixado as desculpas de lado, procure 
fazer a sua parte e saber de todo o trabalho. 
“Confie desconfiando” das pessoas. Quatro 
anos é muito pouco para conhecê-las. Lidere 
e dê ordens. Cobre. Esteja em cima 
supervisionando. Procure ser sincero em 
suas declarações com o grupo. Não lidere à 
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toa. Seja um facilitador e, ao mesmo tempo, 
um dificultador daqueles membros que não 
querem saber de nada do trabalho. Faça-os 
pagar a xerox ou a impressão, e, logo após a 
apresentação, nunca mais o coloque em seu 
trabalho! Observe o comportamento dos 
colegas, e caso não goste, saia do grupo e 
busque outros. Não busque o grupo 
perfeito, mas aquele que erra menos e está 
mais comprometido com a causa.  

Se o leitor encontrar sincronismo e 
afinidade com o seu grupo, não tenha 
dúvida, irá realizar belíssimos trabalhos. E 
será reconhecido pelos colegas e 
professores. Aproveite para errar na 
faculdade, pois, o mercado não deixará. José 
Dornelas, autor de vários livros e uma das 
maiores referências de ensino em 
empreendedorismo no Brasil, fez a seguinte 
declaração numa entrevista: “Errar é humano 

e empresarial”. Concordo, porém, nem todos 
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no mercado irão perdoar os erros naquele 
momento. Existem professores que não 
perdoam os erros no trabalho, imagine 
diretores e executivos. Lembre-se, leitor, as 
pessoas só olham para os erros, e, 
pouquíssimas vezes, para os acertos. No 
geral, o ótimo é inimigo do bom. Cabe a você 
julgar o mais correto. 

Na hora de delegar as tarefas de cada 
membro no grupo você irá defrontar-se com 
uma infinidade de situações. Você pode 
pedir que um colega faça a introdução do 
trabalho, e ele afirma que fará. Porém, 
próximo do dia da entrega do trabalho, você 
vê a infinidade de erros do colega na 
introdução. Há outros no grupo que não 
falam absolutamente nada. Só querem que 
você mande-o fazer algo (já fiz isso no 
ambiente de trabalho). Há outros que só 
fazem criticar, criticar e criticar (cuide-se, 
pois, o pessimismo contamina a todos do 
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grupo) não oferecendo nenhuma alternativa 
para a solução do caso. Há outros que não 
sabem o objetivo do trabalho (estão 
pensando na praia ou no churrasco na laje 
do final de semana) em pleno sétimo 
período de curso. E há um ou dois que irão 
te ajudar (pelo menos aparenta querer 
ajudar).  

Enfim, na maioria dos casos, um ou 
dois (estou sendo otimista) membros do 
grupo irão carregar todo o grupo. Por isso, 
que lhe digo, leitor, busque você a sua 
melhora profissional e não espere pelas 
pessoas (corra atrás). Elas, geralmente, estão 
ocupadas e não fazem nada nos fins de 
semana. Caso você estude nos fins de 
semana, e até nas madrugadas, não informe 
nada a essas pessoas (se disser, vão lhe 
chamar de louco, porque não tem nada o 
que fazer).  
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Genericamente, os trabalhos em 
grupo oferecem vantagens e desvantagens 
para todos nós e cabe a você, leitor, optar por 
fazê-lo ou não. Reflita e busque enxergar 
seus erros (falo isso de coração) e procure-os 
consertar a cada dia. Momentos bons ou 
ruins serão vivenciados por você todos os 
dias da graduação. Gostando ou não você 
está trabalhando com pessoas. Manter o foco 
é fundamental!  
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Cuidado com o  
politicamente correto 

Essa é a maior praga do século XXI 
(esqueça as doenças). Ela “mata” pessoas 
bem-intencionadas muito rapidamente. Ela 
tem duas palavrinhas e chama-se: 
politicamente correto ou praga PC (autoria 
do filósofo Pondé). No primeiro período de 
curso sofri com um probleminha na 
apresentação de um trabalho sobre a Escola 
das Relações Humanas. Nesse estudo 
(Experiência de Hawthorne), o psicólogo 
Elton Mayo enxergou que o nível de 
produção e recompensas deriva do 
comportamento dos grupos informais que 
possuem uma escala de valores, como: 
afinidade, crenças, atitudes e outros. Vou 
repetir a palavra: grupos informais. 
Entendeu? Acho que não. 
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Quando apresentei esta parte do 
trabalho para toda a sala, no primeiro 
período, tinham na plateia: pessoas 
dormindo, pessoas prestando atenção e 
pessoas fingindo que estavam assistindo 
minha apresentação. Eu mencionei na 
apresentação que o pesquisador Mayo 
identificou a presença de grupinhos, ou seja, 
“panelinhas” na organização. E ainda incitei 
que na sala de aula e nas empresas era 
normal a presença desses grupos, muito em 
vista, as questões de afinidade das pessoas, 
e logicamente, estas se relacionam com 
quem têm mais identificação, crenças (como 
citei no primeiro parágrafo) etc. 

No dia posterior a esta declaração, 
recebo do meu colega de grupo uma ligação 
perguntando se aquele argumento foi para 
ofender alguém da sala ou qualquer outra 
coisa do tipo. A minha resposta foi singela: 
“Não. Jamais”. Aí, ele me informou que no 
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grupo do Facebook tinha uma chuva de 
comentários negativos a respeito da minha 
declaração. Neste momento, refleti e 
enxerguei que as pessoas se vitimaram a 
partir da minha declaração e começaram a 
falar de mim, como se eu tivesse feito algo 
terrível ou qualquer outra coisa do tipo. 
Confesso leitor, nunca me senti tão mal 
como naquele dia. Para a minha sorte, não 
estava no grupo do Facebook e não vi os 
comentários daquelas pessoas (de outro 
planeta). À noite, fiz um pronunciamento 
pedindo desculpas pelo fato que ocorreu, e, 
logo após, “renunciei” ao cargo de vice 
representante de turma por achar que não 
teria clima algum para continuar, além de 
promover uma queda de braço entre o 
representante e o restante da turma por 
minha causa. 
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Por outro lado, vi “a casa cair”, por 
uma simples citação de um trabalho. Estas 
variáveis entraram de uma forma muito 
forte na minha vida (todo mundo passa por 
isso e não é desculpa minha) e não tive a 
capacidade de gerenciá-las da melhor 
maneira possível. Assumi uma responsa-
bilidade na sala em que eu não estava 
preparado, mas aceitei. Por outro lado, vi “a 
casa cair” da noite para o dia, por uma 
simples citação ingênua sobre um trabalho. 
A verdade é que o século XXI trouxe de 
forma anacrônica e abjeta pessoas que não 
conseguem conviver com a verdade e vivem 
utilizando várias máscaras todos os dias 
para poderem sobreviver na vida (fuja 
dessas pessoas).  

A dica que dou ao leitor universitário 
é cuidado onde pisa, e preste atenção nas 
pessoas que lhe dão bom dia e boa tarde, e 
apertam sua mão. Os invejosos estão em 
todo lugar e não querem você perto deles. 
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Lute pela causa 

Carlos Wizard, fundador da escola de 
idiomas Wizard (ele já está gerindo outro 
negócio, a Wizard passou por processo de 
aquisição) e autor do livro Desperte o 

milionário que há em você, defende que a 
pessoa no momento de implementar uma 
ideia ou projeto comercial tem que dedicar-
se a causa. Da mesma forma, tem que ser na 
graduação, caso você não se dedique, com 
certeza, você irá frustrar-se. De certa forma, 
o doar-se pela causa, gera: autodisciplina, 
responsabilidade, madrugadas em claro 
dentre outros. Coisas que 90% das pessoas 
não estão dispostas a fazer. Apenas 10% 
fazem.  

Na universidade nada é diferente do 
que o mercado. Acorde no horário correto e 
vá ao trabalho. Procure chegar no horário 
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das aulas e tente não perder o foco das aulas 
(isso é difícil, principalmente quando o 
professor é fraco). No momento da 
assinatura do contrato de prestação de 
serviços entre você e a faculdade comece a 
lutar pela sua causa, e abrace esta ideia. Leia 
e informe-se sobre palestras, congressos e 
workshops da sua área. 

Caso não o faça, você futuramente 
será um frustrado ao término do curso. 
Passei algumas madrugadas acordado 
estudando para as provas e trabalhos que 
tinha de fazer. Sem falar nos quatro anos de 
graduação em que passei escrevendo meus 
artigos para tentar uma publicação numa 
revista nacional (e consegui). E outras 
madrugadas acordadas escrevendo este 
livro. Busque estudar antes da semana de 
provas e na semana de prova também (isso 
não é pecado, apesar de os professores 
reclamarem). 
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Esses fatos corroboram ao que Wizard 
falou a respeito da causa, ou melhor, “pagar 
o preço” que nem todos querem fazer. Lute 
a cada dia e espante o medo que impera em 
sua consciência. Não se esqueça de que as 
desculpas são dos fracos. Você tem tempo 
para mudar! Como citei no primeiro 
parágrafo, a multidão não está disposta a 
pagar o preço ou lutar pela causa, porque, 
isto requer renúncias. Isto requer custo de 
oportunidade. Esse conceito econômico (só 
aprendi isso em economia) está contido nos 
livros de economia que significa nada mais 
nada menos, que o preço da renúncia. 
Entendeu? Deixamos de estar com pai e mãe 
para estarmos estudando com os nossos 
colegas (gente legal, gente de outro planeta, 
gente “bipolar” e gente mal-humorada) de 
sala, deixamos de estar com o nosso amor 
para estarmos estudando, deixamos de fazer 
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uma infinidade de coisas para estar 
estudando. Vê que coisa legal! 

Esta renúncia não é para todos. Seja 
em sala de aula, seja no trabalho, seja na 
execução de um projeto, a multidão nunca 
estará disposta a correr o risco ou pagar o 
preço. Numa sala de aula, quem “salva” a 
turma é apenas os 10%. Os 90% restantes 
não sabem onde estão e nem querem galgar 
postos maiores (minha hipótese). A turma 
do contra sempre é maioria (fuja da 
multidão).  

Janguiê Diniz, fundador do Grupo Ser 
Educacional, argumentou no programa 
Show Business, do apresentador João Dória 
Júnior, que, antes de torna-se Procurador do 
Trabalho, estudava mais de seis horas por 
dia. Ele destaca que renunciou várias coisas 
em sua vida, entre: festas e baladas com os 
amigos. Na hora de estudar, Janguiê foi bem 
direto: “Até na hora de estudar você tem que ser 
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empreendedor”. Seja um concurso, uma 
promoção na empresa ou uma prova, você 
deve colocar os objetivos e metas a serem 
cumpridos. A recompensa do esforço é a 
excelência e o elogio da construção de um 
relevante trabalho.  
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Viva de metas e resultados 

Pensa que os gráficos, as metas e os 
resultados de crescimento são apenas no 
universo empresarial? Sinto muito, pois, isto 
faz parte do universo acadêmico. Você é um 
produto e precisa posicionar-se para ter uma 
identidade, seja na academia ou nos 
negócios. Em relação às notas, qual é a sua 
meta? Você é competente para passar em 
todas as disciplinas da graduação? E a 
evolução das suas apresentações no trabalho 
como estão? Esses questionamentos são 
fundamentais para se estabelecer uma 
cultura voltada para as metas, objetivos e 
resultados. 

Particularmente, estabeleci tirar nota 
dez em todas as disciplinas da graduação, é 
fato que não consegui, entretanto, as notas 
que tirei foram próximas a dez. Fiquei ao 
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todo com cinco notas vermelhas (a mais 
baixa foi cinco em Direito, e 95% da turma 
foi a final), porém, passei em todas as 
disciplinas e nunca senti o gostinho amargo 
da prova final. Recebi muitos feedbacks de 
colegas e professores. Estabelecer metas foi 
algo muito importante e me auxiliou para 
conquistar uma das três melhores notas no 
Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE), em 2016, pela 
faculdade (comemore e valorize as suas 
conquistas). No quarto período, estudei 
bastante e passei algumas madrugadas 
acordado, e tive a felicidade de publicar meu 
primeiro artigo no X Congresso Nacional de 
Administração (foi emocionante). 

Dando continuidade, ainda passei por 
quatro monitorias de Estatística (uma foi 
gratuita, as restantes tiveram 20% de 
desconto na mensalidade). As poucas 
conquistas que tive na graduação foram 
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baseadas em resultados. Aconselho-te a 
trabalhar não apenas na faculdade como 
também na vida. No ambiente empresarial, 
você irá receber elogios do seu chefe, e, 
caso você seja o chefe, os teus liderados 
irão te respeitar e te elogiar. Para alcançar 
estes resultados, não basta o marketing 

pessoal. Tem que ser bom! 
O século XXI é conhecido por muitos 

como o “século da aparência”. As redes 
sociais ajudam e muito. Sem criticar a 
internet, mas sim, as pessoas que não sabem 
utilizá-las. Estas acabam naufragando na 
rede mundial de computadores. Voltando a 
aparência, procure ter um perfil legal nas 
redes sociais, utilize as mídias sociais de 
forma inteligente. Se possível, construa dois 
perfis: um pessoal e outro profissional (as 
redes sociais foram criadas para o 
entretenimento, mas o universo corporativo 
o adotou). Evite fotos extravagantes e 
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comentários sobre assuntos polêmicos na 
sua rede (as pessoas ficam de cara feia, de 
vez em quando é bom postar).  Na academia 
e no trabalho, procure vestir-se de forma 
elegante que possa chamar a atenção dos 
outros. Lembre-se: se for diferente, as 
pessoas vão te olhar de forma diferente. 

Em suma, todo o seu marketing pessoal 
tem que ter uma base de conhecimento. Já 
dizia Roberto Justus: “Não basta ser. Tem que 

aparecer”. Fica a dica. 
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Os debates em sala de aula  

Como falei na introdução, os 
primeiros meses de faculdade são 
verdadeiros caldeirões de sentimentos e 
explosões. Se você tem a sua opinião 
formada, prepare-se que ela será distorcida 
por colegas e professores. Não fique com a 
cara feia. Busque argumentos para defender 
as suas opiniões. Vá até o fim, custe o que 
custar. 

Debates em sala de aula são sempre 
bem-vindos. Quando você está por dentro 
do assunto é sempre mais confortável 
debater com os outros (e levar vantagem). A 
filosofia de Sun Tzu é bem clara ao afirmar 
que para vencer uma batalha é fundamental 
conhecer as fraquezas do inimigo. Conheça 
também aqueles que expõem as ideias 
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contrárias as suas, e vença-os de forma 
literal. 

O calor dos debates e das discussões 
chama a atenção da plateia. Ter o 
conhecimento sobre diversos assuntos faz 
com que você esteja no centro das atenções 
(isso é um pouco de marketing pessoal) e 
esteja na frente de uma multidão. Não fique 
chateado, desafie os seus professores 
também e não apenas os seus colegas de 
sala. Para ser diferenciado, tem que debater 
e indagar os outros de forma diferenciada. 
Marque posição por onde passa. Respeite, 
mas opine. Não fique constrangido se os 
outros não gostarem da sua opinião. 

Durante a graduação vivenciei 
situações em que não estive preparado para 
debater, pois não possuía argumentos e não 
tinha lido absolutamente nada do assunto 
abordado em sala de aula.  Ficar calado foi a 
minha melhor opção. Gostaria de dar um 
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conselho: leia bastante. Durante um ano 
estabeleça um plano de leitura de 
cinquenta livros (há outros professores que 
determinam a leitura de 80 livros no ano) 
que irão lhe ajudar bastante na sua 
caminhada. Quando o professor colocar 
uma prova com questões subjetivas, você 
não encontrará muitas dificuldades para 
dissertar, e, se brincar, irá até gostar de fazer 
provas neste formato (a maioria detesta este 
tipo de prova). 

A leitura, de maneira geral, irá te 
enriquecer e os colegas de sala irão te olhar 
de forma diferenciada. Quanto aos seus 
professores, há aqueles que, apesar de 
exercerem o cargo docente, não possuem o 
hábito de ler (isso é verdade), é neste 
momento que você poderá debater e mostrá-
lo no livro que você está correto e ele não 
tem razão alguma para afirmar suas 
opiniões sobre o fato.  
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Os debates no universo acadêmico são 
enriquecedores e cabe a todos nós estarmos 
preparados para poder debater com 
argumentos sólidos e convincentes. O hábito 
da leitura e a capacidade crítica de análise de 
um fato fazem com que possamos estar 
preparados para debater com discentes ou 
docentes. 
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Desafie os teachers! 

Esse é assunto muito polêmico, 
principalmente, no círculo de conversa dos 
discentes. Seja no ensino fundamental ou no 
médio, muitos de nós sentíamos uma 
imensa vontade de fazer aquela perguntinha 
ou de ter uma opinião contrária ao do 
professor. Antes disto, saiba que a 
arrogância faz parte da vida de muitos de 
nossos mestres (principalmente pela 
titulação). Antes das aulas, leia os slides da 
disciplina, pesquise e leia livros sobre a 
temática. No momento da aula, opine e 
defenda seus argumentos. Não fique 
demasiadamente acomodado diante dos 
seus professores, desafie-os constantemente. 
Vi situações em que o professor teve que 
anular e dar pontos a todos os alunos, pois 
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ele havia errado, e só consertou as questões 
mediante os argumentos dos alunos.  

Ocorreram outras situações em que os 
professores não realizaram a anulação da 
questão, por questões meramente pessoais. 
Sabemos que os mestres estão para nos 
orientarmos em qualquer ocasião, e, em 
última instância, a palavra final é deles. A 
importância do conhecimento está no seu 
debate democrático que não é realizado 
apenas por discentes, mas também com 
docentes. Busque a cada dia o conhecimento 
e tenha propriedade em seus argumentos. 
Quando você enxergar aquele professor que 
possui um conhecimento mínimo da 
matéria e tenta passar uma imagem de 
amplo conhecedor, não perca tempo, 
desafie-o e mostre a ele o que é certo e o que 
está errado. Não importa, prossiga. Tive a 
oportunidade de conhecer vários 
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professores, uns de alto nível cultural, 
outros muito fracos. 

Em tempos passados, enxergávamos 
o professor como o grande sábio e 
conhecedor do bem e do mal, nos tempos 
atuais, a história mudou, e o docente tornou-
se parte integrante do grupo, corroborando 
para seu auto aprendizado. Este conceito é 
citado muitas vezes pelos nossos mestres, e 
me parece um discurso demagógico e 
pouquíssimas vezes aplicadas em sala de 
aula. Independente da retórica cabe ao 
docente fomentar um ambiente de discussão 
entre os alunos para que possam surgir 
grande ideias e soluções práticas para a 
academia e a vida. 

No momento em que o professor se 
posiciona como um grande intelectual, e não 
aceita o confronto das suas ideias, este se 
comporta como uma criança mimada e um 
profissional que atua na base do seu poder 
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para poder controlar as opiniões contrárias 
dos seus estudantes. Para o filósofo Olavo 
de Carvalho, os alunos devem estudar a 
matéria antes das aulas e quando o professor 
abordar aquele tema e defender com unhas 
e dentes, o aluno deve mostrá-lo no livro e 
dizer: “Professor, o senhor está errado”. A 
partir deste momento, o professor vai 
enxergar o seu erro perante a sala e vai dar 
nota dez ao aluno até o fim do curso (não 
custa tentar). 

Durante a graduação, percebi que os 
colegas de sala nunca zelaram pela titulação 
acadêmica do professor. As pessoas 
zelavam a sua capacidade de transmissão do 
conhecimento, ou seja, o “saber passar”. Isso 
é um fator preocupante, que faço questão de 
compartilhar com você. Nos cursos de 
negócio há uma grande quantidade de 
professores que possuem experiência de 
mercado e pouca acadêmica, algumas vezes 
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as instituições buscam um palestrante ou 
algum profissional que ocupa um cargo 
executivo na empresa, assim este 
profissional vai atuar em sala de aula. Em 
sua maioria, os resultados são benéficos, 
pois os docentes possuem uma interação e 
uma capacidade de fazer ligações entre a 
teoria e a prática de mercado. Por outro lado, 
vi docentes que deixaram a desejar em 
ambos os aspectos: acadêmico e 
profissional. Há outros que dão aula apenas 
para pagar a prestação do carro ou o 
condomínio do apartamento. Em outros 
casos, só existe um único professor para dar 
aquela disciplina e apesar do histórico 
negativo em sala de aula, a coordenação fica 
“refém”, pois não há outro professor para 
contratar no mercado.  

Enfim, o cenário é complexo. 
Independente do ensino que lhe for 
passado, conteste os seus professores. 
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Congresso é local de selfie? 

O título desta seção é até engraçado, 
mas é a pura verdade. Tive o prazer de 
participar de três congressos de 
Administração (dois internacionais e um 
nacional), em 2012, participei no Centro de 
Convenções, e as pessoas carregavam seus 
notebooks para anotarem o que os 
palestrantes estavam falando. No lado de 
fora do congresso, muitas pessoas ficavam 
conversando, passeando e tirando foto 
(poucas pessoas). O valor do congresso era 
de aproximadamente R$ 120,00. Esta 
quantia, a meu ver, necessitaria ser bem 
empregada, e não desperdiçada como as 
pessoas faziam ao ficarem de fora das 
apresentações só aguardando a hora para 
buscar o certificado de participação.  
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Em meu último congresso, durante a 
graduação, percebi o fenômeno do selfie. Seja 
do lado de dentro ou do lado de fora das 
apresentações, as pessoas tiravam selfie toda 
hora. Só bastava olhar para o lado e ver uma 
multidão de pessoas tirando selfie toda hora. 
Fui com alguns da minha turma e tirei selfie 

para não passar em branco (fui forçado a 
tirar). Durante o trâmite das apresentações 
dos palestrantes, muitas pessoas estavam 
navegando em alguma rede social ou 
escutando música nos seus gigantes 
smartphones, para chamar a atenção das 
pessoas, os oradores utilizaram-se de mil e 
um artifícios, pois a grande maioria dos 
estudantes não saiam do celular. Lembrei-
me que apenas três palestrantes chamaram 
a atenção da plateia. 

A indagação perante a este fato é o 
seguinte: congresso é local de selfie? Quero 
fazer uma reflexão com o colega 
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universitário. Você paga mais de R$ 100,00 
para assistir às palestras de grandes nomes 
do cenário acadêmico e corporativo em nível 
nacional e internacional, durante três dias de 
evento. E você passa mais horas do lado de 
fora, conversando e tirando selfie com os 
colegas. Ao término do evento, você retira 
seu certificado de congressista contendo a 
presença de 24 horas-aula. Após esse dia, 
você levará seu certificado à faculdade para 
dar entrada nas suas atividades 
complementares. Na minha concepção, você 
comprou de forma literal o certificado. 
Sendo assim, o que aprendeu ao ter ido 
congresso? Você fez network?  

Caro leitor, independente do curso 
que faz, busque conhecer quem estará 
palestrando, faça anotações da palestra, 
entre em contato com o palestrante e entre 
outras. Não jogue dinheiro no lixo! Não 
busque apenas o certificado, e sim, o 
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conhecimento dentro daquele ambiente. 
Talvez a resposta para a solução do 
problema da sua empresa esteja lá, com 
palestrante, talvez uma dica sobre como 
vender mais esteja com o palestrante de 
vendas e por aí vai. Da mesma forma, no 
curso de graduação, procure não 
“depreciar” o local que você está 
investindo o seu dinheiro. Seja um curso 
intensivo ou workshop, busque as 
alternativas para solucionar os seus 
problemas e aprenda de fato. 

Quanto ao selfie, não tem nenhum 
problema, porém, há momentos que 
precisamos estar atentos e buscarmos 
crescer cada vez mais. Ao término do 
congresso, faça uma auto avaliação da sua 
participação. Indague-se sobre o que 
aprendeu, quais as melhores palestras, se irá 
para outros congressos etc. Veja se foi 
importante ter ido com os colegas de sala, ou 
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será melhor ir sozinho da próxima vez (o 
pessoal conversa demais). Planeje-se e 
organize-se tanto financeiramente quanto 
pedagogicamente. Seu investimento é 
relevante, porém, só irá gerar um retorno 
mediante o seu esforço. Guarde o espírito do 
selfie para o término do evento. #Ficaadica.  
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A convivência digital é difícil 

Encrenca, confusão, desavenças e 
mais de uma infinidade de substantivos e 
adjetivos compõem o universo das redes 
sociais. Na faculdade, minha turma possuía, 
num primeiro momento, um grupo 
“profissional” no Facebook. Os dizeres do 
grupo enfatizavam a troca de experiências 
profissionais e também num espaço 
reservado para serem postados os materiais 
das aulas de Administração. Porém, no 
primeiro período de curso, houve confusão 
(já relatei esse episódio na seção “Cuidado 
com o politicamente correto”), 
principalmente, do trabalho apresentado 
por minha pessoa. Nos períodos 
consecutivos não ocorreram outras 
confusões, mas pequenas desavenças que 
acontecem com qualquer grupo.  
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Com o passar do tempo, às pessoas 
migram para outras redes sociais. Esse 
fenômeno é chamado de efemeridade do 
universo pós-digital na qual se refere o 
publicitário Walter Longo, já que as pessoas 
transitam de um lado para o outro e, dessa 
forma, não há fidelidade das pessoas 
perante as redes sociais. Sendo assim, nossa 
turma transitou para o WhatsApp como 
ferramenta de maior interação e também de 
velocidade da informação. Através do 
aplicativo, sabíamos se haveria aula, se o 
professor postou o material da aula etc.  

Voltando ao contexto introdutório, 
pude perceber que apesar de o grupo ser 
fechado a todos os membros e ter uma 
política de estudos e de trabalho, as 
confusões foram quase que inevitáveis. 
Esse que vos fala participou de algumas 
situações constrangedoras, mais ou menos 
três. Faz parte. Por outro lado, sempre 
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identifiquei pessoas carimbadas que, na 
maioria das vezes, estavam lá preparadas 
para participar das confusões. A dica para o 
leitor é a seguinte: com o passar da 
graduação, as pessoas vão ficando 
saturadas, ou seja, não suportam mais 
ninguém! 

No começo da sua graduação comece 
fazendo boas amizades, e claro, procure 
postar coisas referentes à política do grupo 
social em que você esteja inserido. Se a 
turma que você estuda fez um grupo no 
WhatsApp voltado a estudos, poste notícias e 
informações referentes ao estudo. Caso 
esteja em grupo de trabalho, poste 
informações referentes ao trabalho. E assim 
por diante (é difícil de acontecer). Pude 
perceber, durante quatro anos, que as 
pessoas apresentam dificuldades na 
“convivência digital”. A convivência social 
durante quatro anos não é fácil para 
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ninguém (e a minha turma foi uma das 
melhores). 

A convivência digital promove 
vantagens e desvantagens para pessoas, 
empresas e sociedade em geral. Ela é um 
canal de comunicação e promoção de várias 
ideias e valores benéficos a um determinado 
grupo. Porém, não apenas no universo 
acadêmico as pessoas do século XXI sentem-
se muito constrangidas e “atacadas” por 
qualquer coisa que não simpatize com as 
suas convicções. Ou seja, você terá que se 
policiar e/ou vigiar sua forma de interagir e 
de se expressar oralmente. Muito dos 
problemas, leitor, poderá acontecer devido a 
opiniões contrárias que seus coleguinhas 
não gostarão de ouvir, e, dessa forma, irão 
criar uma atmosfera negativa dentro do 
grupo. Outra dica: muito cuidado na hora de 
postar algo, pois a repercussão da sua 
mensagem pode ser grande.    
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Acredito que durante a minha 
graduação o maior desafio foi conviver 
socialmente durante quatro anos. Por outro 
lado, apesar de os problemas, a convivência 
digital foi mais “agradável” e suportável 
com os colegas de sala. Não faço a inerência 
entre rede social com problemas, entretanto, 
acho que é um campo de estudos que precisa 
ser analisado, e necessita de respostas 
urgentemente.   
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Seja o que você quiser... 

Nas aulas de Administração é algo 
normal que os professores queiram que 
você, ao término da graduação, torne-se 
gestor (diretor, empreendedor e gerente) ou 
consultor. Parece-me que este é o “sonho de 
consumo” dos nossos queridos mestres. Por 
mim, não há problema algum, mas, às vezes, 
torna-se algo tão repetitivo que chega à 
exaustão.  

O filósofo Pondé declara: “A função da 

educação é exatamente identificar nos alunos 

suas diferenças e colocá-las em serviço da 

sociedade. Os melhores lideram, os médios e 

medíocres seguem”. Citação polêmica? No 
meu singelo ponto de vista, sugiro aos 
queridos leitores: sejam o que quiser! Não 
importa, se você será líder ou não, se será 
um servidor público, escritor, professor 
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universitário, executivo etc. Digo de bom 
grado que, independente do cargo, você terá 
tudo para ser feliz, do ponto de vista 
emocional ou financeiro.  

É importante lembrarmos que 
dinheiro não traz felicidade, porém, fornece 
(gostou do trocadilho?). Procure, desde o 
início da graduação, especificar o que você 
quer fazer até os últimos dias da sua vida 
profissional. Digo: aquilo que lhe deixa feliz. 
Aquilo em que você dorme tarde e acorda 
cedo. Aquele algo em que você faz questão 
de compartilhar com as pessoas. 

Caso esteja na área de Direito e queira 
abrir seu próprio escritório jurídico e dar 
aulas à noite na faculdade, não vejo 
problemas. Caso passe num concurso 
público, e queira ter “qualidade de vida”, ou 
seja, trabalhar de forma light, respeito a sua 
decisão. 
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Pude enxergar nos quatros anos de 
graduação um “corporativismo” tanto de 
discentes como docentes em relação ao 
futuro promissor do administrador, como se 
a felicidade profissional estivesse apenas na 
liderança de alguma organização, seja, como 
executivo ou empreendedor. Sob a minha 
ótica, dedico-me a escrever livros e fiquei 
muito feliz ao iniciar minha carreira na área 
literária. Pensei pouquíssimas vezes em ser 
escritor, porém, quando iniciei, não quis 
mais parar de escrever. Quanto as minhas 
iniciativas em ser pesquisador da área de 
Administração, pude perceber que as obras 
de caráter nacional sobre 
Empreendedorismo e Administração são 
bastante escassas. Por outro lado, existe uma 
infinidade de pensadores estrangeiros 
habitando nas nossas bibliotecas. Dessa 
forma, enxergo que posso contribuir com a 



O universitário e a universidade: vivenciando  
oportunidades e desafios na trajetória acadêmica 

72 
 

academia de Administração neste sentido (e 
quem sabe ser um pensador). 

A arte de falar em público me “enche” 
os olhos, já que considero a interação algo 
muito relevante para qualquer profissional. 
Como citado anteriormente, você leitor, terá 
que desprender-se da timidez e do medo 
para que possa desenvolver uma 
comunicação eficaz e convincente para 
todos, seja para uma plateia, reunião no 
trabalho, apresentação de um projeto etc. 
Faço um respaldo, todos nós buscamos de 
certa forma as nossas melhorias e, portanto, 
o crescimento dentro da organização em que 
trabalhamos. Gerir a própria carreira (como 
eu faço) ou gerir um negócio são apenas 
duas maneiras diferentes de conduzir a 
carreira profissional. Quer saber quais são as 
suas motivações? O que você quer ser ao se 
formar? Busque-as e seja feliz. 
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Prova de período anterior 

É isso mesmo que você leu. No cenário 
acadêmico brasileiro alguns de nossos 
professores acabam repetindo a prova que 
ele aplicou há um ano (dois anos e por aí 
vai), e os alunos utilizam seu vasto network 

para compartilharem as provas. De certa 
forma, estes acabam estudando apenas a 
prova do período anterior (não irei entrar 
em julgamentos morais em relação às provas 
que os alunos compartilham um com o 
outro). Mas, uma coisa é certa: professor, 
modifique a prova! 

No momento em que o professor não 
muda absolutamente nada da prova do ano 
anterior, os alunos já idealizam que o 
professor não quer ter trabalho nem para 
modificar a prova, tampouco dar uma aula 
convincente. Essa questão é polêmica, pois 
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já vi professores muito bons na sua didática 
de ensino, apesar de repetirem a prova do 
período passado. 

O engraçado dessas histórias é que no 
dia da prova, os alunos que só estudaram 
por ela pensam se a prova atual está da 
forma que a anterior. A tensão toma conta 
da maioria (eu, particularmente, sempre 
estudei, apesar de ver as provas do período 
passado), para muitos é bem mais fácil 
estudar o gabarito e anotá-lo na palma da 
mão ou no papel do que estudar de forma 
literal. 

Numa dessas histórias, um professor 
percebeu a “alegria” dos alunos perante a 
prova, e o que foi que ele fez na segunda 
prova? Para surpresa de todos, ele colocou 
questões abertas em mais de 80% da prova. 
A decepção foi geral dos alunos, e ao postar 
as notas não foi possível localizar uma nota 
10. Apesar de o caso ser engraçado, essa é 
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uma prática que se torna natural no 
ambiente acadêmico pela falta vontade do 
professor em reformular a prova. 

Por outro lado, percebe-se leitor, que 
você terá que estudar independente do 
estilo da prova do professor ou assim você 
se tornará como a grande maioria.  Estude, 
estude e estude. Quanto aos nossos mestres, 
estes, possivelmente, irão alegar a falta de 
tempo, seja com muitas turmas para lecionar 
ou ter que conciliar o trabalho numa 
empresa e as aulas na faculdade. Esse 
discurso é bastante conhecido... 
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Network com os teachers 

Max Gehringer, conhecido por ser um 
dos principais consultores de carreira no 
Brasil, já falava de network há muito tempo. 
Gehringer era bem claro, há cinco anos, ao 
afirmar que os alunos na faculdade 
deveriam se comunicar e fazer 
relacionamento com os seus professores, 
pois estes eram um bom canal de network.   

Essa assertiva tem como premissa o 
fator: empregabilidade. Essa oportunidade, 
leitor, você não pode deixar passar, pois 
aquele professor pode ser empresário ou 
gerente daquela empresa que está 
precisando de um profissional como você. 
Em outra obra, juntamente com a fera 
Valdênio Rodrigues (O mundo mudou... Justo 

na minha vez?), fiz network com o professor, e 
ele opinou que tinha vontade de escrever 
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um livro também, porém, perguntei-lhe 
sobre uma editora, e ele me falou que era 
sócio de uma. O resultado foi ótimo! 
Fechamos e lançamos o livro. Daí, te 
pergunto: como consegui publicar o livro? 
A resposta é simples: network! 

Viu? O que aconteceu comigo? Nada 
demais. Apenas utilizei essa ferramenta 
para conquistar algo que eu queria. Seja 
num congresso, simpósio, feira de negócios, 
academia de ginástica, campo de futebol, 
procure conversar e cresça sua network, ou 
seja, conecte-se com todos, seja online ou off-

line. E, claro, não se esqueça dos teachers, 
amanhã eles podem ajudá-lo. 
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Dia de sexta-feira tem aula? 

A melhor aula que tive, durante a 
sexta-feira, foi no último período de 
faculdade (incrível). Pode parecer até 
brincadeira, mas é a pura verdade. A sexta-
feira é um dia totalmente diferente dos 
anteriores (ninguém quer nada com a vida). 

Diante do cenário exposto, o leitor 
pode perceber que as aulas na sexta-feira 
caem bastante de qualidade e de produção. 
Existem professores que se esforçam para 
dar uma aula convincente, porém a própria 
sala não deixa. Por outro lado, o professor 
não tem uma boa didática e acaba 
comprometendo todas as aulas do semestre 
(a grande maioria é assim). 

Dia de sexta-feira, para alguns, 
significa ir ao barzinho, dar um roller com os 
amigos, ir dormir, menos ir para aula. Ouvi, 
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nos bastidores, que em Recife há faculdades 
que nos dias de sexta colocam uma discoteca 
aos discentes, além de distribuir o “comes e 
bebes”, como resultado: os professores não 
conseguem dar aula devido ao intenso 
barulho dos sons, e muitos alunos acabam 
desistindo das aulas. Em suma, a sexta-
feira na universidade é a tradicional sexta do 
terror, ou sexta-feira 13. A maioria prefere 
estudar de segunda à quinta. Ao leitor, 
recomendo estudar primeiramente para 
depois ir curtir a praia (no sábado ou 
domingo). 
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A oportunidade e a 
necessidade 

Nas aulas sobre gestão e 
empreendedorismo, os nossos queridos 
mestres fazem uma ressalva entre o 
empreendedor por oportunidade e o 
empreendedor por necessidade. De forma 
direta, o empreendedor por oportunidade é 
aquele que planeja e executa as ações do seu 
negócio a partir de uma oportunidade do 
mercado. Já o empreendedor por 
necessidade é aquele em que perde o 
emprego, saca o FGTS e tenta abrir um 
negócio qualquer (sem planejamento 
algum) devido ao seu desemprego. 

Quem empreende por oportunidade 
tem maiores chances que seu negócio se 
torne sustentável e possa permanecer por 
muitas décadas no mercado. Por outro lado, 
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quem empreende por necessidade poderá 
fechar as portas um pouco mais cedo 
(consulte as estatísticas do SEBRAE).  

Coloquei estas duas palavrinhas como 
título desta seção para mostrar aos leitores 
que algumas vezes nem sempre a 
necessidade será catastrófica. No meu 
terceiro período de curso auxiliei alguns 
colegas na disciplina de estatística. E a partir 
do quarto período comecei a atuar como 
monitor da referida disciplina. Foi uma 
experiência incrível. 

É importante ressaltar que antes da 
minha entrada na monitoria, eu estava 
trabalhando em duas empresas e, à noite, eu 
estudava. O salário que eu recebia, de 
ambas, já estava comprometido com 
algumas despesas pessoais e também com 
algumas despesas da minha casa. A partir 
deste cenário e do apelo dos colegas de sala, 
pude fazer a prova para monitoria, e passei 
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tranquilamente. Com o passar dos 
semestres, fui melhorando e aprendendo 
cada vez mais. Daí, pude perceber que tinha 
perfil para lecionar. 

A intenção de mostrar essa história 
com a minha pessoa é que nunca me 
preparei para estar na frente do quadro, 
explicando e dando aula sobre estatística 
para os alunos. Por outro lado, a experiência 
foi muito gratificante e aprendi bastante 
com a interação na sala de aula. Escolher 
entre a oportunidade e a necessidade é, 
algumas vezes, difícil. Porém, necessária. 
Assim, leitor, busque fazer o que gosta de 
forma planejada e organizada, se acontecer 
alguma situação em que não esperava, 
procure experimentar, se der certo, 
continue, caso contrário, descarte-a.  
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Ser representante de  
turma é... 

Chato, complicado, tem que ter muita 
paciência e uma série de adjetivos. A 
maioria das pessoas não quer essa 
responsabilidade (até os alunos de 
administração). Outra justificativa central: 
não ganho nada para ser representante.  

Eu tive a felicidade (e a infelicidade) 
de ser vice representante, porém, não fui 
muito bem no cargo. Passado é passado. A 
experiência de quatro anos me possibilitou 
enxergar e entender um pouco sobre a 
matéria de gestão de pessoas.  

Apesar de não ganhar nenhum 
trocado pela liderança da turma, com o 
passar do tempo pude melhorar o meu 
relacionamento interpessoal, ser mais 
paciente, além de confiar na minha pessoa 
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para que assim pudesse confiar nas outras 
pessoas. Caso a sua turma seja problemática, 
e você tenha as iniciativas ou ações para 
amenizar e facilitar a integração entre as 
pessoas, a sua atitude poderá sofrer algum 
tipo de resistência. O clima torna-se 
“pesado” e a desconfiança permeia para 
todos. 

Não se preocupe, leitor, caso você seja 
o representante da sala. Vão existir pessoas 
que não saberão da sua existência, existirão 
pessoas que irão lhe pedir o material da aula 
antes da prova, existirão os críticos... E por 
aí vai. No momento em que você assume um 
cargo de liderança, seja na empresa ou na 
faculdade, busque ser responsável pelas 
suas ações. Não se utilize de máscaras frente 
às pessoas só para conquistar crédito.  Em 
vez disso, compartilhe com os outros a sua 
gestão (gostando ou não), ofereça-os 
segurança e respeito na sua tomada de 
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decisão. Conquistar as pessoas é um longo 
percurso, agradar a todos é um pequeno 
discurso. Ser representante é servir aos 
outros sem esperar o recebimento de nada 
em troca. Parabéns ao meu colega Yago! 
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Terceirização da culpa 

O erro é sempre dos outros? Por que é 
mais fácil culparmos as outras pessoas? E a 
nossa culpa onde fica? De forma singela e 
direta terceirizamos a nossa culpa. É bem 
mais cômodo culpar a todos ao nosso redor 
do que a nós mesmos. Seja por “n” motivos. 

Por meio de minhas experiências no 
curso técnico e na faculdade pude perceber 
que a desculpa é um fenômeno 
contaminante em 100% dos grupos, 
principalmente, pela incompetência e a falta 
de humildade em reconhecer os erros e as 
falhas individuais. 

Nos trabalhos em grupo ou 
individuais que o leitor irá vivenciar na sua 
graduação, perceberá que alguns colegas de 
sala não conseguirão desenvolver alguns 
trabalhos pedidos pelos docentes. No dia da 
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entrega dos trabalhos, os coleguinhas de 
sala que não conseguiram entregar na data 
pedirão aos professores para ser entregue na 
próxima aula, já que vários problemas 
aconteceram, como: esqueci na empresa, a 
impressora quebrou, houve briga no grupo, 
meu irmão rasgou o trabalho, fui à igreja, 
dentre outras desculpas. 

É importante destacar que esse tipo de 
comportamento é corrosivo e contamina 
todo o grupo de trabalho. Tive a felicidade 
de entregar praticamente 95% dos 
trabalhos pedidos pelos professores. Os 
outros 5% não foram entregues porque não 
quis. Não precisei dar nenhum tipo de 
desculpa.  A dica ao leitor é singela: não 
culpe os outros, responsabilize-se pelos seus 
erros e suas falhas. Faça a sua parte e tente 
ajudar aos outros. Culpe-se, para depois 
culpar os outros. 
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Meu amigo executivo  

Esta seção não se refere ao tópico 
passado, apesar de bastante parecido. O 
amigo executivo foi um termo criado pela 
minha pessoa para aqueles alunos que 
durante a graduação trabalham 24h de 
segunda-feira à domingo. Este personagem 
nunca tem tempo! 

Numa linguagem coloquial, o amigo 
executivo nada mais é do que uma pessoa 
que não tem tempo para fazer nenhum 
trabalho em grupo, já que possuem pessoas 
no próprio grupo para fazê-lo. A falta de 
administração do tempo não é a premissa 
básica para o surgimento desse personagem. 
A premissa é a falta de interesse em fazer 
qualquer trabalho de interesse coletivo. 
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É importante ressaltar ao leitor que 
este tipo de comportamento permeia 
também o universo organizacional. No meu 
último estágio, tive um comportamento fora 
do normal. Oscilei, não tive atenção nas 
tarefas etc. Quero destacar que estes 
comportamentos não podem ser rotineiros, 
ou seja, não podem tornar uma constante na 
sua vida.  

O amigo executivo é uma espécie de 
ET que entra nos grupos em cada período, e, 
em alguns, fica até o final. Para o leitor 
sanear da sua equipe esse ET é importante 
ter uma conversa séria (olho no olho) caso 
não se conserte, dê um belo: Adeus! 
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Meu amigo impaciente 

Já pensou naquele estudante inquieto 
e impaciente? Aquele cara que faz vários 
cursos ao mesmo tempo, e no final não se 
formou e não conquistou absolutamente 
nada.  

É isso leitor, a universidade e o 
mercado de trabalho estão cheios de 
pessoas impacientes. O estagiário tem 
pouco tempo de trabalho e já quer ocupar a 
gestão de um setor da empresa (esse que vos 
fala queria também). O estudante iniciou um 
curso superior e depois de dois anos já está 
em busca de outro, pois não se identificou 
com o primeiro. 

Tenho um colega em particular que se 
encaixa muito bem neste perfil (não citarei 
seu nome). O conheci há quatro anos 
quando ele estava fazendo o ENEM para 
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tentar uma vaga de Engenharia na 
Universidade Federal de Pernambuco. Com 
o passar dos dias fiquei sabendo que este 
personagem estava fazendo curso técnico no 
Instituto Federal de Pernambuco. Passados 
os quatro anos, o encontrei recentemente e 
ele me relatou que está fazendo cursinho 
preparatório para prestar o vestibular em 
Medicina (eu não entendo esse cara).  Além 
disso, ele me relatou que estudou 
Engenharia, mas não enxergava viver de 
meros cálculos matemáticos   (ele achava 
chato). Ele pensa também em estudar 
música e ser professor. Ou seja, o rapaz deu 
uma volta ao mundo e no final das contas 
parou no mesmo lugar. 

A filosofia discute o estado de 
angústia do ser, uma característica deste 
sintoma está numa única decisão a ser 
tomada frente a várias escolhas e/ou 
alternativas (em varejo aprendi que os 



O universitário e a universidade: vivenciando  
oportunidades e desafios na trajetória acadêmica 

95 
 

consumidores têm dificuldades de escolher 
um em cada mil produtos; quanto mais 
simplificado for o produto da loja melhor 
para a decisão do consumidor).  

Enfim leitor, o meu amigo é muito 
impaciente e tenta encontrar o curso 
perfeito. Ele possui várias afinidades, e seria 
mais coerente ele sentar e colocar no papel o 
que realmente gostava (fazendo um curso 
de cada vez). A dica que dou: não perca 
tempo pulando de curso em curso; busque 
fazer o que ama de cada vez, assim você será 
mais feliz. 
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Semana de prova 

Esse é um dos temas mais 
“emocionantes” da graduação. Seja na 
semana ou no dia de prova todos os alunos 
(até os alunos turistas) buscam se concentrar 
para tirar uma nota boa. 

A semana de prova faz com que os 
alunos atrasados nas aulas do período 
cheguem antes da abertura das salas (pense 
numa cara de pau). Há outros que chegam 
mais cedo para ajeitar a sua consulta (a fila) 
antes de ter a prova em mãos. Há outros que 
sentam nas cadeiras da frente em dias de 
aula, e no dia da prova sentam atrás. Na 
semana de prova, a biblioteca está lotada a 
partir das 15h. É gente no chão, gente nas 
salas, nas mesas (pense num povo 
estudioso). O engraçado dessa semana de 
prova são os alunos que não sabem o 
assunto que vai cair na prova (essas pessoas 
estavam presentes nas aulas). Estes entram 
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no WhatsApp ou no Facebook da turma 
pedindo desesperados o material ou os 
tópicos da prova (esse pessoal é de outro 
planeta).  

Na semana de prova encontramos 
pessoas que estudaram (10% da turma) e 
pessoas que dizem ter estudado (90%). 
Quanto às notas encontramos “várias 
injustiças”. Gente que filou ficou com nota 
10 (quem fila adora prova de marca X), gente 
que estudou ficou com nota 7. E por aí vai. 
Semana de prova é pressão para todos os 
lados. Tanto para quem estudou e quem não 
estudou. No final das contas ninguém quer 
ir a uma final ou reprovar. Quanto à velha 
fila, existe do primeiro ao último período. 
Os professores, atualmente, fingem que 
fiscalizam a prova (ninguém quer arrumar 
confusão com aluno). Enfim, são muitas 
estórias...  E o leitor, fila ou não? Estuda ou 
enrola? Passa de período ou reprova? 
#Boraestudar 
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Cuidado com o stress! 

Antes de iniciar o oitavo período de 
graduação, estive fazendo meu pré-projeto 
de Mestrado para Universidade Federal de 
Pernambuco. Escrevi nos meses de 
novembro, dezembro e janeiro.  

O engraçado deste episódio é que me 
estressei bastante, tanto com o pré-projeto e 
com problemas familiares. Certo dia passei 
mal e fui ao posto de saúde. Detectou-se que 
a minha pessoa estava com um nível de 
stress elevado. Após este episódio, voltei a 
praticar hábitos saudáveis, comprei uma 
bicicleta e comecei a pedalar com os colegas 
durante os fins de semana. O ganho que tive 
foi substancial. Pude ter mais paciência 
comigo e com os outros. Além de dedicar-
me com mais afinco aos meus projetos 
profissionais. 
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Durante a graduação conheci colegas 
que apresentaram um quadro de stress 

devido às situações vivenciadas em 
trabalhos de grupo. Numa determinada 
passagem bíblica, Jesus Cristo afirmou para 
cada um carregar a própria cruz, e não 
carregar a dos outros. O aperreio dos 
colegas com os outros colegas que não 
faziam absolutamente nada gerou um stress 

excessivo que poderia trazer maiores 
complicações à saúde do indivíduo.   

Ao leitor, recomendo que, 
independente da atividade ou cargo, busque 
uma academia e realize esportes para que o 
bem-estar físico possa proporcionar 
melhorias na sua vida profissional. Stress 

jamais! 
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O último período é cansativo 

Oitavo período é sinônimo de 
saturação, pois, o último lugar da face da 
terra em que as pessoas gostariam de estar 
seria no último período de graduação. 

Quando os professores passam algum 
trabalho (individual ou em grupo) no último 
período de curso, os alunos rejeitam e fazem 
cara feia. A expressão mais recorrente no 
término de curso é a seguinte: “não aguento 
mais”. Ou: “cansei dessa faculdade”. A 
chance de o leitor citar uma dessas frases é 
grande. Passar quatro anos de graduação, 
indo de casa ao trabalho, e do trabalho para 
a faculdade gera uma fadiga excessiva. Os 
problemas nos trabalhos em grupo, pessoas 
que auxiliam na produção do trabalho, 
outros que não estão nem aí; gera nos 
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discentes a falta de motivação em pleno 
último período de curso. 

De forma generalista, os discentes 
ocupam os lugares da sala apenas nas duas 
semanas que antecedem as provas. Espero 
que o leitor esteja presente em todas as 
aulas do último período. Que o cansaço e a 
saturação não sejam os motivos principais 
para a desmotivação no último período (a 
esperança é a última que morre). 
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O temido TCC! 

TCC significa trabalho de conclusão 
de curso. Seu trabalho, leitor, pode ser: 
monografia, artigo, projeto empresarial, 
plano de negócios dentre outros. O TCC é 
um tema na academia que ganha muita 
publicidade por parte dos discentes e dos 
docentes. Muita gente passa mal, se estressa 
e acha que vai reprovar (é muito engraçado, 
não existe ateu em fim de período – vide 
canal da Universidade Capenga, no 
Youtube).  

Meu TCC começou no sétimo período 
e foi concluído no oitavo. Eu e a minha 
equipe começamos a nos familiarizar no 
sexto período de curso (isso é raro, a maioria 
deixa tudo para última hora).  Pessoalmente, 
não encontrei muitas dificuldades na 
execução do trabalho, pois, até o sexto 
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período, havia estudado o suficiente para 
compreender um trabalho de tal dimensão. 

Nos períodos consecutivos, vi a 
maioria da sala apresentar dificuldades 
(faltava ao povo pensar um pouquinho 
mais), outros com sérias dificuldades para 
dar andamento ao projeto. O projeto na 
faculdade resumia-se a uma consultoria em 
que os alunos tinham que visitar uma 
empresa, identificar um problema e propor 
uma ação de intervenção para solucioná-lo 
(eu preferiria um artigo ou monografia). 

Em relação ao projeto da minha 
equipe, fizemos a implantação de um mix de 
marketing. A empresa estudada na época era 
da área de limpeza e conservação (eu 
trabalhava lá). Por ironia do destino 
(incompetência da própria gestão), o 
problema relatado no projeto discorria a 
respeito da falta de clientes na região, pois a 
empresa só possuía um. Dito e feito! Na 
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condução do meu TCC, a empresa perdeu o 
contrato e teve que pagar as verbas 
rescisórias de mais de 200 funcionários 
(consultoria boca de praga).  

Em relação à orientação do projeto, 
não foi das melhores, mas também, não foi 
das piores. Apesar de que todo orientador é 
um grande desorientador (vide canal da 
Universidade Capenga, no Youtube). Você, 
leitor, coloca um tema para o seu TCC, e o 
seu professor elogia, mas pede para você 
retirar (isso acontece toda vez). Em outras, o 
professor dá o e-mail, mas não responde (não 
foi meu caso) aos alunos.  Apesar das 
brincadeiras, o TCC é o seu resultado final, 
leitor, e procure apresentá-lo de forma 
convincente. O ideal é o 10, como nota final. 
Porém, o que vai importar é a sua vida 
profissional, e não, simplesmente, o TCC.  
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O reconhecimento é 
gratificante 

Fiquei muito contente com os 
trabalhos que executei durante a graduação. 
Por incrível que possa parecer, meus colegas 
de sala (a iniciativa da premiação partiu de 
poucos) reconheceram meus trabalhos 
(monitoria, artigos) e também o auxílio que 
eu prestei a eles nos momentos de 
dificuldade. Como recompensa, recebi 
presentes e até uma foto com assinatura de 
todos da sala (fiquei feliz) me 
parabenizando. 

Com o decorrer do curso, fui 
aprendendo, aos poucos, como lidar com as 
pessoas. Tarefa complexa, mas que valeu a 
pena. Apesar da premiação, sempre 
mantive a postura nas minhas opiniões. O 
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leitor pode até pensar que eu era “agradável 
a todos”, a resposta é não. Isso é impossível. 

Poder conquistar a confiança é o 
segredo para você que queira destacar-se 
perante os outros. As pessoas amam quem 
lhes passa firmeza e confiança nas palavras. 
Pense naquela loja de calçados, em que você 
é bem atendido pelo vendedor [...] você 
acaba voltando a mesma loja para lhe pedir 
outro calçado. Por quê? Porque ele lhe 
transmitiu confiança. 

Tive uma experiência incrível na 
monitoria, durante dois anos (já citei 
anteriormente) fiz muitas amizades, e 
alguns alunos mencionaram que eu 
lecionava melhor que o professor. Fiquei 
contente com o reconhecimento, e pude 
identificar um segundo fator neste quesito: 
amor. As pessoas percebem quando você faz 
algo a mais do que uma singela 
remuneração no fim do mês.  
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O terceiro fator para o 
reconhecimento é a qualidade. As pessoas 
adoram competência. Quando as pessoas 
enxergam nos seus trabalhos (acadêmico ou 
profissional) ou projetos a qualidade e a 
criatividade, você torna-se quase que um 
“guru” daquelas pessoas ou comunidade. 
Trabalhei muito para que os meus artigos 
fossem publicados nas revistas científicas. 
Além disso, conquistei o prêmio Mérito 

Acadêmico ficando entre os três melhores 
alunos mais bem colocados no ENADE em 
Administração, na qual concorri com mais 
de 200 estudantes da faculdade em que 
estudei. Os professores que eu trabalhei (e 
ainda trabalho) me reconheceram como um 
aluno diferenciado, e, isso para mim, foi 
motivo de orgulho. Em suma, para o leitor 
destacar-se, necessita ter autodisciplina e 
consciência do que está fazendo. Não 
busque os holofotes, busque fazer as coisas 
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de forma natural que o sucesso irá lhe 
alcançar. Já dizia Dalie Carnegie: “Trabalhe 

duro e em silêncio. Deixe que seu sucesso faça 

barulho”.  
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Formatura 

A formatura é o desfecho final da sua 
graduação. Se a sua turma for boa e você 
tiver condições financeiras, pague a sua 
formatura. Não é fácil para ninguém pagar 
mais de R$ 400,00 de mensalidade e pagar 
aproximadamente R$ 2.000,00 pelo baile de 
formatura. 

As empresas de formatura faturam 
uma verba alta, pois elas atacam 
diretamente o coração dos formandos. O 
marketing é muito forte. Quando o leitor for 
ao estúdio tirar as fotos e vê-las no 
computador, ficará com a vontade de 
comprar todas, independente do preço. 

Como citei na introdução, a formatura 
é o encerramento final dos seus quatro anos 
(caso você passe em todas as disciplinas) e 
seria importante você ter alguma recordação 
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da sua graduação. Tenho certeza de que a 
sua família terá muito orgulho de você e 
fará questão de estar presente com você na 
sua formatura. Além disso, você estará 
reunido pela última vez com todos os 
colegas de curso, celebrando aquele 
momento ímpar e especial. Você poderá até 
fazer formatura na pós-graduação, mas 
nunca será idêntica a sua cansativa e 
especial graduação. 
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The end? 

É, caro leitor, a graduação chegou ao 
fim. Para alguns, quatro, cinco ou seis anos 
de graduação foi um inferno, para outros, 
um paraíso (que mentira) e para mim, uma 
experiência incrível. Experiência é sentir na 
própria pele os bons e péssimos momentos 
vivenciados durante a graduação.  

Pergunto-te: você está preparado para 
uma graduação? Ao sair do ensino médio 
você vai para onde? Ensino técnico ou 
superior? E você que já está na faculdade, o 
que irá fazer após o curso? Você se 
identificou com algum caso que lhe 
mencionei? O livro foi bom ou o autor quer 
apenas ganhar dinheiro? Eu faço o que 
gosto, e você?  

Brincadeiras à parte, espero ter 
contribuído de forma significativa para a 
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sua vida acadêmica e profissional. 
Parafraseando, o filósofo e autodidata Josias 
Lima: “A vida às vezes é tão fácil, nós que 

complicamos”. É a pura verdade, “às vezes”-, 
vamos descomplicar.  

A intenção da obra é auxiliar você a 
crescer na sua profissão e refletir sobre as 
suas escolhas. Não deixe de ser o mesmo, 
independente dos centavos ou dos milhões 
em sua conta bancária (Dica nº 1). Dica nº 2: 
não seja mais um. J. R. Guzzo já dizia: “... em 

todas as vezes que estamos no lado da maioria 

precisamos refletir”. 
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