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Entrei na
universidade, e agora?
Depois de muito 

trabalho, a etapa da 

Educação Básica é 

concluída e agora 

surgem novos desafi os

Jovens de 17 e 18 anos 
preparam-se para ingres-
sar na universidade e 

conhecer, de fato, a carreira 
almejada. O primeiro passo é 
comemorar, afi nal, depois de 
uma rotina intensifi cada de 
estudos, nada mais merecido. 
Na sequência, é preciso fi car 
atento à matrícula, às discipli-
nas que devem ser cursadas, 
à carga horária, aos créditos, 
aos horários das aulas, entre 
outros. 

Após a “parte burocrática” 
e as boas-vindas, os alunos 
entram nesse novo mundo, o 
da universidade. O primeiro 
grande desafi o está na mudan-
ça de realidade. A Educação 
Básica é marcada pelo cuidado, 
principalmente da parte orga-
nizacional, do professor, dos 
orientadores, dos coordenado-
res em relação ao aluno. 

E, em um primeiro momento, 
o que pode “assustar” é que 
dentro de uma universidade o 
aluno deve ser autônomo, ad-
ministrar horários, materiais, 
comparecimento em provas; 
ele tem que ter sua própria 
organização. 

Uma dica para melhor se 
adaptar é observar as mudan-
ças e tentar se habituar a esse 
novo jeito de funcionar, crian-
do cronograma por escrito que 
seja fácil de ser visualizado. É 
importante compreender que 
tudo o que foi recebido na 
Educação Básica tem que ser 
transformado em autonomia.

Outro ponto de atenção 
refere-se à idealização do 
curso/carreira. O ideal é que a 
desconstrução da idealização - 
que realmente existe - seja feita 
antes da escolha. Quando o 
aluno está se preparando para 
fazer a escolha profi ssional 
é bom que haja uma aproxi-

mação em relação ao que é a 
universidade e o curso que ele 
está escolhendo. 

Mas como fazer isso? Pes-
quisando, entrando na matriz 
curricular dos cursos de inte-
resse, conhecendo os cursos 
mais a fundo. Outra coisa 
que recomendo é que visite 
a(s) universidade(s) antes do 
vestibular. Vale assistir a uma 
aula, visitar instalações, fazer 
uma vivência no laboratório 
da faculdade e, quando for 
possível, conversar com alunos 
que já estão na universidade, 
com professores, coordena-
dores do curso e também com 
profi ssional no exercício da 
profi ssão, assim, a idealização 
é reduzida. 

Não que ela não exista, mas 
diminui, e aí fi ca mais fácil 
enfrentar as matérias mais 
teóricas dos dois primeiros 
anos. Todas essas dicas são 
dadas no Programa de Orien-
tação Profi ssional que algumas 
escolas de ponta, como o Co-
légio Marista Arquidiocesano, 
possuem. No nosso caso, o 
trabalho começa no 9° ano, 
com uma sensibilização, e con-
tinua mesmo após a conclusão 
da Educação Básica. Existe 
contato posterior ao ingresso 
na universidade. 

Queremos saber o que o alu-
no vai ter de conquista ou não 
conquista para continuarmos 
a manter o vínculo, sempre 
mencionando que cada um 
tem um tempo para escolher. 
Porém, algo é indiscutível: é 
importantíssimo que o adoles-
cente se aproxime da escolha 
profi ssional, da carreira, an-
tes do momento da escolha 
efetiva. Pesquisar antes, na 2ª 
e 3ª séries do Ensino Médio, 
diminuem e muito as chances 
de reescolha (algo que gera 
frustração e mexe na auto-
estima). 

É fato: conscientização e co-
nhecimento evitam evasão.  

(*) - É orientadora profi ssional do 
Colégio Marista Arquidiocesano,

do Grupo Marista.

Cristiane Paccola (*)

A - Dividindo Experiência
Depois de alguns meses, o projeto ‘Lá em casa pra jantar’ volta no dia 
23 de março, uma quinta-feira, com um menu leve de verão para fechar 
a estação e fi car com saudade. O projeto partiu de uma ideia simples 
e agora já bem disseminada por sites como Dinneer, MenuTrip e Meu 
Bistrô. Une marketing da experiência e economia compartilhada, ou 
seja, dividir a experiência. Os donos da casa abrem as portas para re-
ceber pessoas que queiram comer bem e encontrar gente interessante 
num ambiente muito aconchegante e seguro. Eles criam um menu, 
marcam a data e divulgam. Aí as pessoas aderem, fazem as reservas e 
eles providenciam a comida e a bebida. Tudo por um valor bem menor 
do que o de um restaurante. As vagas são limitadas e só garantem 
o atendimento das reservas feitas pelo e-mail (laemcasaprajantar@
gmail.com). 

B - Fluxo Internacional
O controle de todo esse fl uxo comercial, de veículos e pessoas é 
realizado por diversos órgãos da administração federal, mas cabe à 
Receita as principais ações de fi scalização do fl uxo de importações e 
exportações e demais atividades relacionadas ao comércio exterior bra-
sileiro. Para dimensionar o desafi o que é controlar o fl uxo do comércio 
internacional que ocorre pelos portos, aeroportos e fronteiras secas do 
país, os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil lançam, no 
próximo dia 17 de março, em Brasília, o “Fronteirômetro”. Com essa 
nova ferramenta, é possível visualizar números com as projeções do 
volume de cargas, pessoas e veículos que ingressam e saem do País, 
dando à sociedade uma ideia de quantitativo no exato momento em 
que a consulta for feita.

C - Ideia Inusitada
A cidade de Baikalsk, na Rússia, inaugurou, próximo às águas do Lago 
Baikal, a primeira biblioteca do mundo feita com blocos de gelo. O acervo 
é composto por 420 livros esculpidos nas paredes e está disponível em 
vários idiomas como russo, inglês, chinês e coreano. Nos largos blocos 
de gelo é possível ler frases de pessoas que enviaram seus desejos e 
sonhos para serem gravados. De acordo com Maxim Khvostishkov, 
chefe do Turismo local e responsável pelo projeto, “a maior parte das 
pessoas desejam ter saúde, fi lhos, e principalmente que não haja guerra”. 
A biblioteca foi construída em círculo, para dar a ideia de labirinto. O 
local fi cará disponível até o mês de abril, quando o inverno termina e o 
gelo é derretido (ANSA).

D - Intolerâncias Alimentares
Nos dias 14 e 15 de julho, acontece a 8ª edição do Gluten Free Brasil, 5º 
Expo Funcionais e Nutracêuticos e 2º Gastronomia Funcional, no Centro 
de Convenções Frei Caneca. Em discussão as questões relacionadas 
às alergias e intolerâncias alimentares, síndrome metabólica, câncer, 
obesidade, além de todas as DCNT’s (doenças crônicas não transmissí-
veis). Acompanhando o crescimento do mercado sem glúten, que deve 
prosperar 32% até 2020, o evento espera receber 3500 profi ssionais da 
saúde e lojistas, para mais de 19 palestras e mais de 60 expositores. 
Diante desse cenário, os eventos se consolidam como os maiores do país 
a abordar os problemas relacionados ao glúten – doença celíaca (DC) e 
intolerância. Outras informações em: (www.glutenfreebrasil.com).

E - Poupatempo do Empreendedor
A vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, apresentou o projeto que cria 
o Poupatempo do Empreendedor, cujo objetivo é o de facilitar a vida do 
pequeno e médio empresário. Assim como o Poupatempo, já conhecido 
pela população, o do Empreendedor visa unifi car em um só lugar proces-
sos burocráticos relacionados à administração, abertura, manutenção, 
desenvolvimento e até encerramento de pequenas e médias empresas. 
Além de auxiliar na desburocratização do sistema de administração de 
empresas na cidade, o projeto também quer agilizá-lo, diminuindo o 
tempo de abertura e fechamento de empresas e, com isso, incentivar 
as startups. Essa iniciativa servirá de fomento ao empreendedorismo, à 
inovação e à criação de novas frentes de trabalho na cidade.

F - Registro no Cadesp
A Secretaria da Fazenda acaba de enviar comunicado a 15.417 contri-
buintes que não informaram para o Fisco o registro do contabilista res-
ponsável pela empresa. De acordo com a Portaria CAT 92/98 é obrigatória 
a comunicação do profi ssional contábil associado à inscrição estadual da 
empresa no Cadastro de Contribuintes de ICMS (Cadesp). No cadastro 
é necessário informar o número de registro do profi ssional junto ao 
CRC. O contribuinte notifi cado tem prazo de 30 dias para providenciar 
a regularização da inscrição estadual, informando o número de registro 
no CRC do novo contabilista. Para inclusão,  acesse (www38.receita.
fazenda. gov.br/redesim/) e utilizar o aplicativo “Coleta Web CNPJ”.

G - Calçados Veganos
A Insecta Shoes, marca de calçados ecológicos e 100% veganos, oferece 
opções com estampas coloridas e fl orais que são a cara da estação. A 

marca também acaba de relançar a Strap Sandal Argia, sandália com 
fechamento ajustável em velcro que permite a retirada da tira traseira, 
transformando o calçado em chinelo. Todos os produtos são feitos 
com roupas garimpadas em brechós ou tecido reciclado de garrafa 
pet. Além disso, a sola é feita a partir do excedente reciclado da in-
dústria de borracha, e os calçados são revestidos com muita espuma, 
o que garante conforto extra aos pés mais exigentes. Os modelos são 
unissex e a numeração vai do 33 ao 45. Mais informações em: (www.
insectashoes.com). 

H - Defesa para Mulheres 
No mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 
a Federação Sul Americana de Krav Maga realiza, em todo o Brasil, 
treinamentos gratuitos da defesa pessoal israelense, especialmente 
voltados para mulheres praticantes ou não dessa modalidade. A ideia 
é sensibilizar a mulher sobre a importância do combate à violência 
e mostrar que ela pode ser parte ativa da prevenção desse tipo de 
problema, crescente. Os treinamentos serão destinados às mulheres 
maiores de 14 anos, independentemente de preparo físico ou de ha-
bilidade para artes marciais ou esportes. Para este ano, a Federação 
espera mais de 10 mil mulheres em mais de 90 pontos de treinamento 
em todo o país. Mais informações e agendar aula gratuita em: (www.
kravmaga.com.br).

I - Franchising Conference
Multifranqueados e franqueadores brasileiros terão a oportunidade 
vivenciar de forma única a 17ª Multi-Unit Franchising Conference, o 
evento mais importante do mundo sobre estratégias para multifran-
queados e marcas de franchising. Acontece em Las Vegas, entre os 
dias 23 e 26 de abril, e estão abertas inscrições para que um grupo 
seleto de multifranquedos possa participar do evento contando com 
ações exclusivas, tradução simultânea e a presença de três importantes 
curadores brasileiros: Denis Santini, Paulo Mauro e Adir Ribeiro. O tour 
é organizado pelo Grupo MD e pela Global Franchise Consulting. Os 
interessados podem fazer suas inscrições pelo e-mail (multi@md.com.
br), até o dia 3 de março.

J - Programa de Estágio 
A Ipsos, pesquisa e análise de mercado, lança o Programa Geração 
Ipsos Estágio 2017, com o objetivo de recrutar estudantes do En-
sino Superior sem experiência profissional e com potencial para 
o mercado. O programa oferece vagas nas áreas especializadas da 
Ipsos: Connect, Loyalty, Marketing e Public Affairs. Entre os pré-
requisitos estão a graduação entre julho/18 e julho/19 nos cursos 
de Administração, Comunicação, Ciências Sociais, Contábeis, 
Publicidade e Propaganda, Marketing, Economia, Relações Inter-
nacionais e Públicas, Estatística, Engenharia e Psicologia. Paixão, 
curiosidade, empreendorismo e responsabilidade são qualidades 
essenciais para os que forem ocupar as vagas. Inscrições pelo site: 
(www.veredarh.com.br).
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O Brasil e a União Europeia 
(UE) lançaram uma nova 
fase do projeto “Diálogos 
Setoriais”, que reforça uma 
cooperação internacional com 
o objetivo de fi nanciar projetos 
de interesses comum. 

A iniciativa, acordada na 
última terça-feira (21), é 
a quarta fase do projeto e 
inclui um investimento de 
cerca 5,7 milhões de euros 
em um período de três anos 
em áreas prioritárias como 
transporte aéreo e marítimo; 
ciência e tecnologia; socieda-
de da informação, incluindo 
governo digital e inovação 
para o setor público; compras 
públicas; direitos humanos; e 
agricultura.

“São exemplos de áreas em 
que temos muito a aprender. 
Ninguém tem a fórmula do 
sucesso. Ao contrário, esta-
mos constantemente sendo 
confrontados pelos desafi os 
do século XXI e os Diálogos 
Setoriais foram concebidos 
para que possamos trocar 

A quarta fase do projeto inclui um investimento

de cerca 5,7 milhões de euros.

No mês anterior, o índi-
ce havia avançado 4,3 
pontos. No trimestre, 

o índice subiu 0,5 ponto, tota-
lizando 87,2 pontos. A queda 
da confi ança ocorreu em cinco 
dos 19 segmentos industriais 
pesquisados. Após subir 4,7 
pontos em janeiro, o Índice de 
Expectativas recuou 1,7 ponto 
em fevereiro, atingindo 89,3 
pontos. 

A principal contribuição para 
a piora da expectativa partiu do 
quesito que capta as previsões 
para a produção nos três meses 
seguintes. O indicador caiu 2 
pontos em fevereiro, atingin-
do 88,7 pontos, o menor nível 
desde maio de 2016. O Índice 
da Situação Atual recuou 0,6 
ponto, chegando a 86,4 pon-
tos. O nível de demanda atual 
exerceu a maior contribuição 
para a diminuição desse índice. 
O indicador caiu 2,3 pontos em 
fevereiro, para 82,9 pontos. O 
percentual de empresas que 
avaliam o nível de demanda 
como forte passou de 6,3% para 

Expectativa de produção nos próximos três meses foi a que mais diminuiu

em relação à medição anterior.

Inadimplência das 
empresas cresceu 
em janeiro

O número de empresas inadim-
plentes aumentou 5,28% em janeiro, 
em comparação com o mesmo perí-
odo do ano passado, de acordo com 
o indicador divulgado pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL). O 
crescimento do número de pessoas 
jurídicas negativadas perdeu força 
em 2016 – em janeiro do ano passa-
do, a variação anual foi 3,52%.

Segundo o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro, o abrandamento 
no aumento da inadimplência, mes-
mo em meio à crise, tem motivo. 
“Há dois movimentos diferentes 
hoje no país. O primeiro é a redução 
da capacidade de pagamento das 
empresas, que tem a tendência de 
elevar o número de contas pen-
dentes. O segundo é a restrição 
ao crédito, que reduz o estoque de 
dívidas limitando o crescimento da 
inadimplência. Este segundo tem 
prevalecido”, disse, em nota.

Houve também aumento de 3,45% 
na quantidade de dívidas em atraso 
em nome de pessoas jurídicas, na 
comparação com janeiro de 2016. 
Ainda assim, o número também está 
em patamar baixo em relação à série 
histórica. Além disso, o indicador 
mostrou que o número de dívidas 
mais recentes tem caído, enquanto 
o de dívidas antigas tem crescido. 
O número de dívidas atrasadas em 
até 90 dias caiu -19,94%, enquanto 
pendências entre 1 e 3 anos aumen-
tou 21,29% (ABr).
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Confi ança da indústria recuou 
1,2 ponto em fevereiro

O Índice de Confi ança da Indústria, medido pela Fundação Getulio Vargas, recuou 1,2 ponto em 
fevereiro, atingindo o total de 87,8 pontos

5,9% do total. 
Para Aloisio Campelo Junior, 

superintendente de Estatísticas 
Públicas da FGV, a queda do 
Índice da Confi ança em feve-

reiro, após a alta expressiva de 
janeiro, mostra um movimento 
de acomodação. Segundo ele, o 
cenário econômico traz notícias 
favoráveis à atividade, como a 

queda de juros e a injeção de 
recursos das contas inativas do 
FGTS no mercado. Isso pode le-
var a uma elevação da confi ança 
nos próximos meses (ABr).

Brasil e UE reforçam 
cooperação internacional

experiências”, afi rmou o em-
baixador e chefe da Delegação 
da União Europeia no Brasil, 
João Cravinho.

Neste ano, essa parceria 
completa 10 anos de atuação. 
Nas três primeiras fases foram 
realizadas mais de 200 ações em 
30 áreas. O valor total destinado 

ao projeto nos últimos anos 
foi de 16,9 milhões de euros. 
“Os números comprovam o 
êxito da cooperação, nas mais 
variadas vertentes da atuação 
do Estado”, concluiu o secre-
tário de Gestão do ministério 
do Planejamento, Gleisson 
Rubin (ANSA).

A partir de setembro, as insti-
tuições fi nanceiras não poderão 
mais cobrar juros de mercado por 
atrasos em pagamentos. O Con-
selho Monetário Nacional (CMN) 
aprovou resolução que proíbe a 
cobrança de taxas de mercado. 
Hoje os bancos podem cobrar 
multa, juros de mora (por dia de 
atraso) e juros remuneratórios 
sobre parcelas em atraso. De 

acordo com o Banco Central, a 
nova exigência trará mais unifor-
midade às operações de crédito e 
tornará as regras mais claras para 
os clientes. No atual momento de 
queda dos juros, no entanto, a nova 
regra prejudica os clientes porque 
as taxas de mercado (dos novos 
contratos) estão mais baixas do 
que os juros do momento em que 
o crédito foi tomado (ABr).

Juros por atrasos em pagamentos


