


PREPARADOS PARA CONSTRUIR UMA CARREIRA DE SUCESSO?
Na Plataforma de Carreira, você encontra as principais oportunidades de trabalho, infor-
mações sobre o futuro do mundo do trabalho e orientações de carreira que vão te ajudar 
a entender o impacto do investimento na educação para a sua formação profissional.

A plataforma tem como principal objetivo ajudar você a se encontrar, focar no que é o 
motivo que faz você acordar todos os dias, sua razão de viver: o IKIGAI (propósito). Fun-
ciona como um mentor de carreira online que estimula a autoconsciência de seu poten-
cial profissional e a independência para autogerir sua carreira.

Ele é composto por quatro círculos que se sobrepõem: o que amo fazer; o que posso 
fazer bem; o que posso ser pago para fazer; e o que o mundo precisa. Ao centro, 
onde há a intersecção principal, está o próprio ikigai, que chamamos de: O Trabalho dos 
Sonhos.

 📌 PRIMEIRO ACESSO

Para iniciar sua jornada, você precisará se cadastrar na plataforma clicando  aqui. 

Você precisa também aceitar os termos e condições de acesso da plataforma, concor-
dando em compartilhar seus dados para as empresas parceiras, sempre que necessário.

https://ucb.catolica.edu.br/portal/estudante/plataforma-de-carreira/


AGORA QUE VOCÊ JÁ FAZ PARTE DO MAIOR ECOSSISTEMA DE 
CARREIRAS E EMPREGABILIDADE DO PAÍS

O primeiro passo é indicar o seu status profissional e suas expectativas para os próxi-
mos 6 meses. 

Lembre-se: seu status profissional é um dos aspectos que serão considerados fu-
turamente pelas empresas, para identificar seu perfil e é a forma como você indica 
seu momento profissional e seus objetivos.

Assim que você responder às perguntas, a plataforma automaticamente irá te direcio-
nar para o Currículo do Futuro.

 📋 CURRÍCULO DO FUTURO 

O currículo do futuro é uma versão ampliada do currículo tradicional em que você 
tem a possibilidade de mostrar quem você realmente é e todo seu potencial. Pense 
nele como uma fotografia em alta resolução do seu perfil e que te permite descobrir 
seus talentos, personalidade, valores, interesses, experiências e o quanto sua forma-
ção e capacitações impactam na sua atratividade para o mercado de trabalho.

No currículo do futuro você consegue conferir o seu desempenho acadêmico nas dis-
ciplinas já cursadas - que aqui são transformadas pela plataforma em Competências & 
Habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Se você não tiver experiência ou curso 
adicional para acrescentar, não tem problema. Ainda assim, terá um currículo. Ao final, 
você pode gerar um modelo de currículo como arquivo (pdf) para ser impresso e/ou 
enviado para recrutadores, professores, mentores e com quem mais você quiser!



1 INTERESSES DE VIDA & CARREIRA  

Suas preferências, paixões, causas e propósitos guiam suas escolhas de cursos, 
experiências, e servem para que o recrutador entenda melhor suas preferências 
de atuação e a instituição de ensino, suas preferências de estudo.

Selecione os Interesses de vida e carreira:

	✏ Tópicos que eu gostei de estudar em sala de aula ou explorar em atividades extra-
curriculares. 
	✏ Meus pontos fortes e habilidades que gosto de usar
	✏ Como defino um trabalho “bom” ou “significativo”? Como isso foi no passado? 
	✏ Que habilidades eu gostaria de desenvolver em um ambiente profissional? Na fa-
culdade?

2 PORTFÓLIO DE PROJETOS 

Refere-se aos principais trabalhos que você já realizou nas disciplinas que você 
cursou até aqui. Podem ser também escopos de projetos, protótipos ou trabalhos 
de final de curso. Se você ainda está no início e não tem nada para preencher, não 
tem problema! Daqui a pouco você terá essa oportunidade.

Você pode escolher até 3 trabalhos para incluir em seu Portfólio:

	✏ Escolha os mais representativos de seu potencial profissional. 
	✏ É por aqui que os recrutadores vão entender a sua capacidade de execução. 
	✏ Aproveite essa funcionalidade e lembre-se: em um processo seletivo, sua capaci-
dade de execução é o seu diferencial!

3 TESTE COMPORTAMENTAL

Conheça o seu perfil e saia na frente do mercado de trabalho. No menu do Cur-
rículo do Futuro você descobre seu perfil comportamental acessando o teste de 
perfil comportamental. As competências comportamentais refletem habilidades 
cognitivas, emocionais e sociais que podem ser percebidas em nossos comporta-
mentos e que são determinantes na nossa trabalhabilidade.

Quem conhece seu perfil comportamental sai na frente no mercado de trabalho 
por conseguir reconhecer quais oportunidades de estágio, emprego ou trainee 
são mais alinhadas a seu perfil, portanto, esse passo é essencial. Hoje, é consenso 
que a ausência de habilidades comportamentais são o maior motivo de demissões 
nas mais diferentes áreas e setores.



Sobre o teste:

	✏ Você precisa responder a um teste de 30 itens da forma mais sincera possível.
	✏ O resultado indicará quais são as 4 competências comportamentais mais eviden-
tes em seu perfil, por meio de uma breve descrição de cada uma. 
	✏ Depois de responder seu teste você só poderá refazê-lo após 6 meses.

4 TESTE DE PERSONALIDADE

O seu jeito de ser e agir em foco. Com o teste, queremos ajudar você a se conhecer 
mais e descobrir suas preferências por tipos de tarefas e ambientes. Foi desen-
volvido com base na teoria DISC, uma das teorias mais utilizadas no mundo todo 
sobre personalidade e que se fundamenta na avaliação do perfil de uma pessoa.

Você irá organizar e hierarquizar grupos de 4 características:

	✏ Faça uma autoavaliação sobre as características mais e menos representativas do 
seu perfil.
	✏ Lembre-se: não existem características melhores ou piores! Cada pessoa é de um 
jeito e nossas diferenças nos tornam únicos.

5 VALORES

Um guia para o seu futuro profissional. No Currículo do Futuro, você também 
pode indicar e ordenar seus valores profissionais do mais para o menos impor-
tante para você. Eles representam o foco para o atual momento da sua vida e 
orientam na tomada de decisões importantes, como a escolha por qual empresa 
trabalhar ou estagiar.

Conhecendo nossos valores e deixando claro para os recrutadores quais são eles, 
fica muito mais fácil fazer escolhas coerentes com nosso perfil e com o que quere-
mos como futuro profissional. Lembre-se: não existem valores certos ou errados!

	✏ Escolha os 3 valores, dentre os listados, que são mais significativos para você
	✏ Ordene de acordo com o peso de cada um na sua vida profissional.

6 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

Aqui você pode incluir todos os cursos extracurriculares em andamento e realiza-
dos. Os cursos adicionais refletem o nosso nível de dedicação com nossa forma-
ção. Por isso, recomendamos que você realize pelo menos um curso por semestre, 
seja da sua graduação ou outros tipos, como cursos técnicos, de extensão, certifi-
cação, formações, cursos profissionalizantes, cursos de curta duração, participa-



ção em eventos e até cursos de idiomas.

Para cada curso que incluir, você precisará indicar a área, nível, tempo de duração, 
nome da instituição que emitiu o certificado, e se já foi finalizado ou está em an-
damento. Ah! Se tiver dúvidas sobre qual curso fazer, isso não é um problema, a 
plataforma te dá sugestões de cursos que você deve fazer a partir das atuações 
mais aderentes ao seu perfil.

	✏ Organize em ordem cronológica para que os 3 cursos mais recentes fiquem visí-
veis no modelo para impressão.
	✏ Os cursos cadastrados na plataforma serão pontuados.
	✏ Os que tiverem relação com as grandes áreas da sua formação terão um peso 
maior no match com as atuações mapeadas que podem ser visualizadas no menu 
carreiras.

7 EXPERIÊNCIAS

No menu do Currículo do Futuro, você também pode preencher todas as experiên-
cias que já tenha vivenciado ou que esteja vivenciando. As primeiras experiências 
são determinantes na nossa jornada de formação, mas elas não precisam ser ne-
cessariamente experiências com carteira assinada. Podem ser estágios, trabalhos 
voluntários, participação em projetos ou programas, empresa júnior, intercâmbio, 
participação em associações, eventos na igreja, movimentos sociais e estudantis, 
e até a organização de eventos.

	✏ A cada nova experiência, preencha o nome do cargo, responsabilidade, papel ou 
função que exerceu, o nome da organização para qual atuou, o nome da cidade, 
área, setor e mês de início da experiência.
	✏ Se ainda está na experiência, marque que está em andamento; se não, indique a 
data de conclusão.
	✏ Lembre-se de inserir as suas experiências em ordem cronológica para que as 3 
mais recentes fiquem visíveis no modelo para impressão.

8 COMPETÊNCIAS

Chegamos na última parte do Currículo do Futuro! Aqui, estão as competências 
que se referem às principais exigências requisitadas pelo mercado de trabalho 
para as atuações relacionadas a sua formação atual. Cada uma está relacionada às 
disciplinas já cursadas e/ou que compõem a estrutura curricular da sua instituição.

Nessa parte você não precisa inserir nenhuma informação. Isso porque as Compe-
tências são alimentadas de forma automática, a partir da conclusão das matérias/



disciplinas que você já realizou e que integram essa Competência. 

Esse valor é calculado a partir da média das notas que você teve nas unidades cur-
riculares/disciplinas relacionadas a cada Competência.

Ah! E você ainda pode destacar suas notas no seu currículo para apresentá-las para 
os futuros recrutadores. Ou seja: você pode ou não deixar essas notas visíveis.

	✏ A cada nova disciplina, sua lista de Competências se amplia!
	✏ As notas em cada competência também vão se alterando de acordo com seu de-
sempenho nas unidades curriculares/disciplinas do seu curso. 

PRONTO! AGORA É SÓ CONTAR PARA O MUNDO TODO O POTENCIAL QUE 
EXISTE EM VOCÊ.



E NÃO ACABOU POR AQUI. VOCÊ TAMBÉM ENCONTRA NA PLATAFORMA:

CARREIRAS

Conectando o mundo do trabalho com o seu perfil. A partir do seu perfil profissional 
desenvolvido no Currículo do Futuro, a plataforma identifica e destaca as 3 atuações de 
maior aderência entre seu perfil atual e as principais atuações no mercado de trabalho 
relacionado com seu curso em formação.

TRILHAS DE APRENDIZAGEM

Receba todo o apoio para acelerar o desenvolvimento da sua carreira.

Em cada trilha, você acessa conteúdos sobre autoconhecimento, soft skills e protagonis-
mo, que fortalecem a sua formação e te preparam ainda mais para inserção no mercado 
de trabalho.

VAGAS

Conheça mais sobre as possíveis atuações que o mercado oferece e percorrendo as tri-
lhas de aprendizagem, você poderá acessar e se candidatar a oportunidades no mundo 
do trabalho, a qualquer momento.

Na plataforma, você consegue acessar as vagas relacionadas ao seu curso de formação 
e conferir o detalhamento de cada uma para definir seu grau de interesse.



NETWORKING

Agora é hora de você construir e se manter conectado a sua rede de contatos profissio-
nais. Visualize todas as empresas conectadas a você e acompanhe os pedidos pendentes 
de confirmação.

Não perca a oportunidade de estar conectado àquela empresa dos seus sonhos e man-
tenha sempre suas informações do currículo do futuro atualizadas.

SEU SUCESSO

Acesse diversos conteúdos relacionados só desenvolvimento de carreira, soft skills e 
hard skills, currículo, entrevistas de emprego, empregabilidade, trabalhabilidade, pro-
pósito, objetivos profissionais e futuro do trabalho, com participações especiais de con-
vidados renomados e grandes empresas da área de recursos humanos, tecnologia, edu-
cação, inovação, dentre outros. São mais de 20 horas de lives gravadas com o intuito de 
impulsionar o alcance do SEU SUCESSO!




