
QUAL O PERFIL DO
ESTUDANTE DE
CURSO SUPERIOR?

COMO
EQUILIBRAR

VIDA SOCIAL
E ESTUDOS?

O estudante de curso 
superior se preocupa com 
seu desenvolvimento 
como pessoa e 
profissional, buscando 
sempre aprender mais e 
se aperfeiçoar.

Quem ingressa na 
universidade sabe que, 

para alcançar o sucesso 
na carreira, ter um 

diploma nas mãos não é 
mais um diferencial — é 

uma necessidade!

Para que você entenda 
melhor o assunto, neste 

infográfico, vamos mostrar 
a jornada estudantil em 
curso superior. Confira:

Nessa fase, os 
estudos devem ser 

prioridade, mas isso 
não significa que seu 
tempo será dedicado 

exclusivamente à 
jornada estudantil.

Para se dar bem na graduação, é preciso dedicação 
e maturidade para encarar os desafios e superá-los, 
preparando-se da melhor forma possível para entrar 
no mercado de trabalho.

O lazer e uma vida social ativa são importantes para 
qualquer pessoa, aliviando o estresse e 
proporcionando momentos de prazer — eles podem, 
inclusive, melhorar seu desempenho acadêmico!

Com a dose certa de disciplina e dedicação ao curso, 
você conseguirá organizar seu tempo e aproveitar o 
melhor dos dois mundos.

COMO APROVEITAR
AO MÁXIMO O TEMPO
NA FACULDADE?

Ao entrar na faculdade, 
muitos estudantes 
almejam apenas uma 
coisa: a formatura. 
Conseguir o diploma é 
importante, mas manter o 
foco apenas nisso pode te 
fazer perder experiências 
incríveis que contribuirão 
para o seu crescimento 
pessoal e profissional.

Aproveite cada momento na faculdade para absorver 
ao máximo todo o conhecimento que os professores 
podem passar, explorar as áreas do seu curso e, é 
claro, construir sua rede de contatos profissionais.

COMO
ESCOLHER

ENTRE VIDA
ACADÊMICA E
MERCADO DE

TRABALHO?

Vida acadêmica e mercado de 
trabalho não são mundos 

opostos, mas complementares! 
Para conseguir destaque no 

universo profissional, é preciso 
se qualificar.

O ideal é encontrar o equilíbrio 
entre as duas coisas, unindo a 

experiência teórica da vida 
acadêmica à prática do 

mercado. Para isso, as vagas de 
estágio ou trainee são ideais.

Gostou dessas informações e quer 
receber em seu e-mail outras 
dicas, tendências e novidades?
Então assine a nossa newsletter!


