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Apresentação 

 onde se formou 

 alguma outra formação 

 por que escolheu esta profissão 

 trajetória profissional (desde a vida acadêmica) 

 local de trabalho atual / atividades atuais 

 como o trabalho influencia na vida pessoal 

 

1. Quais são as melhores faculdades / cursos de RI e Direito? Como avaliar uma boa   

faculdade e um bom curso? 

2. Os vestibulares são concorridos? 

3. Diferentes faculdades têm diferentes focos? 

4. No Direito, o que diferencia a São Francisco das outras faculdades? 

5. Como são os cursos? Quais matérias são obrigatórias e quais são optativas? 

6. Quais as principais características da faculdade, em relação às disciplinas, alunos 

e professores? 

7. Fora a faculdade, quais cursos são importantes para uma boa formação? 

8. O que levou você ao curso na instituição em que o fez? 

9. Como lidar com o alto índice de procura pela profissão? Você achou difícil entrar 

na faculdade? 

10. Como se dá o posicionamento político e como são os movimentos estudantis nas 

faculdades de RI e de Direito? 

11. Quais habilidades devem ser desenvolvidas ou mesmo já ter, para dominar o 

trabalho? 

12. Que características pessoais são importantes para quem queira cursar RI ou 

Direito? 

13. A faculdade mudou a sua concepção sobre a profissão e sobre o próprio curso? 

14. A apropriação da linguagem/terminologias específicas de RI / Direito é um desafio? 

15. Qual a importância da aprovação no exame da OAB?  Por quê? 

16. Por que, mesmo com a formação universitária, tem gente que não é aprovada no 

exame da OAB? 

17. Há algum exame de certificação, após o término da faculdade, para profissionais 

de RI? 

18. Como é o começo da carreira? Existe um grande mercado de trabalho? Como ele 

é? 

19. É possível seguir carreira universitária? 

20. Quais eram seus principais objetivos ao entrar na faculdade? Eles foram ou estão 

em vias de serem atingidos? 
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21. Existe espaço para trabalhar na área enquanto se está na faculdade? 

22. Quais as áreas de atuação profissional? Quais são as mais procuradas? 

23. Como está atualmente o mercado de trabalho em relação às diversas áreas de 

atuação? 

24. Dos possíveis campos de atuação, qual atualmente oferece melhor remuneração? 

25. Quais as diferenças entre atuar em uma empresa, trabalhar para o governo ou em 

ONG’s? 

26. Qual a relação da profissão de RI / Direito com o 3º setor? 

27. Qual é o papel político do diplomata? 

28. Que tipos de informações precisam estar sempre atualizadas para os profissionais 

de RI / Direito? 

29. Como as políticas internas e externas do país influenciam o trabalho? 

30. Como se dá a entrada em cargos públicos (diplomatas, procuradores, defensores, 

promotores e juízes)? Como deve proceder quem almeja a esses cargos / 

carreiras? 

31. Como lidar com a questão da ética na profissão? 

32. O que você pensa do estereótipo que todo advogado é falso e/ou mentiroso? 

33. Em sua opinião, qual a importância de quem cursa RI / Direito para a sociedade? 

34. De modo geral, como um profissional de RI / Direito pode atuar politicamente? 

35. Como usar os cursos de RI e de Direito para atuar em áreas sociais, além dos 

cargos públicos? 

36. Normalmente, como se inicia a vida profissional de quem cursou RI / Direito? 

37. Há vantagens da formação se dar em São Paulo, em relação aos estágios e ao 

início da vida profissional? 

38. Quais as maiores dificuldades para construir uma carreira? 

39. O que é um diferencial no currículo e na experiência de um profissional? 

40. Cite aspectos que você considere bons e ruins na sua profissão. 

41. Como é o seu dia-a-dia? Qual é a sua carga horária? 

42. Considerando que RI / Direito podem exigir grande disponibilidade, como conciliar 

afazeres pessoais e profissionais? 

43. Como você vê a atuação dos profissionais de RI / Direito na realidade 

socioeconômica - cultural do Brasil hoje? E como imagina que seria em uma 

realidade socioeconômica - cultural melhor? 

 

44. Existe uma demanda clara de fluência em diferentes línguas para atuação em RI? 

45. Como a cultura de diferentes países influencia na profissão de RI? 

46. Existe um nome para quem se formou em RI? 
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Colégio Equipe. Rua São Vicente de Paula, 374. Higienópolis. São Paulo. CEP 01229-010. 
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