ROTEIRO PARA A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA
DIREITO / CIÊNCIAS SOCIAIS / HISTÓRIA / FILOSOFIA
Apresentação
a. onde se formou
b. alguma outra formação
c. por que escolheu esta profissão
d. trajetória profissional (desde a vida acadêmica)
e. local de trabalho atual / atividades atuais
f.

como o trabalho influencia na vida pessoal

Sobre a formação / faculdades
1. Quais são as melhores faculdades? Quais as diferenças entre elas?
2. Qual a duração dos cursos? Quais as matérias estudadas?
3. Estando em uma universidade, é viável, dentro das demandas do curso, acompanhar
cursos/disciplinas de outras faculdades?
4. Como o trabalho de pesquisa é realizado durante o curso e posteriormente? Viajar / ir a campo
é importante?
5. A faculdade é suficiente para exercer a profissão?
6. É possível não cursar faculdade e atuar em Filosofia, História, Ciências Sociais?
7. A formação contempla o mercado de trabalho/possibilidades de atuação profissional?
8. Enquanto se cursa a faculdade, é possível trabalhar na área? Como?
9. A formação acadêmica pode limitar outras formas de aprendizado?
10. Quais são as especializações?
11. Como o trabalho de pesquisa é desenvolvido nos seus estudos? Como você escolhe o que
quer estudar dentro da faculdade? Para se tornar um bom profissional é necessário ser pósgraduado?
12. Quais áreas são mais usualmente escolhidas pelos alunos de pós-graduação?
13. Como funcionam as bolsas de estudos?
14. Qual a influência da faculdade nos ideais políticos dos alunos? Existe alguma?
15. Quais eram as suas expectativas antes de entrar no curso? Foram correspondidas?
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Filosofia / História / Ciências Sociais / Direito
1. O que geralmente atrai pessoas para cursarem Ciências Humanas/Filosofia? O trabalho que
se pode exercer ou simplesmente a vontade do conhecimento?
2. Qual você acha que é a causa de tantas pessoas abandonarem cursos da área (em particular
o de Filosofia) no decorrer dele?
3. Como se dá o posicionamento político e como são os movimentos estudantis nas faculdades
de Ciências Humanas/Filosofia?
4. Como historiadores / advogados / filósofos/ cientistas sociais são encarados socialmente?
5. Quais são as áreas possíveis de atuação para cada profissional?
6. O que é necessário para se tornar pesquisador ou autor? Estes trabalhos garantem uma boa
renda?
7. Para atuar na área política, qual a formação mais adequada?
8. Qual é o papel das ciências políticas no sistema eleitoral? Que profissionais têm atuado em
análises eleitorais? Há pré-requisitos?
9. Pesquisa de mercado entra em que profissão nas Ciências Humanas?
10. A crescente valorização das questões ambientais ampliou as possibilidades de atuação de
alguns profissionais da área?
11. Há campo de atuação internacional em Ciências Humanas/Filosofia?
12. Quais são os campos de atuação mais rentáveis?
13. Como anda o mercado de trabalho? E a entrada nele?
14. Por que os filósofos / historiadores / advogados / cientistas sociais têm sido chamados para
prestar assessoria a revistas feministas, programas de rádio, empresas etc.?
15. As Ciências Exatas são empregadas na atuação profissional na área de Ciências Humanas?
Como? Qual a importância de conhecimentos/habilidades mais comuns à área de Exatas?
16. Como é a relação entre as profissões de Ciências Humanas/Filosofia em atividades de
trabalho? Com quais outras áreas cada profissional se relaciona? Quais são trabalhos
desempenhados em conjunto? A atuação profissional costuma ser complementar? Há alguma
área / situação na qual possa ocorrer uma situação competitiva?
17. Que trabalhos são/poderiam ser realizados que, a seu ver, independem da formação
específica, mas sim do estudo de uma das Ciências Humanas ou de Filosofia?
18. Quais as especificidades de Sociologia, Antropologia e Política nas Ciências Sociais?
19. Como você vê a atuação dos profissionais de sua área na realidade socioeconômica, cultural
e política do Brasil hoje? E como imagina que seria em uma realidade socioeconômica,
cultural e política melhor?
20. Quais as maiores dificuldades para construir uma carreira?
21. O que é um diferencial no currículo e na experiência de um profissional?
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22. Cite aspectos que você considere bons e ruins na sua profissão.
23. Como você vê a obrigatoriedade do ensino de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio?
24. Qual a importância da aprovação no exame da OAB? Por quê?
25. Por que, mesmo com a formação universitária, tem gente que não é aprovada no exame da
OAB?
26. O incômodo frente a questões sociais leva algumas pessoas a escolherem estudar Direito ou
Ciências Sociais. A atuação profissional confirma que essa formação é um bom caminho?
27. Há formações específicas para historiadores que atuam como museólogos? Como é a
inserção nesse campo de atuação?
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