INFORMAÇÃO PROFISSIONAL
ROTEIRO PARA A TEMÁTICA SOCIEDADE E COMUNICAÇÃO
DIREITO / ECONOMIA / JORNALISMO / RELAÇÕES INTERNACIONAIS
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. Os vestibulares são concorridos? Como lidar com o alto índice de procura pela profissão?
Você achou difícil entrar na faculdade?
3. O que levou você ao curso na instituição em que o fez?
4. A faculdade é suficiente para exercer a profissão?
5. A formação contempla o mercado de trabalho/possibilidades de atuação profissional?
6. Enquanto se cursa a faculdade, é possível trabalhar na área? Como?
7. Quais são as especializações? Quais são as áreas possíveis de atuação profissional?
8. Como o trabalho de pesquisa é desenvolvido nos seus estudos? O que é necessário para se
tornar pesquisador ou autor? Estes trabalhos garantem uma boa renda?
9. Para se tornar um bom profissional é necessário ser pós-graduado?
10. Como funcionam as bolsas de estudos?
11. Qual a influência da faculdade nos ideais políticos dos alunos? Existe alguma?
12. Como são os movimentos estudantis nas faculdades?
13. Quais eram as suas expectativas antes de entrar no curso? Foram correspondidas?
Economia / Direito / Relações Internacionais / Jornalismo
1. Para trabalhar na área política, qual a formação mais adequada? Como pode se dar a
atuação?
2. A crescente valorização das questões ambientais ampliou as possibilidades de atuação na
área?
3. Há campo de atuação internacional a partir desses cursos?
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4. Quais são os campos de atuação mais rentáveis?
5. Como anda o mercado de trabalho? E a entrada nele?
6. Quais as maiores dificuldades para construir uma carreira?
7. Quais habilidades devem ser desenvolvidas, ou mesmo já ter, para realizar os trabalhos?
8. Que características pessoais são importantes nessas profissões?
9. Que tipos de informações precisam estar sempre atualizadas para o exercício profissional?
10. A faculdade mudou a sua concepção sobre a profissão e sobre o próprio curso?
11. A apropriação da linguagem/terminologias específicas das profissões é um desafio?
12. Cite aspectos que você considere bons e ruins na sua profissão.
13. Por que profissionais dessas áreas têm sido chamados para prestar assessoria a revistas,
programas de rádio, empresas etc.?
14. Além de Economia, as Ciências Exatas são empregadas na atuação profissional? Como?
15. Qual a relevância do conhecimento de língua estrangeira, além do inglês?
16. Com quais outras áreas cada profissional se relaciona? Quais são trabalhos
desempenhados em conjunto? A atuação profissional costuma ser complementar?
17. Quais as diferenças entre atuar em uma empresa, ser autônomo, trabalhar para o governo
ou em ONG’s?
18. Como usar essas formações para atuar em áreas sociais, além dos cargos públicos?
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. Em um momento no qual as posições se encontram tão polarizadas (ex.: golpe x
impeachment; contra x a favor da reforma trabalhista, de reforma da previdência), como
você vê as possibilidades de favorecer o diálogo, a partir de sua formação/atuação
profissional?
21. O incômodo frente a questões sociais leva algumas pessoas a escolherem essas áreas
para estudo/atuação. A prática profissional confirma que essas formações são um bom
caminho?
22. Considerando que o trabalho pode exigir grande disponibilidade, como conciliar afazeres
pessoais e profissionais?
Direito
1. Qual a importância da aprovação no exame da OAB? Por que, mesmo com a formação
universitária, tem gente que não é aprovada no exame da OAB?
2. O que diferencia a São Francisco das outras faculdades?
3. Como se dá a entrada em cargos públicos (procuradores, defensores, promotores e
juízes)? Como deve proceder quem almeja a esses cargos / carreiras?
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Economia
1. Qual a relação entre Economia e Administração?
2. Há preocupação dos profissionais da área em tornar o conhecimento mais acessível à
população, mesmo com suas especificidades?
Relações Internacionais
1. Como as políticas internas e externas do país influenciam o trabalho?
2. Como se dá a entrada em cargos públicos? Como deve proceder quem almeja a esses
cargos / carreiras?
3. Qual é o papel político do diplomata?
4. Como a cultura de diferentes países influencia na profissão de RI?
5. Existe um nome para quem se formou em RI?
Jornalismo
1. Como você vê o papel da área de Comunicação na nossa sociedade de consumo?
2. Trabalhando em uma empresa, o profissional terá liberdade de expressão? Como lidar com a
questão da ética na área? Em que medida é possível a imparcialidade?
3. Quais medidas devem ser tomadas, na atuação como jornalista, para fazer a veracidade de
uma notícia se valer ao máximo, em especial diante da vasta produção de fake news?
4. Como é calculada a remuneração de um profissional? Por volume de matérias/inserções? Por
cargo que ocupa? Tem-se um salário fixo em alguma situação? Ainda em relação à
contratação e remuneração, pode-se dizer que a internet é um mercado específico?
5. Quais as diferenças entre trabalhar para áreas diversas (política, crítica...)? E quais as
diferenças da atuação em diferentes veículos (rádio, TV, mídia impressa, internet)?
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