
Prezado vestibulando, 

 

A escolha da carreira é um dos passos mais importantes das nossas vidas. Por 

essa razão, você deve estar consciente de todos os aspectos acerca do curso 

universitário escolhido. Estar informado contribui para que não seja pego de 

surpresa na hora do vestibular, quando estiver na universidade ou quando chegar 

a época de ingressar no mercado de trabalho.   

Devemos lembrar também que é fundamental ter uma rotina de estudos 

organizada e disciplinada, mas o vestibular também demanda uma boa estratégia 

desde a escolha do curso.  Nesse sentido, elaboramos alguns pontos para os quais 

você deve estar atento:   

  

1) Estou indeciso quanto ao curso universitário. O que faço? 

  

Muitos vestibulandos apresentam dúvidas quanto à carreira a seguir. Então, se 

você ainda está indeciso, ou não tem ideia do vestibular que irá prestar, faça 

alguns testes vocacionais. Isso pode lhe ajudar pelo menos a decidir por uma área 

de conhecimento (exatas, humanas ou biomédicas).  

Em dúvida? Faça o teste abaixo: 

http://www.caiuaficha.com.br/teste_vocac/teste_vocac.html 

  

Após escolher o curso para o qual você pretende se inscrever nos exames de 

seleção para as universidades ou pelo menos a área de conhecimento de seu 

interesse, você deve se perguntar:    

  

2) Escolhi a carreira. Mas será que terei muitas dificuldades com as disciplinas ao 

longo do curso? 

  

http://www.caiuaficha.com.br/teste_vocac/teste_vocac.html


Procure se informar sobre quais disciplinas você encontrará no curso escolhido. Por 

exemplo, se você quer fazer Direito, é fundamental que goste de ler. Para 

Computação, é importante que goste de lidar com cálculos.  

Lembre-se que a decisão sobre qual curso seguir não pode ser baseada somente 

na baixa concorrência no vestibular. Ao fazer um curso somente porque é mais 

fácil passar, sem que haja uma grande identificação com a área, as possibilidades 

de abandono são maiores.  

  

3) Como está o mercado de trabalho para os profissionais dessa área?  

  

É fundamental também que saibam exatamente onde e como irão atuar quando 
formados. Procure mais informações sobre a carreira escolhida nos links abaixo: 
 
http://www.guiadacarreira.com.br/ 

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ 

http://www.guiadasprofissoes.com.br/ 

http://www.proficiencia.org.br/ 

http://www.cps.fgv.br/cps/bd/educ/simula/index.htm  

  
4) Qual a concorrência que terei de enfrentar no vestibular?  

  

Analisem a relação candidato/vaga do curso escolhido, quanto mais concorrido, 

maior a necessidade de se dedicar aos estudos. Avalie sua disponibilidade e, 

principalmente, força de vontade, pois somente o fato de um curso ser concorrido 

não significa que você não terá capacidade de ser aprovado. Depende 

principalmente de sua dedicação. 

Por exemplo, quer fazer Medicina? Ano passado, a concorrência foi de 

aproximadamente 58 candidatos por vaga na UERJ. Isso quer dizer que houve 

5505 candidatos disputando as 94 vagas oferecidas para o curso. Mas não foram 

os 94 candidatos com melhores notas que obtiveram as vagas, pois as mesmas 

estavam distribuídas em: 19 vagas para negros e indígenas; 19 vagas para alunos 

http://www.guiadacarreira.com.br/
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/
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da rede pública de ensino; 5 vagas para deficientes físicos e filhos de policiais, 

bombeiros ou agentes penitenciários mortos ou incapacitados pelo serviço; e 51 

vagas não reservadas. Ou seja, dependendo do grupo a concorrência pode ser 

maior ou menor que 58,56 candidatos/vaga. 

 

Também há cursos oferecidos em diversas universidades públicas que, às vezes, 

com pequena ou nenhuma diferença na formação do estudante, apresentam 

concorrência menor e, assim, maiores chances de ingresso. 

No vestibular do Cederj, existem vários polos de graduação que oferecem os 

mesmos cursos e relações de candidato/vaga diferentes. 

Independentemente da concorrência, estude. Faça um planejamento, organize 

uma rotina de estudos e tenha disciplina. Evite faltar às aulas e procure o 0800 

para tirar suas dúvidas. 

Lembre-se, a aprovação depende principalmente de você! 

  

5)  Se eu passar para determinado curso quanto tempo terei de ficar por dia na 

universidade para assistir às aulas? 

  

Esse é outro ponto importante. É preciso que você saiba em qual horário o seu 

curso é oferecido por cada universidade. Poderá encontrar diferentes turnos: 

manhã, tarde, noite ou integral. No período integral será necessário que você 

tenha total disponibilidade para se dedicar à universidade, uma vez que terá aulas 

o dia inteiro. Reflita sobre quais são suas possibilidades, pois só você sabe de seus 

limites.   

  

 
 
 


