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O psicólogo Márcio Souza, membro da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) e
da Sociedade Brasileira de Coaching

COACH

Canal no Youtube orienta sobre faculdade e
mercado de trabalho
Cada temporada trata de um tema e será dividia em oito episódios, com
cerca de seis minutos cada; os vídeos são postados semanalmente e não
usam receitas prontas
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Um canal no Youtube que dá dicas para quem está indeciso sobre a escolha da profissão ou está
em busca do primeiro emprego está sendo lançado este mês. Cada temporada trata de um tema e
será dividia em oito episódios, com cerca de seis minutos cada. Os vídeos são postados
semanalmente e não usam receitas prontas.

“Quando tive a ideia do canal, fiz várias pesquisas na web e não encontrei nada parecido com esse
formato, contendo dicas práticas e relevantes para os jovens que estão prestes a entrar na
faculdade. Há 15 anos auxiliando jovens no consultório, senti a necessidade de difundir essas
informações para mais gente, e a internet é o melhor meio para isso”, conta o psicólogo Márcio
Souza, membro da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) e da Sociedade
Brasileira de Coaching.

“É preciso ter paixão, sentir prazer no que se faz ou no que se pretende fazer. Isso é fundamental
para se sentir feliz e livre de frustrações”, afirma Souza, que é bacharel em Psicologia pela
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e tem formação pelo Centro de
Psicoterapia Existencial.

Atualmente, ele é professor da Universidade Paulista (UNIP). Já trabalhou na Faculdade de
Americana (SP), na PUC-Campinas (SP) e na UNIVAS (MG), lecionando disciplinas na área de
Psicoterapia, Psicologia Social, Pesquisa em Psicologia, Epistemologia e História da Psicologia.
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Apresentação do Canal

Teste X Orientação Profissional

Critérios válidos para a escolha da profissão

A universidade é o único caminho?

Onde estudar?

E agora que o vestibular está chegando?

E eu que estou me formando?

Tô tranquilo, já estou na faculdade. Será?
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