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ONDE ESTUDAR É TEMA DO PRÓXIMO EPISÓDIO DO CANALONDE ESTUDAR É TEMA DO PRÓXIMO EPISÓDIO DO CANALONDE ESTUDAR É TEMA DO PRÓXIMO EPISÓDIO DO CANALONDE ESTUDAR É TEMA DO PRÓXIMO EPISÓDIO DO CANAL
MÁRCIO SOUZA COACHINGMÁRCIO SOUZA COACHINGMÁRCIO SOUZA COACHINGMÁRCIO SOUZA COACHING

04 de novembro de 2015.04 de novembro de 2015.

Diante das inúmeras opções deDiante das inúmeras opções de
faculdades, universidades públicas efaculdades, universidades públicas e
privadas e cursos técnicosprivadas e cursos técnicos
disponíveis, os jovens que vão prestardisponíveis, os jovens que vão prestar
vestibular podem ficar confusos navestibular podem ficar confusos na
hora de escolher qual instituição dehora de escolher qual instituição de
ensino pode ser melhor para seuensino pode ser melhor para seu
curso e para suas expectativas tantocurso e para suas expectativas tanto
pessoais como profissionais.pessoais como profissionais.
Pensando nos critérios que devemPensando nos critérios que devem
ser levados em consideração nesteser levados em consideração neste

momento, como a avaliação da faculdade pelo Ministério da Educação, a reputaçãomomento, como a avaliação da faculdade pelo Ministério da Educação, a reputação
e a aceitação dos profissionais formados pela instituição no mercado de trabalho, ae a aceitação dos profissionais formados pela instituição no mercado de trabalho, a
qualificação do corpo docente e a qualidade das pesquisas desenvolvidas, o coachqualificação do corpo docente e a qualidade das pesquisas desenvolvidas, o coach
de carreira Márcio Souza reuniu, no quarto episódio de seu canal no YouTube, todasde carreira Márcio Souza reuniu, no quarto episódio de seu canal no YouTube, todas
essas questões que devem ser avaliadas, além de ferramentas de pesquisa queessas questões que devem ser avaliadas, além de ferramentas de pesquisa que
auxiliam nesta empreitada. O episódio vai ao ar nesta quinta feira (05/11), às 10h, eauxiliam nesta empreitada. O episódio vai ao ar nesta quinta feira (05/11), às 10h, e
esta semana tem vídeo extra, que complementa o tema e vai ao ar no sábadoesta semana tem vídeo extra, que complementa o tema e vai ao ar no sábado
(07/11), também às 10h.(07/11), também às 10h.

Decidir entre uma faculdade pública e particular é apenas uma das muitas questõesDecidir entre uma faculdade pública e particular é apenas uma das muitas questões
que devem ser consideradas pelos jovens na hora de escolher onde estudar. “Muitasque devem ser consideradas pelos jovens na hora de escolher onde estudar. “Muitas
pessoas ficam presas entre optar por uma instituição de ensino pública ou privada epessoas ficam presas entre optar por uma instituição de ensino pública ou privada e
se esquecem de todos os outros critérios que são relevantes também. Pensarse esquecem de todos os outros critérios que são relevantes também. Pensar
somente nessa questão pode atrapalhar a decisão, já que nem toda faculdadesomente nessa questão pode atrapalhar a decisão, já que nem toda faculdade
pública é boa e nem toda particular é ruim. É preciso analisar o curso, pesquisarpública é boa e nem toda particular é ruim. É preciso analisar o curso, pesquisar
sobre as avaliações externas (como do Ministério da Educação), a qualificação dosobre as avaliações externas (como do Ministério da Educação), a qualificação do
corpo docente, a estrutura oferecida pelo campus, como biblioteca, laboratórioscorpo docente, a estrutura oferecida pelo campus, como biblioteca, laboratórios
específicos, ir até a faculdade e, se possível, assistir a uma aula”, sugere o coach deespecíficos, ir até a faculdade e, se possível, assistir a uma aula”, sugere o coach de
carreira e psicólogo, Márcio Souza.carreira e psicólogo, Márcio Souza.

Para que os assinantes e espectadores do canal recebam todas as informaçõesPara que os assinantes e espectadores do canal recebam todas as informações
necessárias para a escolha da instituição de ensino, o quarto episódio destanecessárias para a escolha da instituição de ensino, o quarto episódio desta
temporada conta com um vídeo extra. “Como o tema é extenso e para nãotemporada conta com um vídeo extra. “Como o tema é extenso e para não
extrapolar o tempo dos vídeos, preparamos um bônus com as ferramentasextrapolar o tempo dos vídeos, preparamos um bônus com as ferramentas
disponíveis para pesquisas e explicações bem claras de como os estudantes podemdisponíveis para pesquisas e explicações bem claras de como os estudantes podem
obter as informações que são relevantes, como a reputação da universidade, asobter as informações que são relevantes, como a reputação da universidade, as
pesquisas desenvolvidas por ela etc”, explica Souza.pesquisas desenvolvidas por ela etc”, explica Souza.

Márcio Souza é PMárcio Souza é Psicoterapeuta, Orientador Vocacional e Coach de Carreiras.sicoterapeuta, Orientador Vocacional e Coach de Carreiras.
Membro da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) e daMembro da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) e da
Sociedade Brasileira de Coaching. Licenciado e bacharel em Psicologia pelaSociedade Brasileira de Coaching. Licenciado e bacharel em Psicologia pela
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), mestre na área dePontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), mestre na área de
concentração de Psicologia Escolar. Possui Formação em Psicoterapiaconcentração de Psicologia Escolar. Possui Formação em Psicoterapia
Fenomenológico Existencial pelo Centro de Psicoterapia Existencial e em Personal &Fenomenológico Existencial pelo Centro de Psicoterapia Existencial e em Personal &
Professional Coach e Career Coach, pela Sociedade Brasileira de Coaching. ÉProfessional Coach e Career Coach, pela Sociedade Brasileira de Coaching. É
professor da Universidade Paulista (UNIP) e já trabalhou na Faculdade deprofessor da Universidade Paulista (UNIP) e já trabalhou na Faculdade de
Americana (SP), na PUC-Campinas (SP) e na UNIVAS (MG), lecionando disciplinasAmericana (SP), na PUC-Campinas (SP) e na UNIVAS (MG), lecionando disciplinas
na área de Psicoterapia, Psicologia Social, Pesquisa em Psicologia, Epistemologia ena área de Psicoterapia, Psicologia Social, Pesquisa em Psicologia, Epistemologia e
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http://www.panoramadenegocios.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Ek6GAt1HlN8
https://www.youtube.com/watch?v=RABGv1NHgkw
https://www.youtube.com/watch?v=diy8DyfC9E8
https://twitter.com/pan_denegocios
https://www.facebook.com/panoramadenegocios
http://3.bp.blogspot.com/-1bjo7MF3V_w/Vjpww9PtC2I/AAAAAAAAY0U/yK_9dGpKs_s/s1600/DSC_4123.JPG
http://www.panoramadenegocios.com.br/2015/11/onde-estudar-e-tema-do-proximo-episodio.html
http://www.panoramadenegocios.com.br/
http://www.panoramadenegocios.com.br/p/o-programa.html
http://www.panoramadenegocios.com.br/p/arquivo.html
http://www.panoramadenegocios.com.br/p/comercial.html


MAIS ACESSADASMAIS ACESSADAS

PRESIDENTE DA BDO, RAULPRESIDENTE DA BDO, RAUL
CORRÊA DA SILVA, CONCORRECORRÊA DA SILVA, CONCORRE
À LISTA DOS 50 PROFISSIONAISÀ LISTA DOS 50 PROFISSIONAIS
MAIS INFLUENTES DE TODO OMAIS INFLUENTES DE TODO O
MUNDO NO SETOR DEMUNDO NO SETOR DE
AUDITORIA E CONSULTORIAAUDITORIA E CONSULTORIA

29 de outubro de 2015. 29 de outubro de 2015. Pelo segundo anoPelo segundo ano
consecutivo, o presidente da BDO, Raul Corrêaconsecutivo, o presidente da BDO, Raul Corrêa
da Silva, está concorrendo ao Power 50, listada Silva, está concorrendo ao Power 50, lista
que...que...

A ATENÇÃO NÃO DEVE FICARA ATENÇÃO NÃO DEVE FICAR
SOMENTE NA CPMFSOMENTE NA CPMF
04 de novembro de 2015. 04 de novembro de 2015. COLUNACOLUNA
DO CONSULTOR DE EMPRESASDO CONSULTOR DE EMPRESAS
JORGE CARLOS BAHIA JORGE CARLOS BAHIA Há umHá um
foco muito grande na questão dafoco muito grande na questão da

CPMF quanto a sua ...CPMF quanto a sua ...

CULTURA LEAN CHEGA ÀCULTURA LEAN CHEGA À
REGIÃO DE CAMPINASREGIÃO DE CAMPINAS
05 de novembro de 2015. 05 de novembro de 2015. A PKTA PKT
Desenvolvimento Empresarial,Desenvolvimento Empresarial,
consultoria que atua noconsultoria que atua no
desenvolvimento de pessoas edesenvolvimento de pessoas e

organizações, está lanç...organizações, está lanç...

SALÃO AUTO CAIXA FACILITASALÃO AUTO CAIXA FACILITA
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOSFINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
A Caixa Econômica Federal e o Banco PanA Caixa Econômica Federal e o Banco Pan
realizam desta quinta feira (18/07) até sábadorealizam desta quinta feira (18/07) até sábado
(20/07) o “Salão Auto Caixa” oferecendo(20/07) o “Salão Auto Caixa” oferecendo
condições esp...condições esp...

CIESP CAMPINAS E FIESPCIESP CAMPINAS E FIESP
PROMOVEM CAMPETROPROMOVEM CAMPETRO
ENERGY 2015ENERGY 2015
03 de novembro de 2015. 03 de novembro de 2015. O CentroO Centro
das Indústrias do Estado de Sãodas Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp) – Regional CampinasPaulo (Ciesp) – Regional Campinas

e a Federação das Indústrias do Esta...e a Federação das Indústrias do Esta...

ARQUIVO DE MATÉRIASARQUIVO DE MATÉRIAS
ARQUIVO DE MATÉRIAS
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Nome:Nome:  **
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Cidade:Cidade:  **

Mensagem:Mensagem:  **

Postagem mais recentePostagem mais recente Postagem mais antigaPostagem mais antiga

História da Psicologia.História da Psicologia.

Os episódios vão ao ar semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 10h.Os episódios vão ao ar semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 10h.
O endereço do canal é: O endereço do canal é: https://www.youtube.com/marciosouzacoachinghttps://www.youtube.com/marciosouzacoaching

Foto: CFoto: Coach de carreira Márcio Souza.oach de carreira Márcio Souza.
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