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TEMA: PROFISSIONAL DO FUTURO



P r o f i s s i o n a l  d o
f u t u r o

 Qual é o perfil do profissional do futuro? Como
desenvolver as características e habilidades
necessárias? Essas e outras perguntas são
preocupações de quem ainda está no meio
acadêmico se preparando ou já mesmo ingressando
no mercado de trabalho.
 Não é novidade para ninguém que humanidade
está ingressando em uma nova era, onde as
tecnologias vão modificar totalmente a forma como
trabalhamos. Serão mudanças rápidas e
significativas, para isso o profissional deve estar
aberto a se reinventar.
 Com tantas mudanças, além da capacitação, o
profissional deve desenvolver competências que
nem sempre são abordadas nas universidades,
como o autoconhecimento e relacionamento
interpessoal.

 
Confira algumas dicas que preparamos para você!



 O mercado de trabalho espera dos profissionais
uma nova postura e competências ligadas ao
comportamento.
 Inteligência emocional compreende a identificação
dos nossos próprios sentimentos, não se trata de
ter controle, mas de entender e reagir
racionalmente diante das mais diversas situações.
 Separamos um vídeo (link) de uma entrevista com
Pedro Calabrez, Professor da ESPM e diretor da
Neurovox, que explica como funciona essa
habilidade.
 
 
 
 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Coordenação com os outros

 A coordenação com os outros é uma habilidade
social muito relevante, que envolve saber trabalhar
com pessoas de personalidades distintas, se
comunicar e, acima de tudo, saber lidar com as
diferenças encontradas em cada uma delas.
 
 

https://youtu.be/zTUIj7FR20Y


PENSAMENTO CRÍTICO 
 Ser um profissional crítico será uma habilidade
muito valiosa nos próximos anos.
 Os pensadores críticos serão muito bem-vindos a
qualquer equipe de trabalho, isso porque o
pensamento crítico envolve raciocínio e lógica. 
 O profissional do futuro deverá ser capaz de usar
tanto a lógica quanto o raciocínio para questionar
determinados problemas, identificar os “prós” e
“contras”, ponderá-los e considerar as diferentes
soluções para os obstáculos.
 Além disso, a capacidade de solucionar problemas
indefinidos e novos em ambientes reais, vai ser
construída a partir de uma base sólida de
pensamento crítico.
 Sendo assim, o profissional do futuro terá de contar
com uma elasticidade mental para resolver
problemas que jamais viu antes e que podem se
tornar ainda mais complexos. Muito em breve, os
“solucionadores de problemas difíceis” serão os
profissionais mais requisitados pelas empresas.
 
 
 



FLEXIBILIDADE
 Se o mercado muda a todo momento, o profissional
também precisa estar preparado para as mais
diversas situações.
 É fundamental ser flexível, não ter medo de se
arriscar ou ainda estar aberto para trabalhar com
pessoas de gerações e formações diferentes da sua.
 Aliás, um ótimo momento para compartilhar ideias e
experiências.    
 
 
 GESTÃO DE PESSOAS

 Saber gerenciar pessoas é o mesmo que saber
maximizar a produtividade, motivar as equipes e
responder às necessidades dos funcionários para
que se sintam acolhidos, tenham suas necessidades
atendidas e possam igualmente corresponder às
demandas.
 Um bom gestor é também um bom líder.
 
 



Convidamos o Professor Dr. José
Fernandes, tutor do PET Agronomia,
com grande experiência em orientação
de estudantes e treinamento de
formação complementar, para falar
um pouco sobre o futuro do
Engenheiro Agrônomo, habilidades e
competências.

E o futuro do agro?

O exercício profissional na Agronomia na era
dainformação será um desafio de grandes
dimensõespara os humanos, porque exigirá a
combinação deconhecimento amplo com múltiplas
habilidades,liberdade cognitiva e contínuo esforço
deaprendizado, especialmente o tecnológico,
cuja  base de avanço e desenvolvimento exigirá
exercíciopleno da nossa capacidade criativa.



 Separamos alguns cursos on-line grátis que vão
ajudar você a estimular suas habilidades
empreendedoras, administrativas e pessoais. Além
da capacitação em novas áreas. Aproveite!
 

Toque ou clique para interagir!

VITRINE DE CURSOS

http://ead.senar.org.br/cursos/
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://www.embrapa.br/e-campo
https://www.ev.org.br/cursos


@petagronomiaufrb_oficial

petagronomiaufrb@gmail.com

Sala 114 B do Pavilhão de aulas II

www2.ufrb.edu.br/petagronomia/

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

REFERÊNCIAS

Saiba mais usando o QR code

https://www.instagram.com/petagronomiaufrb_oficial/?hl=pt-br
https://goo.gl/maps/S63vKEcQaM9Bp5HQA
https://www2.ufrb.edu.br/petagronomia/
https://docs.google.com/document/d/13dsdjiH3MCWh3fBUo_FiEZr30HF12kzwn_yBdY0VQGw/edit?usp=sharing
https://www.instagram.com/petagronomiaufrb_oficial/?hl=pt-br
https://goo.gl/maps/S63vKEcQaM9Bp5HQA
https://www2.ufrb.edu.br/petagronomia/

