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O matrimônio precoce figura entre as maiores preocupa-
ção dos pais de adolescentes, as quais envolvem os riscos 
de escolhas prematuras, vínculos de difícil desatamento, 
custos e cicatrizes emocionais e materiais, e, o pior, a 
possibilidade de filhos de lares desfeitos, sem falar de 
projetos adiados ou perdidos.
Se o quadro anteriormente exposto é uma perspectiva 
remota para a grande maioria dos jovens que concluem 
o ensino médio, outra realidade, quase equivalente, não é 
encarada com a mesma seriedade por jovens e famílias: 
a escolha da futura profissão. 
Para os que avaliam essa comparação como excessiva, 
lembro o quão aflitiva, difícil, comprometedora e pre-
matura é a obrigação dos jovens decidirem, em tão 
tenra idade, o que farão para o resto de suas vidas. É 
bem provável que, ante as novas conformações do casa-
mento em nossos dias, excetuando-se, logicamente, os 
filhos, uma escolha equivocada de uma carreira possa fazer 
de nossa comparação algo menos abusivo quando lembra-
mos dos custos envolvidos nela: a questão não deve ser 
pensada em termos do tempo perdido, pois perdido 

é o tempo não estudado. Da mesma forma, os custos 
financeiros sempre serão irrisórios se comparados com o 
salário de profissionais mal formados e descontentes; o 
preço a ser considerado é o dos sonhos frustrados que 
comprometem e infelicitam vidas inteiras. Cada um 
de nós tem vasta coleção de pessoas que passaram suas 
vidas sofrendo por não terem podido realizar um sonho 
profissional ou, o que é tão ruim quanto, amargando em 
profissões como se fossem castigos celestes.
Nascido para preparar alunos que pudessem ingressar 
e cursar as Faculdades da FAAP, nosso Colégio, além 
de uma formação científica e humanística capaz de dar 
o ferramental básico do bom desempenho acadêmico, 
estabeleceu, como uma de suas linhas pedagógicas 
mestras, a orientação vocacional. Prematura e ine-
vitável, a escolha profissional não pode ser afastada 
das obrigações pedagógicas e essenciais dos colégios, 
mesmo que se tenha a tentação de atribuir às famílias ou 
a especialistas uma parcela maior de tais responsabilida-
des. Acreditamos que, quer no contexto dos conteúdos 
programáticos regulares, quer nas inúmeras pos-
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sibilidades geradas no convívio 
diário e próximo com os alunos, 
a escola tem uma incomparável 
oportunidade de bem encami-
nhar a escolha profissional de 
seus alunos, apelando, em último 
caso, ao recurso de especialistas.
Para encarar tais responsabilidades, 
a experiência de mais de 25 anos 
forneceu a nós, do Colégio FAAP, 
o norte para desenvolver uma me-
todologia que, a partir da primeira 
série do ensino médio, de forma 
constante e cuidadosa, tem revela-
do excelentes resultados compro-
vados pelo critério e segurança de 
nossos alunos na escolha de suas 
profissões futuras.
Sob a coordenação da professora 
Marinez Felix Brochi Rafaldini, orien-
tadora educacional do Colégio, o 
Programa de Orientação Vocacional 
tem início nas primeiras séries com palestras e pesqui-
sas dirigidas sobre o panorama geral das carreiras 
e do trabalho no contexto do século XXI. Tal macro-
abordagem tem por objetivo não apenas permitir aos 
alunos uma visão de como as novas fronteiras da tec-
nologia e da civilização provocaram uma verdadeira 
mutação nas concepções e modalidades do trabalho 
e da empregabilidade. Quase que em paralelo, e nas 
mesmas formas e estratégias de abordagens, o trabalho 
de autoconhecimento do aluno para que, isolando as 
influências externas, possa descobrir suas verdadei-
ras aspirações. Essa etapa no amadurecimento humano, 
longe de qualquer dúvida, é a mais decisiva e delicada, 

obrigando os educadores a uma excepcional atenção no 
sentido de criar as condições e estímulos para que os 
jovens se deem conta da poderosa e invisível cadeia de 
forças que compromete a autonomia de suas decisões, 
fazendo-os perderem-se em fantasias de consumis-
mo profissional, levando-os a atalhos equivocados. 
Separar aspirações e aptidões das tentações dos “bons 
salários”, das carreiras socialmente prestigiadas e das 
pressões domésticas não é uma tarefa fácil pela sutileza 
de certas “chantagens” que os jovens sofrem.
Por último, já na terceira série e às portas dos processos 
seletivos, quando a maioria dos estudantes pensa ter uma 
noção de suas escolhas acadêmico-profissionais, nosso 

Colégio propicia uma ímpar oportuni-
dade: a intensificação do contato 
e da vivência com o ambiente 
universitário. Diretores, coorde-
nadores e professores das Facul-
dades da FAAP falam e discutem 
sobre as respectivas carreiras, das 
peculiaridades de cada currículo 
e das possibilidades da profissão 
para a qual formam profissionais e 
para que o inevitável e perigoso hiato 
entre o curso superior e o mercado 
não aumente o assustador índice de 
desistências após os primeiros meses 
de vida universitária. A possibilidade 
de frequência a aulas dos cursos 
da FAAP permite que a concretu-
de da vida acadêmica consolide a 
consciência da escolha futura.
No cumprimento da referida etapa do 
Programa de Orientação Vocacional, 
tivemos, nestes meses de abril e maio 

A profa. Marinez Felix Brochi Rafaldini apresentando o diretor 
da Faculdade de Administração, Marcos Giannetti da Fonseca.

Os alunos do Colégio FAAP tiveram a apresentação de todas 
as carreiras que podem seguir nas Faculdades da FAAP.
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de 2013, as palestras dos diretores e coordenadores das 
Faculdades, sempre organizadas e orientadas pela profa. 
Marinez Rafaldini e que destacamos a seguir.

á No dia 29 de abril de 2013, Marcos Fonseca, diretor da 
Faculdade de Administração, com a capacidade dos gran-
des didatas, falou de como a administração permeia todas 
as atividades humanas, a começar por nossos próprios 
lares. Mostrou, com muita clareza, ser a administração 

uma profissão polivalente e onipresente. Na sequência, 
tratou das linhas pedagógicas mestras que dirigem o seu 
projeto pedagógico de formação de administradores, en-
fatizando que o mesmo, nascendo da prática, buscará 
sua consolidação na teoria. Lembrou que disciplina, 
leitura e muito estudo são indispensáveis para cursar 
faculdade na FAAP, que não quer dar diplomas, mas for-
mar administradores. Lembrou de seu artigo O modelo 
educacional brasileiro em xeque (publicado na Qualimetria 

nº 257), no qual abordou as mudanças no 
modelo educacional brasileiro e sobre as 
dificuldades de encarar as mudanças do 
mercado. Para tanto, na Faculdade que 
dirige, buscou uma maior proximidade 
com o mercado, trazendo para perto 
dela executivos de renome que en-
riquecerão as práticas acadêmicas. 
Com a simpatia peculiar aos grandes pro-
fessores, respondeu às muitas dúvidas 
dos alunos, dando a eles um pouco da 
seriedade e gentileza que devem marcar 
a educação superior séria.

á Nesse mesmo dia e na sequência, os 
alunos do Colégio foram recebidos pelo 
professor Antonio Rafael Namur Mus-
cat, diretor da Faculdade de Engenharia 
da FAAP, e por seus coordenadores de 
curso. Numa competente, extremamente 
simpática e clara exposição, falou de sua 

O vice-diretor da Faculdade de Direito da FAAP, o desembargador José 
Roberto Neves Amorim detalhando as opções numa carreira jurídica.

Os alunos do Colégio FAAP compareceram em massa e fizeram muitos questionamentos nas diversas apresentações.



formação de engenheiro na 
área da produção e esclare-
ceu as linhas pedagógicas 
do curso de engenharia e, 
por conseguinte, de sua 
Faculdade, na qual se prio-
riza a solidez acadêmica 
e tecnológica, binômio 
possível pela excelência 
docente e pela atualiza-
da e rica infraestrutura 
de laboratórios. A seguir, 
apresentou sua equipe de 
coordenadores, a saber: 
professores Ana Maria 
Ayrosa, coordenadora de 
pós-graduação; Thelma Lo-
pes da Silva Lascala, co-
ordenadora de Engenharia 
Civil; Jorge Luiz Biazzi, coor-
denador de Produção; Sér-
gio Ricardo Master Penedo, 
coordenador de Mecânica, 
Elétrica e Química. A equi-
pe apresentou as diversas 
áreas de especialização da 
Engenharia e suas possibilidades de mercado de trabalho 
numa linguagem acessível e instigante, e que teve como 
retorno questões formuladas pelos alunos e demons-
trativas de que a retomada por vagas nos cursos de 
Engenharia no Brasil é uma realidade. Além de convidar 
a jovem assistência a assistir às aulas na Faculdade, a 
equipe estimulou os estudantes do Colégio a participarem 
da Semana de Engenharia, o que enseja, de imediato, 
uma convivência acadêmica.

á Com a fluência dos grandes magistrados e a simpa-
tia dos verdadeiros professores, José Roberto Neves 
Amorim, vice-diretor da Faculdade de Direito da FAAP, 
contou um pouco de sua trajetória pessoal no sentido de 
ilustrar o nascer de uma vocação. Mostrou aos alunos as 
possibilidades da carreira jurídica: advogado, promotor, 
procurador, juiz.  Traçou o perfil desejado com uma pro-
fusão de exemplos eloquentes. Enfatizou a necessidade 
de uma sólida formação, o que a FAAP propicia, quer pela 
qualidade de seu corpo docente, quer pelo tratamento 
diferenciado, possível em turmas reduzidas. Lembrou 
que a formação de um advogado depende de um árduo 
programa de leituras, de se ter a competência para 
elaborar um texto de boa qualidade, da capacidade de 
interpretar leis e de se adquirir uma postura desenvolta. 
A receptividade à palestra ficou clara pelo alto interesse 
demonstrado pelos alunos.

á Na palestra proferida pelo professor Luiz Alberto Ara-
nha Machado, vice-diretor da Faculdade de Economia e 
Relações Internacionais, ficaram evidentes a erudição 

e o profundo conhecimento do palestrante que, após 
um conciso e linear passeio pela história do Brasil, con-
textualizou o estudo e influência da Ciência Econômica 
e no que consiste o trabalho do economista e sua em-
pregabilidade. Aproximando ainda mais os presentes, 
o prof. Machado contou de suas próprias dificuldades 
na escolha da profissão, da carreira de atleta à primeira 
escolha equivocada, fazendo com que o encontro to-
casse os alunos ao aconselhar que eles fizessem o que 
o “coração manda”. Mudando o foco para o curso de 
Relações Internacionais, lembrou que sua modernidade 
lhe confere igual empregabilidade, razão pela qual, no 
caso da FAAP, termos excelentes alunos que usufruem 
de todo um espectro de acordos internacionais que per-
mitem intercâmbios com vários países, o que facilita uma 
das metas de muitos alunos, a carreira diplomática.

á No dia 2 de maio de 2013 foi a vez da Faculdade de 
Comunicação e Marketing (FACOM) conversar com os 
nossos alunos. Com o carisma de um filósofo comuni-
cador, o professor Luiz Felipe Pondé definiu o perfil do 
profissional de comunicação, seus traços essenciais e a 
consecução dessa formação e que deve pressupor um 
profissional com pesadas jornadas de trabalho e horários 
incertos, o que demanda dedicação total. Ele salientou: 
“No caso da nossa Faculdade, a formação do profissional 
se fundamenta, se orienta, para a obtenção de empre-
endedores e realizadores a partir de uma riquíssima 
infraestrutura humana e tecnológica de última geração.” 
Seguiu-se a fala da professora Elenice Rampazzo, coorde-
nadora do curso de Publicidade e Propaganda, auxiliada 

O vice-diretor da Faculdade de Economia, Luiz Alberto Aranha Machado, explicando o campo da empregabilidade 
para quem se forma em Economia ou em Relações Internacionais.
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por sua vice-coordenadora, a professora Maria Del Mar, 
que explicaram as linhas pedagógicas mestras de for-
mação de seu curso, mostrando como a ênfase em um 
profissional criativo e imaginativo tem grande aceitação 
e procura no mercado. 
Para falar do melhor curso de Cinema do Brasil, um dos 
mais conceituados da América do Sul, seu coordenador, o 
professor José Gozze, tomou a palavra esclarecendo que 
o profissional de Cinema encontra trabalho em muitas 
áreas tecnoartísticas, tais como câmera, roteiro, edição, 
fotografia, cenografia, direção. O alto padrão de qualida-
de antes mencionado, segundo o prof. Gozze, permite 
que os curtas-metragens produzidos por nossos alunos 

conquistem prêmios nos grandes festivais internacionais 
como, agora, concorrem em Cannes. O prof. Artur Alves 
Neto, vice-cordenador do curso de Rádio e Televisão, 
além de detalhar o que se pede e se tem para que o cur-
so acompanhe o alucinante ritmo de modernização dos 
equipamentos, destacou o trabalho de desenvolvimento 
de profissionais que aliam a criatividade, essencial à car-
reira, às capacidades de autocrítica e gestão que os novos 
tempos exigem. Finalizando essa manhã de comunicado-
res, a profa.Simone Bambini, coordenadora do curso de 
Relações Públicas (RP), que, mostrou que o mercado e 
as características da carreira do profissional de RP não 
se restringem a organizar eventos, mas englobam todo 

um espectro de serviços no 
mercado de comunicação, tais 
como assessoria de imprensa, 
mídias sociais, entre muitos 
outros. Adicionou aos traços já 
destacados pelos colegas que 
a antecederam, a necessidade 
do raciocínio estratégico na 
comunicação organizacional 
para o RP do século XXI.

E para fechar esta etapa do pro-
grama de Orientação Vocacio-
nal do Colégio, tivemos a pre-
sença do prof. Silvio Passarelli, 
diretor da Faculdade de Artes 
Plásticas da FAAP, que engloba 
os cursos de Artes Visuais, Ar-
quitetura e Urbanismo, Design 
Gráfico e de Produto, Moda e 
Produção Cultural. Conhecido 
como palestrante brilhante, 

Os professores da Faculdade de Comunicação 
e Marketing (a partir da esquerda): José Gozze, 
Simone Bambini, Maria Del Mar e Artur Alves Neto.

A profa. Elenice Rampazzo, 
coordenadora de Publicidade e 
Propaganda, enfatizando que o 
formado na FAAP é um profis-
sional criativo e imaginativo.



fazendo jus ao renome, também 
enfatizando a dureza da escolha pro-
fissional em idade tão tenra, o prof. 
Silvio Passarelli fez uma primorosa 
análise das macrotendências do 
nosso tempo, que designou como 
século da beleza e, nesse cenário, 
inseriu a realidade brasileira fazendo 
um comentário bastante pertinente 
ao mencionar os preconceitos que 
ainda cercam as escolhas no campo 
das artes. Lembrou que a FAAP foi 
pioneira no ensino das artes, e 
essa tradição é mantida com um 
destaque nacional e internacional 
de excelência o que se evidencia 
nas suas oficinas, ateliês, estúdios 
e convênios internacionais de ponta. 
Descortinou para os alunos as novas 
dimensões e abrangências do curso 
de Arquitetura, que mais do que 
projetos arquitetônicos, tratam do 
ambiente urbano, de paisagismo, economia sustentável, 
cuja modernidade confere à FAAP uma posição ímpar. 
Para encerrar o evento, tomou a palavra o prof. Ivan Marcos 
Caminada Bismara, coordenador do curso de Design de 
Moda, um dos novos carros-chefes da FAAP pela imagem 
positiva num mercado em que a moda não mais se restringe 
à roupa, mas alcança setores ligados à criação de calçados 
e joias, cujos clientes vão desde as grandes cadeias de 
magazines às butiques, o que permite atuação na área de 
consultoria. Da mesma forma que a maioria dos cursos da 
FAAP, a Faculdade de Artes Plásticas mantém programas de 

parcerias internacionais que, a exemplo do London College 
of Fashion, permitem uma bititulação aos seus alunos.

No momento da publicação 
desta reportagem, os alu-
nos do Colégio FAAP já 
estão assistindo aulas nas 
Faculdades de seu interes-
se, bem como marcando 
entrevistas com os coor-
denadores de cursos, quer 
para dirimir dúvidas, quer 
para confirmar sua escolha.
Mais do que um programa 
único no Brasil de apoio 
às escolhas vocacionais 
para alunos de Colégio FAAP, 
esse projeto demonstra um 
marcante traço da cultura 
da FAAP: a cooperação e 
sinergia entre suas unida-
des, o que permite a seus 
professores, docentes de 
renome internacional, fa-
larem de suas profissões 
e carreiras pessoais para 
os adolescentes.

A FAAP foi pioneira no ensino das 
artes, e essa  tradição é mantida 
com um destaque nacional e 
internacional de excelência

O prof. Silvio Passarelli detalhando os diversos cursos da Faculdade de Artes Plásticas, da qual é diretor.

O coordenador do curso de Design de Moda, prof. Ivan Marcos Caminada Bismara.


