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Como escolher sua 
carreira?

Um fato extremamente 
comum entre os adolescentes, 
principalmente às vésperas do 
vestibular, é a duvida a respeito de 
o quê escolher como profissão ou 
atividade que será exercida durante 
sua vida adulta.

           Alguns escolhem por 
vocação, por remuneração, por 
prazer ou até mesmo por imposição, 
que majoritariamente é exercida 
pelos pais.

Deve-se salientar que está decisão 
terá interferência direta na vida da 
pessoa, logo, fazer uma escolha 
embasada somente na pressão de 
amigos e familiares ou só na 
questão financeira, pode resultar no 
surgimento de um profissional não 
realizado, desmotivado.

Por isso, na hora de escolher um 
emprego, deve-se levar em 
consideração todas as relevâncias e 
pensar cuidadosamente em todos 
os fatos. Caso contrário, nosso 
mundo estará cheio de profissionais 
despreparados e sem qualificação 
própria para exercer o cargo que 
escolheu pensando apenas no 
salário.
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Bases Disciplinares

Para saber se o curso 
universitário previamente escolhido 
está de acordo com as aptidões e 
preferências do vestibulando, é 
necessário um conhecimento 
referente aos estudos que serão 
realizados no decorrer dos anos de 
ensino superior.

Dentre eles, destacam-se as 
bases curriculares, popularmente 
denominadas disciplinas ou 
matérias do curso.  Através delas é 
possível identificar se os conteúdos 
estudantis com maior facilidade ou 
preferência de desenvolvimento 
pelo estudante estão inclusos no 
ensino deste curso acadêmico.

No caso das engenharias, 
nos dois primeiros anos, as bases 
são as mesmas e, inevitavelmente, 
a presença de química, física e 
matemática é absolutamente 
assegurada, independente da 
especialização posterior.

Em engenharia civil, as 
disciplinas a serem estudadas 
segundo o MEC são:

•  Metodologia Científica e 
Tecnológica; 
•  Comunicação e Expressão; 
•  Informática; 
•  Expressão Gráfica; 
•  Matemática; 
•  Física; 
•  Fenômenos de Transporte; 
•  Mecânica dos Sólidos; 
•  Eletricidade Aplicada; 
•  Química; 
•  Ciência e Tecnologia dos 
Materiais; 
•  Administração; 
•  Economia; 
•  Ciências do Ambiente; 
• Humanidades, Ciências Sociais e 
Cidadania. 
•  Algoritmos e Estruturas de Dados; 
•  Bioquímica; 
•  Ciência dos Materiais; 
•  Circuitos Elétricos; 
•  Circuitos Lógicos; 
•  Compiladores; 
•  Construção Civil; 
•  Controle de Sistemas Dinâmicos; 
•  Conversão de Energia; 
•  Eletromagnetismo; 
•  Eletrônica Analógica e Digital; 
•  Engenharia do Produto;
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O mar está para peixe: Engenharia Civil
Se você que ainda não decidiu em 
que ramo vai querer ingressar, mas 
já está interessado na área de 
engenharia, saiba que o engenheiro 
civil está entre os profissionais que 
mais serão requisitados nos 
próximos anos. O bom momento se 
deve a projetos governamentais de 
grande escala como o 
PAC(Programa de Aceleração do 
Crescimento) e o Minha Casa, 
Minha Vida. Além disso, o Brasil 
está para receber dois eventos 
mundiais de grande porte, a Copa 
do Mundo da FIFA em 2014 e os 
Jogos Olímpicos em 2016, que 
requererão muitas obras de 
adequação no país.

"Serão grandes construções, como 
portos, canais, barragens, que 
levam de quatro a cinco anos para 
ficar prontas. O mercado só tende a 
melhorar ainda mais", afirma José 
Gabriel Maluf Soler, coordenador do 
curso da PUC Minas. Segundo ele, 
a construção é o setor mais 
promissor, e o crescimento do 
mercado imobiliário só faz aumentar 
a contratação de engenheiros. 
Outros setores que estão em alta 
são os de petróleo e gás, que 
deverão receber investimentos em 
obras de grande porte, como 
gasodutos, refinarias, plataformas, 
navios e estaleiros, além das áreas 
de energia e saneamento básico.
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Onde 
Estudar Engenharia 
Civil? 

  A Engenharia Civil é uma profissão 
conhecida no mundo todo, com 
escolas profissionalizantes por 
todos os continentes. Mas será que 
o Brasil está em pé de igualdade 
quando se trata de escolas 
profissionalizantes de Engenharia 
Civil? A resposta pode não ser tão 
simples, pois nesse país cuja 
população vive nas mais variadas 
situações e condições, fica difícil 
analisar o país como um todo.
  Quando o assunto é Engenharia 
Civil, há regiões do Brasil que 
devem ter uma preferência em 
quem busca qualidade de ensino 
profissionalizante, estas regiões 
sendo: Sudeste, Sul e Centro-
Oeste. Principalmente Sudeste, pelo 
fato de, em um ranking dos 30 
melhores cursos de Engenharia 
Civil do país ter os 2 melhores 
cursos (“Instituto Militar de 
Engenharia” e “Universidade 
Federal de São Carlos”). Levando 
isso em conta, dá pra ter uma idéia 
de onde encontrar os melhores 
cursos para essa profissão, sem 
precisar ser o melhor do país, 
porém, com uma qualidade decente 
para formar profissionais 
capacitados e experientes.
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O maior prédio 
do mundo
Se você tem vertigem, é melhor 
nem imaginar como seria ficar no 
alto deste prédio. Ainda em fase de 
projetos, o Kingdom Tower (que 
será construído na cidade de 
Jeddah, Arábia Saudita) deve 
possuir 275 andares quando estiver 
pronto, atingindo a incrível marca 
dos 1,6 mil metros de altura. O 
empreendimento pode chegar a 
custar 30 bilhões de dólares. Os 
atuais planos dos engenheiros 
responsáveis distribuem os andares 
do Kingdom Tower da seguinte 
maneira: os cinco primeiros andares 
são destinados ao lobby e setores 
de serviços, os próximos 50 são 
reservados para escritórios diversos 
e os 25 seguintes são reservados 
para um hotel. Do 76º andar 76 ao 
195º, estão os blocos residenciais.

A maior ponte 
do mundo
O governo chinês colocou em 
operação no dia 30 de junho de 
2011 a maior ponte sobre o mar do 
mundo. O empreendimento, que liga 
a Baia de Jiaozhou á cidade de 
Qingdao, na província de 
Shandong, tem oito faixas para 
automóveis, incluindo os 
acostamentos, possui 36,4 km de 
extensão e custou R$3,6 bilhões 
(US$2,6 bilhões) para ser 
construída, segundo a agencia 
estatal de noticias Xinhua. A ponte 
que demorou pouco mais de quatro 
anos para ser levantada, encurta a 
rota entre duas localidades em 30 
km e reduz o tempo de viagem de 
40 minutos para apenas 20 minutos.
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Curiosidades

Ponte Jk.
A Ponte JK é motivo de orgulho 
para nossa engenharia e arquitetura 
brasileira. Situada em Brasília, se 
trata de uma das três pontes sobre 
o lago Paranoá e foi batizada deste 
modo em homenagem ao fundador 
da cidade.
Comprimento: 1200 metros 
Raio de Curvatura: 3150 metros
Peso: 12.067 toneladas

Torre Eiffel.
Ao pensar em Paris, é impossível 
não vir à mente a imagem da Torre 
Eiffel. Vencedora de um concurso 
com o intuito de comemorar o 
centenário da Revolução Francesa, 
foi apresentada por Gustave Eiffel, 
engenheiro famoso por sua 
habilidade em utilizar ferro forjado, 
material na época mais barato que o 
aço e com o qual ele já havia 
construído pontes, cúpulas e 
coberturas.
Data de construção: 1887-1889
Altura: 300 metros

Peso total da estrutura: 9547 
toneladas

Gateshead Milleniun 
Bridge.

A Gateshead Millenium Bridge é 
uma ponte para pedestres e 
ciclistas localizada em Newcastle, 
Inglaterra, esta maravilha da 
engenharia gira de modo a 
possibilitar a travessia de barcos. 
Teve um custo de mais de 30 
milhões de euros.
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Maracanã
Maior estádio do Brasil, o Maracanã 
foi construído para sediar a Copa do 
Mundo de 1950, tendo sido 
originalmente projetado para 
receber aproximadamente um 
público de 165.000 pessoas. 
Atualmente após diversas reformas 
comporta um público de 
aproximadamente 92.000 
espectadores.
Dimensões do gramado: 110m x 75m
Nome oficial: Estádio Jornalista Mário 
Filho
Capacidade atual: 92.000 
aproximadamente
Inauguração: 16 de junho de 1950


