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INTRODUÇÃO
A qualificação profissional é um requisito essencial em 

qualquer área. Quem deseja construir uma carreira de 

sucesso deve aproveitar, inclusive, os momentos de crise 

para se aperfeiçoar. Afinal, o período passa e começa a 

recuperação da economia, que tem impacto direto no 

mercado de trabalho.

Quando isso acontecer, os profissionais que estiverem 

mais qualificados e adaptados ao novo cenário terão boas 

chances de conseguir as melhores vagas. Na situação 

atual, o afastamento social causado pelo coronavírus afetou 

mais os empregos informais, como era de se esperar.
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INTRODUÇÃO

Esse contexto muda também o perfil dos profissionais. É 

necessário aprender a se desenvolver de forma rápida e 

eficiente, aproveitando o que a internet tem a oferecer. Isso 

é fundamental para não perder posições no progresso do 

seu planejamento de carreira.

Neste e-book, você entenderá a importância da graduação 

em tempos de pandemia. Confira como está o mercado 

de trabalho, como serão os profissionais do mundo pós-

pandemia e como garantir um ensino superior de qualidade 

no cenário atual. Boa leitura!

http://uva.br


O MERCADO 
DE TRABALHO 

EM TEMPOS DE 
PANDEMIA



6

O MERCADO DE TRABALHO EM TEMPOS DE PANDEMIA

As consequências da pandemia do novo 
coronavírus na economia brasileira são 
negativas e influenciam diretamente o 
mercado de trabalho. Alguns desses impactos 
estão no aumento do desemprego, na 
diminuição da renda e na redução dos postos e 
da jornada de trabalho, além da suspensão de 
contratos trabalhistas.

Para entender melhor as mudanças que o cenário mundial 

provocará no mercado de trabalho, o Instituto Semesp 

realizou um estudo sobre o comportamento da economia 

e destacou como o Ensino Superior ajuda a manter os 

empregos e facilita a busca por novas oportunidades. Os 

dados apresentados foram obtidos dessa pesquisa.

MUDANÇAS NO MERCADO DE 
TRABALHO

A previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) é que 

a economia global apresente uma queda de 3% em 2020. 

Para o Brasil, a instituição calcula redução de 5,3%, o que 

afetará negativamente o mercado de trabalho.

A economia brasileira já começa a sentir os efeitos da 

pandemia. De acordo com o Sebrae, os pequenos negócios 

serão os mais atingidos. Em meados de abril, 88% das 

pequenas empresas já sofriam com a queda no faturamento.

A crise causada pela Covid-19 pode levar a uma taxa de 

desemprego de 16,7% nos próximos meses de 2020, 

o que representa cerca de 17 milhões de pessoas sem 

trabalho. Essa projeção pode variar de acordo com a 

evolução da pandemia e das providências tomadas para 

reduzir seu impacto.

http://uva.br
https://www.semesp.org.br/pesquisas/estudo-sobre-empregabilidade-e-ensino-superior-durante-a-pandemia/
https://www.semesp.org.br/pesquisas/estudo-sobre-empregabilidade-e-ensino-superior-durante-a-pandemia/
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O MERCADO DE TRABALHO EM TEMPOS DE PANDEMIA

TECNOLOGIAS E INTENSIFICAÇÃO DA JORNADA 
DE TRABALHO

Em tempos de distanciamento social, a tecnologia ganhou ainda mais 

protagonismo, especialmente no mercado de trabalho. Hoje, o home office 

é uma estratégia muito usada para manter os empregos, fazendo com que 

internet e ferramentas digitais se tornem indispensáveis para o trabalho.

Esses recursos permitem uma conexão constante, o que pode tornar os 

limites entre trabalho, vida pessoal, obrigações domésticas e lazer menos 

definidos. Em um ambiente baseado em inúmeras informações e reações 

em rede, tudo é urgente, o que faz com que demandas de trabalho que 

antes eram adiáveis sejam realizadas em pleno horário de descanso.

Assim, a tecnologia intensificou a jornada de trabalho, o que exige 

cuidado. Além de eventuais impactos na privacidade e nas relações 

familiares, o serviço remoto faz com que seja mais difícil mensurar 

e remunerar corretamente o tempo dedicado ao ofício fora do 

expediente regular.

Além disso, as universidades virtualizaram as aulas. Isso significa que 

os professores estão disponíveis na plataforma virtual, com aulas e 

atividades realizadas nos mesmos horários em que as disciplinas estariam 

disponíveis. Para isso, contam com as tecnologias de informação e 

comunicação online.

http://uva.br


POR QUE O ENSINO 
SUPERIOR SE 
TORNA AINDA 

MAIS RELEVANTE?
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POR QUE O ENSINO SUPERIOR SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE?

O Ensino Superior é responsável por formar profissionais 

com conhecimento técnico avançado por meio de 

conteúdos e práticas fundamentais para a atuação no 

mercado de trabalho. Especialmente em momentos 

de crise, a graduação deve ser prioridade de todos que 

desejam ter estabilidade financeira.

Além das universidades terem migrado as aulas presenciais 

para o formato online e ao vivo, existem muitos cursos 

oferecidos na modalidade a distância. Eles foram pensados 

para atender às necessidades de quem tem uma rotina 

ocupada e, ainda assim, quer fazer uma graduação.

Por meio de aulas em ambientes virtuais e técnicas de 

planejamento de estudo, é possível dar o primeiro passo em 

direção ao seu desenvolvimento e sucesso profissional. 

Com a pandemia, não é difícil presumir que a perda de 

renda e o desemprego afetarão com muito mais força os 

trabalhadores com menor nível de escolarização.

Nesse contexto, a escolha da universidade também é importante. 

É aconselhável que a instituição tenha nota máxima no MEC, 

professores qualificados, infraestrutura completa e grades 

curriculares atualizadas.

Conheça alguns motivos para investir no Ensino Superior a seguir:

EMPREGABILIDADE

Existe uma relação próxima entre empregabilidade e educação. O nível 

de escolaridade e a chance de o profissional ser afetado em momentos 

de crise no mercado de trabalho são inversamente proporcionais.

Segundo estudos realizados pelo Instituto Semesp, desde 2012, 

a taxa de desemprego entre a população economicamente ativa 

que concluiu o Ensino Superior é bem menor do que para aqueles 

trabalhadores que têm apenas formação intermediária (Ensino 

Médio ou Fundamental). Nos últimos meses de 2019, essa 

porcentagem ficou 54% menor para as pessoas com graduação.

http://uva.br


Embora o desemprego no Brasil tenha 
começado a crescer entre 2015 e 2016, a 
parcela da população com nível superior 
completo foi a que menos perdeu o emprego. 
De maneira geral, mesmo que as empresas 
sejam obrigadas a reduzir gastos e cortar 
vagas, elas precisam manter em suas equipes, 
profissionais qualificados como forma de 
enfrentar a crise.
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POR QUE O ENSINO SUPERIOR SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE?

CRESCIMENTO PESSOAL

Além da parte profissional, fazer um curso superior agrega conhecimentos 

que podem ser úteis em diversos momentos da vida. Durante as aulas e os 

estágios, você desenvolverá habilidades de trabalho em grupo, negociação, 

organização de tempo, responsabilidade, aumento de produtividade, entre 

diversas outras competências.

Tudo isso promove desenvolvimento no âmbito pessoal e pode ser muito 

bem aproveitado no mercado de trabalho.

NETWORKING

Em momentos em que o mercado de trabalho está ainda mais 

acirrado, ter bons contatos profissionais pode ser um grande 

diferencial para conseguir uma oportunidade de emprego. O 

networking permite trocar conselhos, dicas, indicações e ideias com 

outros profissionais, o que é muito relevante para a sua carreira.

Muitos professores também atuam em empresas e têm o 

costume de indicar seus melhores alunos para as vagas de 

emprego e estágio que eles ficam sabendo. Esse momento pode 

ser muito valioso para o início da vida profissional. Por isso, deve 

ser bem aproveitado.

Seus colegas de turma também podem ser os responsáveis por 

boas indicações. Por esse motivo, é fundamental manter um 

bom relacionamento interpessoal com as pessoas. Lembre-se, 

também, de que o networking é baseado em uma troca, e você 

também deve estar disposto a ajudar seus amigos.

http://uva.br


OS PROFISSIONAIS 
DO MUNDO PÓS-

PANDEMIA
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POR QUE O ENSINO SUPERIOR SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE?

O futuro do mercado de trabalho já indicava muitas transformações, tanto 

em suas relações quanto na extinção e no surgimento de novas profissões. 

A crise causada pela pandemia antecipou a chegada dessa tendência.

Algumas empresas já estavam adotando o home office, o que hoje é uma 

necessidade. Outra mudança ocorrerá nas indústrias, que começarão a 

questionar alguns postos de trabalho, especialmente os mais mecanizados. 

Esse tipo de atividade deve ser substituído pela Inteligência Artificial.

A educação também sofrerá impactos significativos. O número de cursos 

online disponíveis para o desenvolvimento de novas habilidades aumentou, 

assim como a necessidade de adequação das faculdades ao modelo de 

educação a distância.

Nesse caso, o ambiente virtual de aprendizagem permite diversas 

interações, tanto com os professores quanto com os colegas, por meio de 

espaços de conversa, fóruns e vídeos. As aulas são transmitidas em tempo 

real e ficam gravadas, de forma que os alunos podem acessá-las sempre 

que for necessário. A transmissão é ao vivo e online.

CARREIRAS EM ALTA

As áreas mais promissoras no mercado de trabalho pós-pandemia são 

àquelas relacionadas ao meio ambiente, à qualidade de vida, à globalização, 

à virtualização e ao envelhecimento da população.

O mercado do futuro vai precisar de profissionais que: 

• comuniquem-se e trabalhem com consumidores, agências governamentais 

e grupos ambientais para desenvolver e maximizar programas ecológicos;

• interajam com os funcionários em diferentes setores da empresa para 

pesquisar, projetar e colocar inovações em prática;

• gerenciem o desenvolvimento e a implementação de estratégias de 

serviços digitais para vender produtos na internet;

• trabalhem com informação genética, atuando em conjunto com 

cientistas que desenvolvem medicamentos e técnicas clínicas;

http://uva.br
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POR QUE O ENSINO SUPERIOR SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE?

• coordenem programas para ajudar profissionais qualificados a 

atingirem níveis avançados em suas áreas de atuação;

• façam parte de uma equipe que ofereça diagnóstico e tratamento 

médico para pessoas em áreas remotas.

Entre os cursos que estão em alta, podemos citar: 

• Biomedicina;

• Ciências da Computação;

• Enfermagem do Trabalho;

• Engenharia Ambiental;

• Fisioterapia Respiratória e Reabilitação Pulmonar;

• Sistemas de Informação.

http://uva.br
https://www.uva.br/content/biomedicina
https://www.uva.br/content/ciencias-da-computacao
https://www.uva.br/enfermagem-do-trabalho
https://www.uva.br/content/engenharia-ambiental
https://www.uva.br/content/fisioterapia-respiratoria-e-reabilitacao-pulmonar
https://www.uva.br/content/sistemas-de-informacao
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POR QUE O ENSINO SUPERIOR SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE?

PROFISSIONAL DO FUTURO

Com a autonomia gerada pela tecnologia, os profissionais do 

futuro vão assumir um papel cada vez mais de protagonista. 

Além disso, é necessário que eles desenvolvam habilidades 

comportamentais. Conheça um pouco sobre as 

características desse novo perfil.

LIDERANÇA

Mesmo com o fim do distanciamento social, o home office 

deve continuar em muitas empresas. Nesse contexto, o 

mercado precisará de mais profissionais com capacidade 

de liderar.

As pessoas vão trabalhar em equipes mais fluentes e assumir 

a liderança em momentos diferentes. Isso aumentará a 

demanda por profissionais capazes de melhorar e inspirar 

grupos de trabalho, além de incentivar a colaboração.

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

Essas habilidades já estão em alta, como no 

caso dos empreendedores que reestruturaram a 

forma de oferecer seus serviços. As relações de 

consumo devem sofrer impactos no mundo pós-

pandemia, demandando mais criatividade dos 

empresários para se adequarem às necessidades 

dos consumidores.

PENSAMENTO CRÍTICO

A economia global passará por um período de 

recuperação após os prejuízos causados pela 

pandemia. Isso exigirá que os profissionais tenham 

mais pensamento crítico. Afinal, nem todas as 

informações são confiáveis, mas as empresas 

precisam discernir quais dados devem influenciar  

a tomada de decisão.

http://uva.br


COMO GARANTIR 
UM ENSINO 

SUPERIOR DE 
QUALIDADE NO 

CENÁRIO ATUAL?
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POR QUE O ENSINO SUPERIOR SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE?

Nesse momento, é fundamental saber escolher um curso 

de graduação de qualidade, que esteja alinhado com as 

necessidades do mercado e ofereça formação sólida. 

Existem diversos critérios que ajudam a definir a qualidade 

de uma faculdade. Confira o que observar antes de escolher 

a melhor opção.

CORPO DOCENTE

A qualificação do corpo docente está relacionada com o 

tipo de aula ministrado e com o nível de conhecimento dos 

professores, o que influencia na performance dos alunos. 

Por isso, é importante verificar o número de professores 

mestres e doutores da instituição de ensino.

Além disso, analise o currículo acadêmico e profissional 

dos educadores para conhecer suas linhas de pesquisa, 

seus artigos publicados e suas experiências no mercado 

de trabalho.

INFRAESTRUTURA

Outro ponto importante é a infraestrutura da faculdade — o que não 

significa apenas salas de aula confortáveis e iluminadas. Mesmo que 

muitos cursos estejam com aulas presenciais acontecendo na plataforma 

virtual, online e ao vivo, alguns ainda precisam de laboratórios equipados 

nos quais as aulas práticas serão ministradas.

As bibliotecas também devem contar com livros e artigos atualizados 

para consulta. O material didático e os recursos digitais também devem ser 

avaliados, pois eles auxiliam e aceleram o aprendizado dos conteúdos.

Algumas faculdades também oferecem estruturas especiais para abrigar 

empresas juniores, com espaços e salas para reuniões que permitem o 

desenvolvimento de novos projetos e negócios.

Como, no momento, as aulas estão suspensas em função da pandemia, as 

universidades tiveram que buscar novos procedimentos para que as aulas 

presenciais não fossem comprometidas.

http://uva.br


18

POR QUE O ENSINO SUPERIOR SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE?

A tecnologia é a maior aliada da virtualização das aulas, que 

acontecem ao vivo e online, o que não significa que o curso 

será EAD. Essa infraestrutura apenas permite que o semestre 

letivo não seja prejudicado e os alunos possam acompanhar 

as aulas de casa.

ADEQUAÇÃO DO CURRÍCULO

A grade curricular tem o objetivo de definir e organizar as práticas 

educativas, de modo a cumprir a formação profissional dos 

alunos. Assim, os conteúdos ensinados devem estar de acordo 

com os padrões exigidos para o exercício da carreira.

Mais do que nunca, o mercado de trabalho pós-pandemia 

demandará profissionais que tenham mais do que habilidades 

técnicas. As soft skills serão competências necessárias a 

qualquer recém-formado. Por isso, o currículo deve estar atrelado 

às necessidades do momento e, ainda, ser dinâmico e adaptável 

ao cenário cultural e suas exigências imediatas.

Dessa forma, não deixe de conferir a matriz curricular 

da instituição de ensino em que você pretende 

estudar. Confira se as disciplinas são atualizadas e 

adaptáveis, permitindo uma correta formação.

RECONHECIMENTO DO MEC

Outro ponto essencial é conferir se o curso é 

reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). 

Dessa forma, é possível saber se a instituição é 

credenciada tanto para ofertar cursos presenciais 

quanto a distância, assim como conferir a nota de 

avaliação dos cursos.

Apenas os diplomas obtidos de cursos 
reconhecidos têm valor legal no Brasil. 
Por isso, antes de fazer a sua matrícula, 
é imprescindível verificar se a instituição 
está regularizada junto ao MEC.

http://uva.br


CONCLUSÃO

Estamos em um momento delicado 

economicamente e em que os ânimos se alteram 

com mais facilidade. Para que isso não prejudique o 

seu desenvolvimento profissional, é essencial manter 

o equilíbrio emocional e investir no que realmente 

importa — como na qualificação profissional.

O mercado de trabalho do futuro também valorizará 

profissionais que aproveitem o período para 

desenvolver habilidades como agilidade, flexibilidade 

e criatividade. O objetivo da qualificação é permitir, 

de forma inovadora, a mudança de postura, 

a valorização do aprendizado e o incentivo à 

autonomia intelectual.



Com mais de 45 anos de história, a UVA oferece cursos de graduação e 

pós-graduação presencial e a distância, mestrado, doutorado e diversos 

cursos de extensão. Além de aprender os conteúdos fundamentais 

para a carreira, os alunos têm a oportunidade de viver experiências 

universitárias inesquecíveis.

O corpo docente composto por mestres e doutores incentiva o 

aprendizado dos alunos na prática. As turmas são convidadas a 

analisarem as atuais necessidades do mercado de trabalho. Além disso, 

os estudantes podem refletir sobre os problemas do mundo com olhar 

crítico e pensar como cada um pode fazer a diferença ao praticar o 

conhecimento adquirido em sala de aula.

O conhecimento está transformando o mundo. Venha ser 

protagonista dessa transformação. Continue acompanhando o 

nosso blog. Até a próxima!

#ConhecimentoTransforma

https://www.facebook.com/veigadealmeida
https://twitter.com/uva_veiga
https://www.youtube.com/user/UVAveigadealmeida
https://www.linkedin.com/school/universidade-veiga-de-almeida/
https://www.uva.br/blog/blog-da-uva
https://www.instagram.com/uva_oficial/


GOSTOU DESSE MATERIAL 
E QUER IR MAIS ALÉM?

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA MESMO!

Então não deixe de seguir o nosso blog para não 
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

https://www.uva.br/blog/blog-da-uva
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