Curso

Trabalho, carreira
e escolhas

Aprenda como desenvolver orientações para
carreiras com harmonia nas experiências e
vivências emocionais, familiares e sociais.

Invista no seu futuro
Aqui, você adquire e troca conhecimento com a comunidade de
especialistas Zenklub e profissionais renomados. Seu aprendizado
contínuo é valorizado, portanto pode contar com um calendário de
cursos, palestras e workshops sempre atualizado.

Cursos para cuidar de quem cuida
• Investir no crescimento e bem-estar da sua carreira, é com
o Zenklub Academy.
• Conheça as vantagens em manter-se sempre atualizado.

Curso

• Professores renomados
• Temas de importância acadêmica e no mercado

Ética e Inovação

• Estude quando e como quiser

• Pratique com os exercícios propostos
• Receba certificado

• Cancelamento grátis com até 7 dias de antecedência
• Assista às aulas quantas vezes quiser por até 6 meses
• Calendário de cursos atualizado mensalmente
• Membro Premium Zenklub com acesso 100% grátis

Como funciona o curso?
• Pensando na experiência de aprendizagem, atenção e absorção
de conhecimento, as aulas têm duração de no máximo, até 2h50.
• Abordagem aprendizagem em módulos com duração de 15 a 20
minutos.
• Exercícios práticos.
• Aulas online e gravadas (estude no seu tempo e quando quiser).
• Aulas e materiais liberados por até 6 meses.
• Certificação gratuita.

Pra quem é o curso?

Profissional em busca
de ampliar o repertório

Profissional recém-formado
ampliando sua formação

Especialista que quer
otimizar sua carreira

Por que fazer esse curso?
Temos certeza de que na sua prática de consultório, na clínica ou online
você já se deparou com questões que os pacientes trazem sobre seus
trabalhos e suas carreiras, que acarretam dificuldades emocionais e de
relacionamento em várias esferas da vida deles.
O objetivo deste curso é apresentar para você, profissional de saúde
mental, conteúdos e reflexões para te deixar apto(a) a identificar e dar o
encaminhamento mais adequado para essas demandas podendo, assim,
prestar um serviço mais completo para seus clientes.

Mapa da jornada

O que você irá aprender:
Parte 1 - Módulo 1

Curso

Ética e Inovação

Tópico 1: Alinhamento inicial

Apresentação do curso - Acordos & alinhamento expectativa Os principais tópicos do curso: O que você vai aprender?

Tópico 2: Apresentação e introdução
Apresentação do expert, credenciais, repertório profissional e pessoal.
Introdução e reflexão sobre o tema central do curso.
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Módulo 2: A carreira como eixo organizador da vida
Neste módulo vamos identificar a influência da carreira profissional
em toda vida pessoal, social e familiar dos indivíduos.
• Carreira objetiva e subjetiva; organização da vida em torno dos
papéis ocupacionais.
• Quais são os papéis ocupacionais e na organização da vida?
• O impacto da carreira em outros aspectos da vida

Módulo 3: Processos de trabalho e de carreira na formação
do profissional de saúde mental
• Psicologia do trabalho para além das organizações;
• Escolhas profissionais para além dos “testes vocacionais”;
• Evidências científicas sobre formação escolhida;

Curso

Módulo 4: Principais variáveis envolvidas no Desenvolvimento
de Carreira

Ética e Inovação

• Vamos explorar teorias atuais sobre desenvolvimento de carreira;
• O papel dos interesses pessoais no desenvolvimento da carreira;
• Variáveis de conteúdo, de processo e de contexto.
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Módulo 5: Identificação de demandas sobre trabalho e
carreira
• Métodos para auxiliar na tomada de decisões
• EModalidades de orientação de carreira
• Transição de carreira.

Módulo 6: Exercício
Módulo 7: A trajetória continua
• Reflexão sobre a carreira
• Material complementar
• Fechamento
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Aprenda com professores renomados:

Rodolfo Ambiel

Psicólogo, Doutor em Psicologia pela Universidade São Francisco. Docente,
Vice-Coordenador (2014-2016) e atual Coordenador (desde fevereiro de
2020) do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade São Francisco (área de concentração em Avaliação Psicológica CAPES 7). Editor-chefe da Revista Psico-USF (Qualis A2) entre 2016 e 2019.
Editor-chefe da Revista Brasileira de Orientação Profissional (Qualis A2)
desde 2020. Ex-Presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) - gestões 2015-2017 e 2017-2019.
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Ética e Inovação

Seja protagonista da sua carreira:
comece a sua jornada de aprendizado
contínuo agora mesmo!
Inscreva-se

Você tem dúvidas? Sugestões? Ou quer ficar
sabendo de novidades da Comunidade Zenklub?

Obrigado!
Zenklub Academy

