
 

“Qual profissão devo seguir?”: webinar da PUCPR Toledo busca auxiliar jovens 

em momento decisivo 

Evento acontece na próxima terça (29); inscrições já estão abertas 

O evento “O que eu preciso saber para lidar com os desafios da escolha?”, organizado 

pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Campus Toledo, auxiliará 

estudantes a encontrar a resposta para uma dúvida muito característica nesta época do 

ano: “qual profissão devo escolher?”. 

“É muito importante entender como fazemos nossa escolha, se ela é voltada para um 

projeto idealizado ou influenciada por um olhar mais fantasioso sobre determinado 

campo profissional”, pondera a Coordenadora das Ações de Orientação Profissional do 

Curso de Psicologia da PUCPR, Adriana Dias Basseto.  

O evento será online e transmitido pelo Youtube da Universidade na próxima terça-feira 

(29), das 19h30 às 21h30. Nele, especialistas irão abordar mitos sobre a escolha 

profissional e a saúde mental atrelada a esse processo – especialmente em tempos de 

isolamento social. 

“Antes de tomar uma decisão, é imprescindível responder a questão: ‘estou fazendo 

essa escolha sensibilizado pelas perspectivas da minha família, amigos ou mesmo 

professores ou realmente me vejo atuando com sucesso nessa área?’”, explica Adriana 

Dias. 

Adriana reforça ainda que o evento não é destinado apenas a estudantes que estão 

prestes a ingressar no Ensino Superior, mas também aos que estão repensando suas 

carreiras e decisões profissionais. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas 

no site do evento.  

Palestrantes 

Adriana Dias Basseto – Especialista em Psicologia Jurídica pela PUCPR. Docente 

desde 2008 e Coordenadora das Ações de Orientação Profissional do Curso de 

Psicologia da PUCPR. 

Karin Barbato Klein – Docente e egressa do curso de Psicologia da PUCPR. Professora 

desde 2016 e Coordenadora dos Grupos de Manejo de Ansiedade Pré-Vestibular. 

Serviço: 
Evento: “O que eu preciso saber para lidar com os desafios da escolha?” 
Quando: 29/09 
Horário: 19h30 às 21h30 
Inscrições: eventum.pucpr.br/webinarpsico-2909 
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