
O FUTURO TE ESPERA.... 

• O QUE EU DESEJO PARA MIM? 

 

• O QUE PRECISO FAZER? 
 

 



SUCESSO E MOTIVAÇÃO. 

• O QUE É SUCESSO? 

 

• O QUE É MOTIVAÇÃO? 

 

• O QUE VEM PRIMEIRO? 



E O SUCESSO, O QUE SIGNIFICA? 

• No dicionário  sucesso é ... “resultado positivo 
após alguma tentativa ou esforço, seja ele 
profissional, acadêmico ou pessoal”, ou então 
“obtenção de honras, êxito, riqueza”. 

 

E para você, o que é sucesso? 

 

 



MOTIVAÇÃO 

• A motivação pode ser considerada um estado 
psicológico que faz com que as pessoas 
caminhem em  uma direção em busca de seus 
objetivos/sonhos. 

 

• A motivação nos leva a buscar uma carreira, a 
conseguir um emprego ou até mesmo abrir o 
próprio negócio. 



O que vem primeiro: sucesso ou 
motivação? 

  ... Os dois andam lado a lado. 

 

 

• Ao definir o que é sucesso para mim eu 
direciono meu foco e me motivo para alcançá-
lo. 



É fácil alcançar sucesso? 



O que se precisa fazer para alcançar 
sucesso? 

Após definir o que é sucesso e concentrar os 
esforços para alcançá-lo precisamos iniciar 

uma longa viagem para dentro de nós 
mesmos.  



Viajando para dentro de nós 
mesmos....  

• Quais as minhas potencialidades? 

 

• Quais as minhas limitações? 

 

• Quais as oportunidades 

   e ameaças que o ambiente  

   me oferece? 

 

• Estou preparado(a)? 



Definindo ações... 
• Após análise interna você estará pronto para 

identificar aonde se quer chegar e criar os 
estímulos necessários para percorrer o 
caminho que levará a uma vida bem sucedida: 
seja pessoal, social, familiar ou profissional. 

 

Alguns passos podem ser dados... 



1 - Administre bem o seu tempo 

• O tempo é um dos bens mais preciosos que o 
ser humano possui. 

 

• Enquanto ele passa, acertamos, erramos, 
corrigimos, modificamos muita coisa em nós e 
ao nosso redor também.  



                         2 - Discipline-se 

• Realize suas funções , cada uma a seu tempo. 

 

• Não adie tarefas. 

 

• Abandone a preguiça e o desânimo. 

 

• Cumpra seus horários. 



                                       Organize-se  

• Sendo organizado, você verá que consegue 
tempo para tudo. 

 

• As pessoas desorganizadas sempre acabam 
perdendo tempo, compromissos, 
oportunidades e até dinheiro. 



                                     3 - Estabeleça  
   metas 

• Esse é o primeiro passo para você conseguir se organizar. 

 

• Se investigue internamente e defina o que espera 
conseguir a longo prazo. 

 

• Tenha estas metas bem claras. Se possível, por escrito e 
com tempo para serem alcançadas. 



4 - Tenha propósitos na vida!!! 

• Qual a minha missão? 

 

• Qual a minha importância neste mundo? 

 

• Sou influência positiva ou  

    negativa? 



5 - Informe-se 

• O mundo está mudando com uma velocidade 
feroz; acompanhe as mudanças. 

 

• Estude incessantemente; 

 

• Leia muito (além de melhorar a escrita 
expande conhecimento). 

 

 



                          6 - Relacione-se bem 

• Cultive boas relações; 

 

• Conheça pessoas, aumente seu círculo de 
amizade (networking); 

 

• Seja sempre gentil e prestativo. 



                              7 - Conheça seus limites 

Existem horas para falar sim e para  falar não. 
Respeite-se! 

  

“Não existe uma fórmula para o sucesso, mas 
para o fracasso há uma infalível: tentar 
agradar todo mundo.”  

      Herbert Bayard Swope 

 



8 - Respeite as pessoas!!! 

• Lembrem-se do dito popular: “o seu direito 
termina onde começa o dos outros.” 

 

• Esse comportamento envolve bom senso, 
ética e valores morais e também direitos e 
deveres de cada pessoa. 



9 - Seja proativo!!! 

• Não espere que as coisas aconteçam ao seu 
redor para depois reagir, antecipe-se, tenha 
iniciativa. 

 

 

 

• Crie e inove com as situações apresentadas no 
dia a dia não apenas reproduzindo situações. 



10 - Faça mais e reclame menos!!! 

• Você gosta de quem reclama o tempo 
todo?  

• Se sente à vontade perto desse tipo de 
pessoa? 

• Não é lega! Isso vale para a vida.  
 
 “Ah..., mas eu tenho muita dificuldade!!!” 

“Ah..., mas eu trabalho!!!” 
 “Ah..., mas aquele professor não vai com a 

minha cara...óh céus, óh, vida, óh azar!”   

(Professora Andréia Albino).  
 



11 - Seja empreendedor da sua 
vida! 

 
Inove! 
 
Arrisque! 
 
Faça a diferença!!!! 
 

Aproveite as   
oportunidades! 
 

  



   

 “A educação não transforma o mundo.  

  A educação muda as pessoas.  

  Pessoas transformam o mundo”. 

 
 Paulo Freire. 

 
 

 

ESTUDE!!!!!!! 



O que é o Instituto Federal? 
Quais os cursos são ofertados no 

Campus Rio Pomba? 
Que oportunidades o IF me oferece? 



Cursos Técnicos Integrados ao 
Ensino Médio 

• Agropecuária 

 

• Alimentos 

 

• Informática 

 

• Zootecnia 

 

• Meio Ambiente 



CURSOS TÉCNICOS 
CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES 

    As disciplinas específicas da formação 
profissional são ministradas durante o período 
em que os estudantes cursam o 2º ou 3º anos 
ou após terem concluído o ensino médio. 

 

• Preparam para o mercado de trabalho. 



CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

• Para  quem pretende atuar na área de 
gerenciamento  ou empreender.  

 

• Ao concluir a formação, o profissional estará 
apto a planejar, organizar e executar 
atividades administrativas de apoio, seja na 
área privada ou na pública.  

 

• Duração: 01 ano 



TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E 
SUPORTE EM INFORMÁTICA  

• Indicado para quem gosta de informática e 
tecnologia. 

• Manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, identificando os principais 
componentes e suas funcionalidades. 

 

• Duração: 01 ano 



TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

• Indicado para pessoas proativas e que se 
preocupam com o bem-estar coletivo . 

• Ao concluir o curso, o técnico desta área vai 
atuar em ações de prevenção de acidentes no 
ambiente laboral, incluindo as doenças 
ocupacionais. 

 

• Duração: 01 ano e meio. 



TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 

• Indicado para quem gosta das questões 
jurídicas e do Direito. 

• Ao concluir o curso o técnico estará apto 
organizar e armazenar legislações, 
jurisprudências e doutrinas. 

 

• Duração: 01 ano. 

 



TÉCNICO EM VENDAS 

• As atividades relacionadas à área de vendas 
são consideradas primordiais para o sucesso 
das empresas. 

• Visa formar profissionais capacitados a 
competirem nesse mercado em constante 
mutação. 

 

• Período Noturno. 

• 01 ano 

 

 



CURSOS DE GRADUAÇÃO 

• São direcionados para os estudantes que já 
concluíram o Ensino Médio e que desejam 
ampliar seus estudos, em uma carreira 
específica. 

 

• Prepara para o mercado 

   de trabalho e para o  

   mundo acadêmico. 

 



BACHARELADO EM 
ADMINISTRAÇÃO  

 Prepara o estudante para tomar decisões em 
empresas, traçando a estratégia mais propícia 
para o desenvolvimento dos negócios. 

 

• Atuação muito ampla. 

• Muitas oportunidades de 

    emprego. 

• Duração: 04 anos / noturno 

 



BACHARELADO  EM 
AGROECOLOGIA  

 

 O Bacharel em Agroecologia é um profissional com 
visão sistêmica do processo agrícola brasileiro,  
atuando como agente do desenvolvimento local, 
com eficiência técnica e sensibilidade para unir o 
conhecimento acumulado durante gerações pelos 
agricultores com os conhecimentos científicos atuais, 
respeitando as diferenças culturais, e integrando os 
atores do processo, para que juntos construam uma 
agricultura com padrões econômicos e sociais  

 adequados à realidade local e em 

  harmonia com os ecossistemas. 

 



BACHARELADO EM 
AGROECOLOGIA  

 

Esse profissional apresenta embasamento 
técnico, humanístico, político e metodológico 
capacitado para atuar nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão dentro Agroecologia, em 
unidades familiares, comunidades, grupos, na 
área não governamental e nas esferas públicas. 

 

Período: Integral / 5anos 

 

 



CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

• Indicado para quem tem curiosidade para 
lidar com novas tecnologias e interesse para 
desenvolver produtos que atraiam os 
consumidores. 

• O profissional analisa e  

    desenvolve  estruturas e 

    soluções computacionais. 

 

• Duração: 04 anos 

• Diurno 

 



CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM 
ALIMENTOS  

• Indicado para profissionais que gostam da 
área de produção de alimentos. 

 

• Ao final do curso,  

   o estudante estará apto  

   a criar produtos inovadores no setor 
alimentício, priorizando a questão nutricional. 

 

Duração: 04 anos / Diurno 

  



CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
LATICÍNIOS 

• Forma profissional dotado de conhecimentos 
técnico-científicos para atuar na obtenção, 
beneficiamento e transformação do leite, 
além do desenvolvimento de novos produtos 
e gerenciamento de empresas do setor de 
leite e derivados e produtos correlatos.  

 

• Duração: 04 anos / Diurno 



BACHARELADO EM ZOOTECNIA  
• Forma profissional apto a desenvolver 

técnicas para a melhoria das criações de 
animais domésticos e selvagens. 

• Tem conhecimentos de manejo, nutrição, 
alimentação e reprodução para orientar o 
produtor sobre a técnica mais adequada a ser 
implantada na propriedade rural.  

 

• Duração: 05 anos. 



LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

• Ideal para quem gosta de ambientes de 
trabalho mais dinâmicos; 

• Que se preocupa com a saúde e o bem-estar 
físico e social das pessoas; 

• Que gosta de praticar atividades físicas. 

 

• Duração: 04 anos 

• Diurno 



LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

• Indicado para quem gosta de lidar com 
números e sonha em ser um professor.  

• A formação em matemática propicia o 
profissional a lecionar em escolas de ensino 
fundamental e médio. 

 

• Duração: 04 anos 

    Noturno 



PÓS-GRADUAÇÃO 
• Especialização:  

– MBA em Gestão Empreendedora 

– Agroecologia (ead) 

– Ensino da Matemática e Física 

– Docência na Educação Profissional e Tecnológica 
(ead) 

• Mestrado: 

• Nutrição Animal (Dep. de Zootecnia) 

• Ciência e Tecnologia de Alimentos (Dep. de 
Alimentos). 

• Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 



As oportunidades são muitas... 

• Verticalização do Ensino; 

• Programas de Iniciação Científica; 

•  Projetos de Extensão; 

• Intercâmbios; 

• Brilhante Carreira Profissional. 

 



A instituição conta com diversos 
setores para lhe apoiar: 

 Assistência estudantil 

Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Núcleo de Ações Inclusivas – NAI 

Biblioteca  

Cultura e lazer 

 ... e muito mais! 



Desejamos sucesso a todos!!! 

Obrigada pela atenção! 
 


