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O que vem a ser qualificação profissional? Por quê devemos nos qualificar 
constantemente?  

 

Qualificação profissional do trabalhador se dá através de uma formação 
profissional com o objetivo dele aprimorar suas habilidades para executar funções 
específicas demandadas pelo mercado de trabalho, que vem se tornando cada vez 
mais exigente. 

A qualificação profissional não é uma formação completa, podendo ser realizada 
através de diversas modalidades, ensino regular ou cursos livres, sendo presencial ou 
não. Ela é utilizada como complemento da educação formal podendo ser aplicada nos 
níveis básico, médio ou superior. Variando a sua carga horária conforme a 
necessidade de aprendizagem e a exigência da área de atuação. 

Seu objetivo principal é a incorporação de conhecimentos teóricos, técnicos, 
operacionais e práticos relacionados à produção de bens e serviços, por meio de 
processos educativos desenvolvidos em diversas instâncias, tanto instituições 
educacionais regulares, como cursos extra-curriculares, bem como em associações de 
bairros, entidades religiosas, ou órgãos que ministram cursos gratuitamente, 
presencial ou on-line. 

No mundo contemporâneo e globalizado que estamos vivemos, o mundo  do trabalho 
mostra-se cada vez mais exigente e seletivo, e a busca por uma requalificação 
profissional não é mais uma questão de dedicação ou de sorte, e sim um diferencial no 
mercado, uma carta na manga. A reciclagem  profissional precisa ser encarada como 
fator determinante para o futuro daqueles que estão em busca de  uma colocação no 
mercado de trabalho, bem como a sua manutenção no mesmo,  cultivando chances  
de crescimento profissional, o que nos leva a constatar que conforme o tempo passa e 
o mundo atravessa por mudanças constantes, muito além da experiência que temos,  
é necessário buscar  novos  conhecimentos sempre. 

Atualmente, é grande número de profissionais que se forma a cada ano, tornando-se  
prioridade a qualificação profissional sempre, nos antenando  nas tendências de 
mercado e o quê o mesmo vem  exigido dos profissionais, e não só a conquista de um 
diploma, é necessário pratica profissional e renovação constante, para afastarmos o 
fantasma do desemprego estrutural, que vem crescendo em todos os países do Globo. 

Temos que buscar atuar na área que estamos estudando, pois ninguém dá emprego 
para quem não buscou estagiar, para quem não tem nenhuma experiência pratica, é 
necessário termos a intenção de adquirir maiores conhecimentos e começar a por em 
prática os recursos aprendidos nas universidades, uma vez que é muito comum 
pessoas recém formadas não conseguirem colocação no mercado, pois, durante o 
curso superior, apenas estudaram, não buscaram estagiar e aprender a sua profissão . 



Quando busca gradativamente fazer  estágios, o estudante vai se qualificando, sendo 
preparado para o mercado de trabalho, tendo mais oportunidade de pôr em prática 
toda teoria vista na faculdade, além de vivenciar  novas experiências  profissionais. 

Também  a busca por  é pequenos cursos, paralelos, onde possa reforçar os conceitos 
universitários, vai favorecer as oportunidades no mercado de trabalho. Para isso, o 
estudante pode se vincular aos órgãos que oferecem estágios, que costumam 
promover cursos gratuitos e de grande qualidade. 

Outra alternativa para manter-se atualizado é participar dos eventos executados pela 
universidade na tentativa de  se tornar um bom profissional. Busque se envolver com 
as palestras e mini cursos ministrados pela sua faculdade, além de cumprir com as 
horas extras curriculares que são cobradas  para a formação de sua profissão. Muitos  
alunos deixam para participar desses cursos e palestras apenas no final do curso, 
ficando com o tempo muito curto, perdendo a chance de ampliar seus conhecimentos 
e de se envolver com pessoas que possam lhe ajudar durante a carreira estudantil e 
posteriormente, na sua vida profissional . 

Qualquer  experiência é gratificante  e conta como ponto na hora  a seu favor quando  
seu currículo for avaliado. Ressaltando,  quando iniciar uma faculdade procure  
ampliar  o seu conhecimentos o máximo possível, pois todos os certificados ou 
diplomas e carga horária a mais, serão vistos  como prova da capacidade, da 
qualificação do profissional e do interesse em aprender cada vez mais. O mercado 
valoriza pessoas que buscam crescer em sua profissão, que estão em constante 
atualização, quem não se recicla, sai do mercado. 

 


