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RESUMO ESTRUTURADO 

 

Este trabalho objetivou relatar a experiência do projeto de extensão outplacement, que teve 

como alvo profissionais desempregados que estavam procurando recolocação no mercado de 

trabalho. Considerando o período de pandemia e o isolamento social, foram usadas ferramentas 

tecnológicas disponíveis para maximizar a ampliação dos conhecimentos dos alunos do curso 

de Administração. A extensão remota teve como base o uso das redes sociais para disseminação 

das informações referentes ao projeto, onde foram abordados três minicursos para o público 

externo. O projeto trouxe para seus integrantes algumas formas de se reinventarem diante desse 

momento complexo, tendo um aprendizado teórico necessário para a melhoria do seu potencial 

profissional. 

 

1. Introdução/Problematização: 

 

 Este trabalho apresenta a experiência do projeto de extensão “Outplacement”. As ações do 

referido projeto tiveram como alvo profissionais desempregados da comunidade em torno da 

Faculdade Vidal, que tinham interesse em participar de processos de orientação para 

recolocação profissional. As ações educativas foram desenvolvidas por discentes de graduação 

em Administração.  

 

O outplacement surgiu nos Estados Unidos, na década de 60, de acordo com Macedo (1996), e 

obteve sua divulgação ampliada no seio empresarial a partir de 1975. No Brasil, sua aplicação 

é mais recente, tendo se iniciado em 1989. Conforme Chiavenato (2014) o outplacement é um 

termo em inglês, que consiste em um processo de recolocação de ex-funcionários no mercado 

de trabalho, organizado por empresas de assessoria. Esse serviço é destinado as empresas que 

se preocupam com o futuro de seus colaboradores para que possam retornar ao ambiente 

profissional. Nesse viés, as organizações promovem uma espécie de consultoria especializada 

em prol de facilitar a inserção em um novo emprego ao seu cliente individual (VIZIOLI, 2010). 

 

Outplacement, portanto, significa dar treinamento e suporte sistemático para pessoas demitidas, 

cujo propósito é o de prover conselho, instruções e técnicas para auxiliar o profissional a 

organizar e executar um programa de procura de uma nova colocação. Estes autores relatam 
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que, ao contrário da má interpretação popular, o outplacement não assume responsabilidade por 

colocar a pessoa dispensada em um novo emprego: é unicamente um serviço de aconselhamento 

cujo propósito é o de proporcionar conselho, instrução e uma caixa de ressonância para ajudar 

a pessoa designada a organizar e executar um programa de procura de emprego (Beer & 

Spector, 1995). 

 

A experiência do desemprego pode ser comparada a uma montanha russa emocional que 

abrande diversas consequências negativas, essas que diminuem o otimismo diante da 

possibilidade de encontrar um novo emprego. Perante essa situação, o sujeito vivencia uma 

desestruturação do tempo, com mudanças na rotina, o que pode causar grandes sequelas, uma 

vez que ele não sente que faz parte do movimento global da sociedade (PARDILHÓ, 2013). 

 Ao usar essa ferramenta as empresas evidenciam a importância que dão para o bem-estar e 

qualidade de vida de seus colaboradores e começam a ser vistas como modelos de gestão de 

pessoas, agregando valor a empresa e um diferencial competitivo, pois o processo trata-se de 

um investimento e não de um gasto, uma vez que trará retorno a organização (FARIA, 2015). 

 

 

 

2. Objetivo/proposta: 

 

O objetivo do projeto “Outplacement” foi de assessorar a população para a inserção ou 

recolocação no mercado de trabalho através de minicursos que foram ministrados de forma 

remota, abordando as temáticas de:  Como elaborar um currículo, como se preparar para uma 

entrevista de emprego e marketing pessoal.. 

 

3. Procedimentos Metodológicos (caso aplicável): 

 

O projeto de extensão Outplacement foi realizado no período de agosto a dezembro de 2020, 

onde foram realizados minicursos online gratuitos, com emissão de certificado, através da 

plataforma Google Meet. Os encontros foram divulgados para a comunidade por meio das redes 

sociais da Faculdade Vidal e as inscrições dos participantes foi realizada por meio da plataforma 

digital de eventos Even.  

 

A metodologia abordada baseou-se em intervenções precisas e pontuais, por meio de 

minicursos, num total de três encontros: Como elaborar um Currículo (12/09); Minicurso 

preparatório para entrevista de emprego (24/10) e Marketing Pessoal (28/11). Os temas 

abordados foram escolhidos de forma que se complementassem, apresentando os assuntos de 

forma didática e certificando-se que o mesmo havia sido compreendido pelos participantes. 

 

4. Principais Resultados:  

 

O Projeto de Extensão Outplacement iniciou suas atividades no mês de agosto de 2020, com 

reuniões online através do Google Meet com os discentes do curso de graduação em 

administração e a docente orientadora do projeto. Foi estabelecido um cronograma de 

atividades referentes ao projeto com finalização para dezembro de 2020. Em seguida foi 

realizado o planejamento de que seriam ministrados três minicursos tanto para alunos da 

faculdade como para o público externo, com os seguintes temas: Como elaborar um currículo, 

Minicurso preparatório para entrevista de emprego e Marketing pessoal. Todos os minicursos 
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com duração de 3 hora/aula cada. As equipes se reuniam semanalmente para traçar estratégias 

para uma maior compreensão e interação com o público. 

 

O primeiro minicurso teve como tema “Como elaborar um currículo”, diante da percepção da 

dificuldade da comunidade em elaborar tal documento, que é essencial para o processo de 

recolocação no mercado. Os assuntos abordados foram: para que serve um currículo, como 

elaborar um currículo sem cometer erros comuns, importância de ter diferenciais, currículos 

inovadores e sugestões de cursos gratuitos. 

 

O segundo minicurso abordou a temática de como se preparar para uma entrevista de emprego, 

já que nesta serão avaliados os critérios de classificação para o cargo, características pessoais e 

atitudes que poderão causar boa impressão para o avaliador. Os assuntos tratados neste 

minicurso foram os seguintes: introdução sobre o tema, o que é um processo seletivo, o seu 

perfil, valores, como construir uma marca a partir de uma apresentação pessoal, dicas sobre 

comunicação. 

 

No terceiro e último minicurso foi discutida a importância do Marketing Pessoal, os principais 

tópicos abordados foram: o marketing pessoal e postura profissional e o comportamento no 

mundo pessoal e profissional no contexto organizacional. A escolha destes pontos deve-se ao 

fato de ser fundamental encontrar uma forma eficiente de divulgar as qualidades pessoais e 

profissionais e seus valores para o mercado. 

 

As apresentações foram feitas pelos extensionistas, através de slides interativos e ilustrativos. 

Após finalizada as apresentações iniciava-se um momento interação com o público para sanar 

dúvidas. Cada apresentação teve uma média de 40 pessoas. 

 

 

5. Considerações Finais/Conclusão:  

 

Em virtude dos fatos mencionados, a contribuição do projeto “outplacement”, através do seu 

suporte de orientação e aplicação de minicursos com a presença da comunidade interna e 

externa da Faculdade Vidal, simboliza um objeto de auxílio para a recolocação de profissionais 

no mercado de trabalho, a qual denota-se como objeto de análise para os extensionistas no 

momento de aprendizado a grande escassez de projetos que comportem o processo de 

preparação dos indivíduos através de treinamentos práticos e teóricos referente a qualificações, 

que possui o viés da promoção de profissionais mais capacitados e habilitados de conhecimento, 

mediante a exigência do mercado. Portanto, a técnica de capacitação do profissional contribui 

e fortalece a autoconfiança, transmitindo mais segurança durante o processo seletivo, além de 

aumentar a possibilidade de o candidato ser aprovado para uma determinada vaga, visto que o 

mercado ocupacional trabalhista encontra -se cada vez mais competitivo. 

 

Este projeto objetivou que os participantes conseguissem obter empregabilidade no prazo de 

participação do projeto, apesar da crise econômica instaurada no país, desenvolvendo as 

seguintes competências: Aprender a preparar seu próprio currículo, conhecer e entender seu 

talento preferencial, desenvolver seu networking nas mídias sociais e contato com a empresa, 

repensar e desenhar sua trilha de carreira, participar de cursos e workshop de orientação sobre: 

Postura e comportamento no momento de entrevista; identificar oportunidades de vagas por 

meio de pesquisas nas redes sociais. 
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