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O QUE PROPOMOS:
A Mentoria tem por ﬁnalidade estimular o processo de desenvolvimento proﬁssional e de carreira do/a Orientador/a Proﬁssional e
Orientador/a de Carreira.
Esse serviço é desenvolvido por um proﬁssional (Mentor) com experiência na área.
É um trabalho de ajuda, tutoria ao mentorando para despertar/ liberar o seu potencial e se preparar para aprimorar seu desempenho
laboral e crescer na carreira na área da OPC.
Esse processo de mentoria é uma via de mão dupla, onde o/a Mentor/a escuta a demanda, compreende e assessora em suas necessidades proﬁssionais e se dispõe a aprender e descobrir coisas novas
para auxiliar seu mentorando/a a encontrar as soluções e estratégias
para seu desenvolvimento proﬁssional e de carreira, bem como para
empreender.
Enﬁm, visa sanar dúvidas e auxiliar no direcionamento e tomada de
decisão de carreira do Orientador Proﬁssional.

PROPOSTA 1: MENTORIA DE CARREIRA
Foco: Propiciar ao/a Orientador/a Proﬁssional e de Carreira o desenvolvimento de suas competências, para que possa atuar com segurança e assertividade nessa área.
Método: Trilhas para o Desenvolvimento Proﬁssional e de Carreira.
Modo de desenvolvimento: Modo de desenvolvimento: individual ou em
grupos (de até seis pessoas).
Duração: três meses com sessões quinzenais – 6 encontros síncronos
Datas e horários: a contratar entre as partes.
Serão fornecidos: Materiais didáticos e instrumentos, de acordo com a demanda do/a mentorando/a.
Investimentos: Valores estabelecidos segundo o modo de desenvolvimento escolhido (individual ou em grupo) pelos interessados, a partir de solicitação por
e-mail ou whatsapp ao Instituto do Ser – Orientação Proﬁssional e de Carreira.
Contato:
institutodoser@gmail.com

(48) 99661 9223 (Whatsapp)

PROPOSTA 2: MENTORIA DE CARREIRA COM SUPERVISÃO DE CASOS
Foco: Para além de propiciar ao/a Orientador/a Proﬁssional e de Carreira o
desenvolvimento de suas competências, promover um suporte voltado às suas
práticas junto aos seus orientandos.
Método: Trilhas para o Desenvolvimento Proﬁssional e de Carreira.
Modo de desenvolvimento: individual ou em grupos (de até quatro pessoas).
Duração: seis meses com sessões quinzenais – 12 encontros síncronos
Datas e horários: a contratar entre as partes.
Serão fornecidos: Materiais didáticos e instrumentos, de acordo com a demanda do/a mentorando/a.
Investimentos: Valores estabelecidos segundo o modo de desenvolvimento escolhido (individual ou em grupo) pelos interessados, a partir de solicitação por
e-mail ou whatsapp ao Instituto do Ser – Orientação Proﬁssional e de Carreira.
Contato:
institutodoser@gmail.com
(48) 99661 9223 (Whatsapp)

MENTORA:
DRA. MARILU DIEZ LISBOA
Psicóloga Clínica e Social. CRP 12/11119. Orientadora Proﬁssional e de
Carreira. Mestre e Doutora em Psicologia Social, pela PUCSP. Pós-doutora em Ciências Sociais, pela UNESP-Franca. Pós Doutora em Educação,
pelo PPGE-UFSC. Fundado e diretora do Instituto do Ser - Orientação
Proﬁssional e de Carreira.
Exercendo o trabalho com OPC há 29 anos, na abordagem clínica/sociologica; coordenando e ministando aulas no Curso de Formação em OPC
deste Instituto, desde 1996, e a partir de 2020 no modo EaD; consultora
em Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento de Equipes em
órgãos públicos federais, desde 1982 até 2019.
Presidente fundadora da Associação brasileira de Orientação Proﬁssiona - ABOP (gestão 1993-1995); vice-presidente (gestão 2001-2003) e atual
conselheira. Organizadora e co-autora de livros e autora de artigos cientiﬁcos em OPC.
Um registro, em suas palavras, quanto à sua trajetória proﬁssional:
"Produzir e praticar o que me faz sentido é dos grandes motivos de realização proﬁssional nesta existência. Felizmente faço jus ao que procuro
levar às pessoas para que assim com elas aconteça, por viver, diariamente, desde que me dediquei à Orientação Proﬁssional e de Carreira,
esta realização. Somente assim posso contribuir, com tranquilidade e
segurança, o exercício desta que considero minha missão."

MENTORA:
DRA. CLÁUDIA BASSO
Psicóloga CRP 12/07328, Doutora e Mestre em Psicologia e Formação em Orientação Proﬁssional e de Carreira. Atua há mais 15
anos na área da OPC, com experiência em programas e projetos sociais, cursinho pré-vestibular, escolas públicas e privadas, universidades e faculdades. Há mais 8 anos também realiza atendimento
clínico em Orientação Proﬁssional, Re-escolha Proﬁssional, Orientação e Desenvolvimento de Carreira e Transição de Carreira. Realizou inúmeros workshops, cursos e minicursos, oﬁcinas e palestras
na área, como também tem várias publicações de artigos e capítulos de livro. Atua há mais de 12 anos na docência em cursos FIC até
a pós-graduação. É professora do Curso de Formação em Orientação Proﬁssional e de Carreira do Instituto do Ser e na Faculdade
Senac em Florianópolis.
Um registro, em suas palavras, quanto à sua trajetória proﬁssional:
"Me traz muita gratiﬁcação e sentimento de realização trabalhar
com OPC, campo de atuação a qual escolhi e me sinto realizada e
feliz por poder ajudar as pessoas em seus projetos proﬁssionais e de
vida."

