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O presente trabalho tem por objetivo mostrar como a experiência de
atuação de bolsistas de Iniciação Acadêmica na Secretaria Acadêmica do Curso de
Psicologia - Campus Sobral pode ajudar discentes de outros cursos a terem uma
visão mais ampla da universidade e o quanto essa experiência contribui para a
formação pessoal, acadêmica e profissional destes estudantes. As vivências em
sala de aula, geralmente limitadas a uma elevada carga de conteúdos teóricos,
podem dificultar a percepção da complexa e ampla realidade universitária. Diante
disso, a experiência no projeto em questão foi de suma importância para a nossa
formação, ajudando-nos a perceber o funcionamento de diversos setores da
universidade. A atuação em um setor administrativo nos permitiu um contato com
um ambiente organizacional diferente, nos proporcionando uma experiência
profissional mais diversificada, que pode ser um diferencial competitivo no futuro.
Além disso, a convivência com pessoas de personalidades diversas e com formas
distintas de pensar, de agir, de se relacionar e de enxergar o conhecimento
adquirido, bem como as várias tarefas e competências exigidas no trabalho, tais
como o respeito às hierarquias, a organização do ambiente de trabalho e a
responsabilidade com a frequência e a pontualidade, fortaleceram as relações
interpessoais e ajudaram a fornecer a “bagagem” e a experiência que nós
necessitamos para o mercado de trabalho e para a vida. Em síntese, a nossa
experiência no período de participação no projeto em questão possibilitou a
percepção da importância da atuação na área acadêmica para o seu
desenvolvimento pessoal e profissional, de modo a nos tornar mais preparados e
confiantes para a construção de um futuro melhor através de muito esforço e
conhecimento.
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