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Explore as cinco dimensões da 
empregabilidade
A Vitae avalia as estratégias e os processos referentes 
aos resultados de empregabilidade dos alunos formados 
com base nas boas práticas das seguintes áreas:

As instituições podem identificar lacunas e intervenções 
práticas para moldar os seus programas de 
empregabilidade.

Prepare estudantes para a força de trabalho
Uma inovação da IFC, um dos membros do Grupo Banco Mundial, a Vitae capacita instituições de ensino superior a melhorar a 
empregabilidade de seus alunos. Visando ajudar os estudantes a prosperar em tempos de mudanças e digitalização crescente, as 
instituições devem adequar as competências ensinadas às demandas do mercado de trabalho, enquanto preparam os estudantes 
para a futura força de trabalho global.

Com a Vitae você pode identificar pontos fortes e fracos e receber recomendações personalizadas com a opção de suporte. Engajar 
efetivamente com empregadores e ex-alunos, aprimorar a qualidade dos centros de serviços de orientação profissional, e obter 
dados importantes para avaliar o progresso em relação aos objetivos de empregabilidade.

 ▶ Melhoria nos resultados do aluno
Antecipe tendências emergentes equipando os 
estudantes com as credenciais e competências 
necessárias para alavancar as suas carreiras.

 ▶ Vínculos com os empregadores 
fortalecidos

Maximize as conexões entre estudantes e 
empregadores por meio da aprendizagem 
integrada ao trabalho e parcerias com os setores.

 ▶ Aperfeiçoamento institucional 
Prepare para o futuro com um currículo baseado 
em resultados que integre competências de 
empregabilidade e contribuições da indústria.

 ▶ Aumento da competitividade
Crie um cenário de sucesso onde os estudantes 
recebem orientação profissional e os ex-alunos 
atuam como agentes de empregabilidade.
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de jovens no 
mundo estão 
desempregados e o 
triplo de jovens têm 
subempregos.

Avalie a Empregabilidade por meio da Avaliação 360°
O principal produto da Vitae é a Avaliação 360°, que usa abordagens quantitativa e qualitativa para assegurar que as instituições 
de ensino superior entendam como as suas práticas de empregabilidade se classificam em relação aos seus pares. As 
instituições utilizam o aplicativo da Vitae como um balcão único para autoavaliações e distribuição e análise de pesquisas. 
A avaliação culmina em um relatório e plano detalhados com orientações customizadas sobre as melhores práticas, a fim de 
ajudar as instituições a traçar o caminho para a transformação. 

Inicie a Sua Jornada de Empregabilidade com a Vitae
A Vitae capacita instituições de ensino superior a melhorar seus serviços de empregabilidade para os alunos e a melhorar os 
resultados de suas colocações. Comece pela análise das práticas atuais por meio de análise comparativa ou Avaliação 360°. Feito 
isso, você pode contar com o nosso apoio para implementar as recomendações indicadas usando nossos Serviços de Consultoria 
Personalizada.

Entenda o Caso da Empregabilidade
Alunos formados não conseguem empregos. Empregadores não encontram candidatos com as competências desejadas. Como 
podemos fechar essa lacuna?

Preencha uma autoavaliação, 
conduza pesquisas com estudantes 
e ex-alunos e participe das 
entrevistas lideradas pela equipe 
da Vitae.  Receba um relatório 
de diagnóstico detalhado com 
recomendações sob medida para 
implementação.

de alunos formados 
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dos empregadores 
dizem que os 
candidatos não têm 
as competências 
necessárias para 
vagas de nível inicial

Operacionalize as recomendações 
ao definir áreas específicas de 
desenvolvimento. Conte com o 
suporte de especialistas da Vitae 
para elaborar juntos um plano de 
ação de empregabilidade.

Faça a análise comparativa 
gratuitamente e receba a pontuação 
da sua instituição com base em 
nossa referência global para as cinco 
dimensões da empregabilidade. 

 Avaliação 360°

A Vitae é oferecida em parceria 
com o seguinte:

Para mais informações, entre em contato com vitae@ifc.org ou acesse www.vitaeready.org
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