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As principais decisões da vida são tomadas nos 10 primeiros anos 
da carreira profissional: colocação no mercado, casamento, filhos, 
estabilidade econômica...

Nessa fase, as decisões são muitas e exigem atitudes seguras, pois 
determinam os rumos da nossa vida. E elas se sucedem numa 
velocidade vertiginosa, fazendo com que possamos chamar esse 
período de Turbo Década.

Não é à toa que, durante a Turbo Década, com a multiplicação de 
novas exigências, seja frequente a sensação de desequilíbrio entre 
o tempo de trabalho, a dedicação à família e à própria saúde. Não 
raro, surgem problemas como o desgaste emocional, o stress e até 
a depressão e o esgotamento (burnout). 

como administrar o tempo e a própria vida?
como enfrentar a transição do mundo universitário para o 
mercado profissional?
como construir um projeto profissional e de vida em todas as 
suas dimensões?

Através de conferências, estudo de casos, debates e orientação 
pessoal, o Programa Turbo Década permite refletir sobre seu projeto 
de vida e carreira, adquirindo elementos para planejar, com mais 
segurança, seu futuro.

Ao lado dos valores pessoais a serem consolidados, também se 
dará atenção à dimensão espiritual, na medida em que ilumina 
esses mesmos valores e pode animar tudo o que fazemos.

Consolidação do Projeto 
Profissional e familiar



conferências:  

Projeto Carreira Profissional 
A importância de um projeto de vida para construir uma empolgante 
trajetória profissional em harmonia com os demais âmbitos da vida.

ConseQUÊnCias PsÍQUiCas do mUndo do  
traBalHo moderno 
Os elementos do equilíbrio psíquico pessoal. Como lidar com o stress, 
a ansiedade e o burnout.

em BUsCa de Uma ÉtiCa UniVersal 
É possível trabalhar com ética e ser bem-sucedido? Existem valores 
objetivos, universais? A ética me faz feliz?

Projeto famÍlia 
Vale a pena o compromisso do casamento? Como escolher uma 
esposa? Expectativas e realizações no casamento.

reflexões:   

o sentido da Vida 
O homem como um ser em busca de sentido.

amar o mUndo aPaiXonadamente 
Nossa colaboração para melhorar o mundo ao nosso redor

documentário:  
a Grandeza da Vida Corrente

cine-debate:  
o meU melHor amiGo

Coaching:  Dando continuidade ao programa, os 
interessados poderão participar de atividades de coaching, 
a serem combinadas individualmente.
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diretor do Programa
thales miranda
Engenheiro, Sócio da Visagio Engenharia de Gestão

coordenadores das atividades
Luiz Henrique Sávio 
Diretor de Negócios  
EMBRATEL

Italo marsili 
Médico Psiquiatra - UFRJ 
Diretor Executivo do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus

dr. Fábio Henrique Prado de toledo 
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral em Campinas/SP 

dr. Fernando Pimentel cintra 
Executive and Life Coach

Pe. dr. Luis Fernando cintra 
Licenciado pela Escola de Comunicações e Artes – USP  
Doutor em Teologia pela Universidade de Navarra/Espanha 

dr. rafael ruiz 
Professor de História da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

data: 
Início em 18 de outubro, às 20h00 
Término em 20 de outubro, às 16h00

inVestimento: 
Profissionais R$ 550,00 
Estudantes (formandos): R$380,00

loCal: 
Centro de Convenções Mira-Serra 
Rod. Washington Luís, km 94,5 - RJ 
(na subida de Petrópolis)

insCrições:  
www.ccub.org.br/turbodecada.html 

orGanização: 
centro cultural e universitário Botafogo 
R. Dona Mariana 203 - Botafogo - Rio de Janeiro 
(21) 2246-7139   -   www.ccub.org.br

O CCUB oferece atividades acadêmicas, culturais e de solidariedade para estudantes 
e jovens profissionais. Proporciona também, aos que desejarem, atividades de 
formação religiosa promovidas pelo Opus Dei (www.opusdei.org.br).


