
Cursos tecnológicos ganham mais espaço  
 
Com as exigências do mercado por profissionais cada vez mais qualificados em áreas específicas, 
os cursos de tecnologia são opções vantajosas para as IES privadas 
 
Os cursos superiores que formam tecnólogos não são recentes no Brasil. Há muito tempo, o 
governo federal mantém Centros Federais de Tecnologia (Cefets) e os estados também possuem 
suas iniciativas, como as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) em São Paulo. No entanto, a partir da 
metade da década de 90, esses cursos passaram a ter uma procura muito grande, o que abriu 
espaço para a atuação das universidades privadas, e ganharam a companhia de outra 
modalidade, que tem sido muito oferecida pelas instituições a partir da regulamentação da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB): os seqüenciais. 
 
Ambos podem fazer parte de forma eficaz dos serviços oferecidos pela instituição de ensino, mas 
devem ser muito bem focados no público que se quer atingir. O seqüencial, por exemplo, costuma 
ser voltado a alunos que buscam um bacharelado, mas gostariam de obter colocações no mercado 
de trabalho antes de concluir a graduação. Assim, as disciplinas iniciais conferem um certificado 
profissional nos primeiros dois anos, colocando o aluno em condições de entrar no mercado. 
 
No entanto, ao fazer uma análise simples dessa função, é fácil perceber que os cursos 
tecnológicos são muito mais apropriados para essa formação inicial, já que a graduação 
tecnológica é focada em uma área específica e permite alocar seus detentores em setores do 
mercado de trabalho onde é necessário mais qualificação. Além disso, esse modelo de curso 
possibilita que o aluno possa até fazer um mestrado, ganhando ainda mais força competitiva. 
 
“Atualmente, o setor produtivo exige profissionais focados, com educação específica e com 
possibilidade de progressão escolar rápida. O curso de tecnologia permite oferecer isso”, revela 
Ana Merij, diretora do Instituto Politécnico da Universidade Estácio de Sá, que conta com mais de 
19 mil alunos nos cursos para tecnólogos e deixou os seqüenciais de lado para se dedicar a essas 
graduações. “Diferentemente do seqüencial, os programas de tecnologia vêm dar um nível 
superior para profissões que não tinham esse status até então”, completa. 
 
Francisco Borges, diretor acadêmico da Faculdade IBTA, destaca que o curso acaba sendo mais 
voltado a pessoas que estão trabalhando e buscam uma maior qualificação. “Muitas empresas ou 
instituições exigem, em seu plano de carreira, curso superior e pós-graduação para que o 
funcionário possa atingir cargos maiores e um grau maior de remuneração”. Por conta dessa 
característica, ele critica o rumo que os seqüenciais tomaram no País após sua autorização. “Estes 
deveriam ser cursos para pessoas já formadas, que querem uma formação específica em alguma 
área e escolhem as disciplinas dentre as que existem na graduação para atender seus interesses”, 
diz Francisco. “Oferecê-lo como um curso completo está errado, pois cada profissional tem 
habilidades e competências para atuar em diferentes níveis da profissão”, conclui. 
 
Dinâmica do mercado 
 
Hoje, as relações produtivas no Brasil estão muito voltadas a um profissional especialista. Se por 
um lado o mercado está saturado de administradores, advogados, economistas, entre outros 
profissionais tradicionais e generalistas, existe uma grande demanda por pessoas focadas em uma 
área. Para Francisco Borges, a tendência maior é que os bacharelados sejam voltados para os 
mais jovens, que não conseguem saber imediatamente em que área querem atuar ou que 
almejam realmente entrar em uma luta mais árdua para construir sua carreira. “Hoje em dia, para 
cada generalista, há cerca de 80 especialistas em sua volta”. 
 
Assim, é natural que o curso tecnológico seja mais procurado por profissionais que já estão no 
mercado, mas as escolas não podem deixar de mostrar ao público jovem que a conjuntura do País 
o favorece se ele ingressar em uma carreira focada.  



Apoiada nesses fatores é que a IBTA, instituição que tem a mesma mantenedora do já 
conceituado Ibmec, abriu seus cursos. Segundo Francisco, os resultados da formação focada já 
estão sendo colhidos. “Noventa e dois por cento de nossos formandos estão empregados e 7% 
deles partem para uma pós-graduação na própria IBTA ou em outras instituições”, revela. 
 

Cursos de tecnologia são de fácil implementação e manutenção 

Os cursos tecnológicos facilitam a criação de programas em função de profissões novas e com 
crescente demanda 

Além de beneficiar mais os alunos, os tecnológicos também favorecem muito as IES privadas. Eles 
são de fácil implementação, baratos, e é bastante simples encontrar professores qualificados. 
“Geralmente, o setor privado implanta cursos que não requerem muitos laboratórios para ser bem 
ministrados e bem abastecidos de professores competentes, que geralmente são especialistas na 
área e atuam no mercado de trabalho. Assim, não é difícil fornecer um programa de qualidade”, 
diz o Prof. Ibañez Ruiz, que revelou estar satisfeito com o desempenho do setor privado nessa 
área. 
Outra vantagem é a facilidade para abrir graduações do ponto de vista da legislação e também a 
possibilidade de criar programas em função de profissões novas e com crescente demanda. 
“Futuramente, esses programas podem até se tornar um bacharelado, mas o processo é mais 
lento. Assim, os tecnológicos atendem às necessidades urgentes de alguns setores econômicos”, 
completa. 
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