




decuplicou o número de cursos oferecidos por essa mo-
dalidade de organização acadêmica.

A diretora acadêmica das Faculdades Radial, de São
Paulo, Priscila Simões, explica que não é tão simples
implantar um curso novo em uma instituição. É preci-
so utilizar alguns critérios, como pesquisar se a demanda
por determinado curso está dentro da abrangência geo-
gráfica da instituição - "muitas vezes a demanda é lo-
calizada" -; observar se o concorrente já está atenden-
do a essa demanda; e, claro, acompanhar as exigências
do mercado. "A instituição percebe a demanda por de-
terminado curso antes do próprio público, buscando
opiniões dos alunos, de profissionais que estão no mer-

cado, durante participação em congressos e simpósios
e, até mesmo, em revistas científicas", explica.

No caso da Universidade São Judas Tadeu, de São Paulo,
logo após todas as pesquisas e a concordância, entre os
gestores, de que determinado curso deve ser implantado,
forma-se um grupo que vai estudar o projeto pedagógi-
co e, em seguida, vai discutir a viabilidade econômica,
sempre priorizando a qualidade no ensino e os investi-
mentos em infra-estrutura. O coordenador de Pós-Gra-
duação da instituição, Ivan da Cunha, afirma que vários
novos cursos são abertos a cada semestre. "A especialida-
de de hoje não é a de amanhã, pois o mercado muda mui-
to e o profissional precisa ter conhecimento em outras
áreas. O mercado quer pessoas mais generalistas, mas com
algum grau de especialização", diz o coordenador.

NOVOS CURSOS

Um curso implantado recentemente em São Paulo,
seguindo essa linha de absorver demandas do mercado
de trabalho, é o de Games. No Centro Universitário

Senac, optou-se pela graduação tecnológica. Rogério
Massaro, reitor do Senac, admite que uma especializa-
ção é essencial para suprir rapidamente a necessidade
de se contratar profissional qualificado para um mer-
cado em expansão, como esse dos games, que aborda
programação e produção de jogos interativos em 3D.

De acordo com a Associação das Desenvolvedoras
de Jogos Eletrônicos (Abragames), o mercado de ga-
mes movimenta cerca de R$ 18 milhões por ano no
Brasil. Esse número refere-se apenas ao faturamento
das empresas desenvolvedoras. Incluindo distribui-
ção, embalagem, marketing e publicidade, o valor es-
timado atinge R$ 100 milhões. A principal atividade
no Brasil está na criação de games para entretenimen-
to, propaganda e educação, estendendo-se ao desen-
volvimento de sistemas em geral com interfaces
interativas e lúdicas.

Outro mercado em ascensão é o de moda e é nessa
área que o Senac está lançando, este ano, um MBA que
aborda estratégias de marcas, legislação e propriedade
intelectual, marketing, gestão de novos negócios, con-
ceitos de logística, planejamento de compras e merca-
do internacional. Segundo Rogério Massaro, o curso
preencherá uma lacuna na área, pois existem muitos
profissionais de criação, mas poucos gestores. Além dis-
so, hoje em dia, grandes magazines trabalham com
marcas próprias, fator que indica o crescimento de va-
gas no setor. A cadeia têxtil brasileira ocupa a sétima
colocação no mundo. Segundo dados da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit),
mais de 30 mil empresas geram cerca de 1,5 milhão de
empregos. O faturamento do setor no ano de 2004 foi
de US$ 23 bilhões. Para os próximos seis anos a previ-
são de investimento é de US$ 8 bilhões. "Outro dado
positivo, informado pelo BNDES [Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico Social], atesta que, nos úl-
timos dois anos, para cada R$ 10 milhões de capital in-
vestido na indústria de confecção brasileira são ofere-
cidas 1.575 vagas no mercado de trabalho", afirma o
reitor do Centro Universitário Senac, cuja principal ca-
racterística é justamente a de proporcionar cursos den-
tro daquilo que o mercado busca. Um exemplo é o cur-
so de Hotelaria, implantado em 1989, o pioneiro na área.

Na área de Saúde, a Uninove (SP) destaca a gradua-
ção em Biomedicina, voltado tanto para recém-egres-



sos do ensino médio quanto para profissionais que já
trabalham em laboratórios e querem se especializar.
"Este sempre foi um curso bastante procurado pelos
alunos. Além disso, observou-se a ampliação da deman-
da por profissionais dessa área que acompanha os cons-
tantes avanços das técnicas diagnosticas. O desenvolvi-
mento da Biologia Molecular e do diagnóstico por ima-
gens contribui para essa demanda profissional", afir-
mam os diretores do Departamento de Saúde da Uni-
nove, Eliana Rodrigues e Renato Sofia.

De acordo com estudos realizados pela universidade,
o mercado para esse profissional é bastante amplo e ten-
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de a crescer. A área de análises
clínicas continua sendo um dos
principais campos de trabalho
para o biomédico, atuando em
seus próprios laboratórios ou

ocupando cargos no setor privado e público no ramo da
complementação de diagnósticos médicos. Além das
análises clínicas, o biomédico pode atuar na pesquisa e
docência. Os bons pesquisadores sempre encontrarão
fértil campo de trabalho nas áreas básicas e na pesquisa.
Outro campo promissor é a pesquisa clínica na indús-
tria farmacêutica e na área de plantas medicinais. A área
de marketing na indústria também oferece oportunida-
des na apresentação e promoção de novos produtos e na
participação em pesquisas de mercado. Finalmente, existe
grande oportunidade na área de microbiologia de ali-
mentos, controle de qualidade na indústria e na alimen-
tação e no diagnóstico por imagem.

BIOSSEGURANÇA

Já o Centro Universitário Senac destaca, nessa área,
o lançamento, este ano, da pós-graduação em
Biossegurança, primeira especialização com foco em
segurança e saúde do trabalho. A programação do novo
curso inclui temas como gestão de riscos na bios-
segurança, sistemas integrados de gestão e procedimen-
tos de emergências. O curso tem como público-alvo pro-
fissionais de atividades que envolvam o conhecimento
da biossegurança, como médicos e enfermeiros do tra-
balho, fisioterapeutas, engenheiros de segurança, enge-
nheiros sanitaristas, engenheiros de produção, biólo-
gos, microbiólogos, farmacêuticos e veterinários.

Este ano, a Universidade São Judas Tadeu abriu o
curso de pós-graduação em Engenharia Biomédica,
voltado tanto para engenheiros, como para médicos,
biomédicos e profissionais de Exatas como um todo.

Também na área de Exatas, a Uninove criou o curso
de Tecnologia em Logística para atender às demandas
do empresariado brasileiro. Nesse sentido,'segundo
Marta Fanchin, diretora do Centro de Educação Tec-
nológica e Formação Específica da instituição, o Brasil
enfrenta alguns problemas relacionados à logística, en-
volvendo o escoamento da sua produção agrícola e in-
dustrial (tanto no mercado interno como no externo),



e a ampliação das vendas virtuais com estrangulamen-
to da entrega física. Vale ressaltar também que a falta
de profissionais ou a deficiência de formação na área
de logística têm obrigado as empresas a contratarem
especialistas estrangeiros, como o caso de uma em-
presa de mineração que contratou engenheiros in-
dianos especialistas em transporte ferroviário. "Nes-
se contexto, o curso se insere em uma necessidade
crescente das empresas brasileiras, que hoje precisam
ter qualidade em nível mundial para os seus produ-
tos e serviços, num cenário em que a tecnologia está
revolucionando processos, cadeia de suprimentos,
transporte e armazenagem", explica.

CRESCIMENTO DOS TECNÓLOGOS

O aumento no número de cursos tecnólogos pode
ser visto de perto na Universidade Bandeirante
(Uniban) e na Uninove. Na primeira, além dos vá-
rios cursos de bacharelado e licenciatura disponibi-

lizados pela instituição tradicionalmente, também
foram criados, nos últimos anos, vários cursos de cur-
ta duração, como Gestão Bancária, Gestão do Siste-
ma de Informação para o Setor Financeiro, Gestão
de Cidades, Gestão em Logística Empresarial, Ges-
tão em Segurança Empresarial, Comunicação Empre-
sarial, Gestão de Pessoas nas Organizações, Rádio e
TV, Design de Móveis e Ambientes, Gestão de Negó-
cios e Finanças, Gestão de Seguros e Previdência e
Gestão e Planejamento Ambiental.

"A criação de novos cursos é uma questão de res-
ponsabilidade social, pois a universidade tem de estar
atenta às mudanças exigidas pela sociedade que re-
quer cursos de graduação mais focados e de menor
custo", explica a pró-reitora da Uniban, Míriam Bevi-
lacqua. Segundo ela, há um investimento muito gran-
de nesses novos cursos, já que é preciso treinar novos
professores que possuam as habilidades específicas
requeridas por eles e manter um trabalho constante
de identificação de necessidades de mercado por meio

do Instituto de Pesquisa da Uniban, que
permite não apenas a criação de novos
cursos, mas também o aprimoramento
cada vez maior dos já existentes.

Já a Uninove lançou diversos cursos
novos na modalidade presencial que são:
Marketing Internacional, Marketing de
Serviços, Controladoria, Gestão de Ne-
gócios de Turismo e Hospitalidade, Ad-
ministração Hospitalar, Fisioterapia
Respiratória, Fisioterapia Neuro-Fun-
cional, Comunicação e Mídia, Mecatrô-
nica, Sistemas em Software Livre e Se-
gurança da Informação, além de dois na
modalidade EAD: Atenção Primária em
Saúde e Comunicação em Projetos Di-
gitais. "Esses cursos foram pensados
para pessoas que almejam mobilidade
profissional, seja pelo ingresso em uma
nova carreira, seja pela evolução na car-

reira atual. Essen-
cialmente, portan-
to, estão focados
em atender às ex-
pectativas de indi-
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víduos que queiram desenvolver
novas habilidades para enfrentar
os desafios do mundo contem-
porâneo e das novas condições
do mercado de trabalho", afirma
Ronaldo Rangel, diretor de Edu-
cação Continuada da instituição. Segundo ele, a uni-
versidade possui diversos laboratórios e equipamen-
tos de última geração utilizáveis em atividades de
ensino para diversos campos do conhecimento. Nes-
ses termos, não houve investimentos significativos
para esses cursos, já que foi utilizada a infra-estrutu-
ra existente. "Do mesmo modo, já tínhamos um qua-
dro docente altamente capacitado em termos de
titulações acadêmicas e em experiência profissional,
o que, com certeza, garantirá um elevado nível de
eficácia nos cursos", explica.

ESPORTE ACADÊMICO

A Uni Sant'Anna encontrou uma maneira diferen-
te de inovar. Criou os cursos de graduação em Educa-
ção Física e o de tecnólogo em Gestão Esportiva, relati-
vamente conhecidos pelo público, mas diferentes na ma-
neira do aprendizado, que visa, especialmente, à práti-
ca. A instituição firmou, este ano, parceria com o Clube
Corinthians. É a primeira vez que uma instituição de
ensino superior estabelece um acordo desse tipo. Já o
Corinthians passa a ser o primeiro clube na história do
futebol a abrigar em sua sede um Centro Universitário
(veja matéria Esporte no Campus na pág. 44)."Além de
inovadora, a iniciativa garante ao novo aluno total se-
gurança, pois envolve duas organizações consolidadas
e experientes em suas áreas de atuação", explica Leo-
nardo Placucci Filho, pró-reitor da Uni Sant'Anna.

A expectativa é transformar o local em um gran-
de centro de desenvolvimento do esporte e das de-
mais habilitações relacionadas à área, ampliando a
oferta de cursos, sejam eles tecnológicos, de gradua-
ção, MBA ou pós-graduação.

Mais do que acompanhar o ritmo do mercado, é
preciso saber se o formando está empregado, princi-
palmente para ter a certeza de que a instituição deu o
passo certo quando decidiu criar um curso. No Senac,
por exemplo, as iniciativas nesse sentido têm dado cer-

to. Amostragem realizada com ex-alunos de graduação,
de 1999 a 2004, mostra que 67,7% deles estão no mer-
cado de trabalho nas áreas escolhidas. O curso com taxa
invejável de emprego é o de Ciência da Computação:
100% dos formados ocupam uma cadeira no disputa-
do mercado de trabalho. Os formados em Moda, Foto-
grafia e Gastronomia vêm em seguida, marcando, res-
pectivamente, 91,5%, 84,8% e 82,8%. •

Text Box
Fonte: Ensino Superior, ano 8, n. 90, p. 32-37, mar. 2006.




