
Pós é essencial. Afinidade com a carreira, também. 
 
As coisas mudaram: já não basta apenas cursar uma faculdade para conseguir os melhores 
empregos e salários do mercado, é preciso destacar-se dos demais. Apresentar um currículo 
com um curso de pós-graduação ou especialização abre muitos caminhos. De acordo com a 
consultora de Carreira da Thomas Case & Associados, Flávia Portillo, as pessoas estão cada 
vez mais se especializando: "Pós-graduação hoje é essencial. Não tem jeito. A dificuldade de 
não conseguir emprego é grande para quem não tem o título".  
 
O nome da instituição de ensino também conta na hora de garantir um bom lugar no mercado 
de trabalho. Segundo Flávia, as empresas dão preferência para faculdades de renome, como 
Fundação Getúlio Vargas, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Instituto 
Presbiteriano Mackenzie: "Quem é graduado em uma faculdade de segunda linha busca fazer 
uma pós em uma instituição de primeira, para compensar. Isso também ajuda bastante".  
 
Fazer especialização logo depois da graduação virou modismo, segundo a consultora, que dá 
uma dica: "O ideal é primeiro ter vivência no mercado de trabalho para depois escolher um 
curso de pós que realmente tenha afinidade com a carreira. Assim, a pessoa utiliza muito mais 
a experiência da pós no trabalho e vice-versa". Flávia ainda ressalta que se pode esperar até 
dois anos antes de entrar na pós-graduação: "Nesse meio-tempo, dá para entrar em um 
programa de trainee ou em um curso de idioma".  
 
Escolhas  
 
Maria Stela Santinelli Miglorancia, de 26 anos, graduou-se em Direito pelo Mackenzie em 2003. 
Logo que entrou na faculdade ficou na dúvida entre prestar concurso público, advogar ou 
seguir carreira diplomática. A terceira opção falou mais forte. Segundo a advogada, são 
necessários, em média, três anos de estudos para passar no concurso do Itamaraty.  
 
Foi pensando no futuro que Maria Stela resolveu cursar Política e Relações Internacionais na 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP): "Não queria ficar parada e 
decidi fazer uma pós-graduação. Acredito que o título ajudará a alcançar meu sonho". Além do 
estudo diário, a advogada ainda freqüenta um curso de História no Memorial da América Latina 
e um grupo de estudos para o concurso do Itamaraty: "Toda dedicação vale a pena".  
 
A arquiteta Karin Shapazian, de 36 anos, enveredou por um caminho diferente, o da 
arqueologia: "Decidi fazer pós-graduação em 1999, três anos depois de formada, mas não na 
área de arquitetura. Antes de entrar para o mestrado em 2003, fiz vários cursos rápidos e 
trabalhei em pesquisas do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo", 
conta Karin, que, há sete anos, desenvolve pesquisas acadêmicas no Mato Grosso, como 
análise espacial dos sítios arqueológicos de Rondonópolis: "Atualmente também trabalho com 
elaboração de relatórios sobre impactos ambientais e já tive a oportunidade de participar de 
duas escavações na Grécia".  
 
Tal experiência rendeu à pesquisadora um convite para doutorado na USP em parceria com o 
Instituto de Paleontologia Humana da França: "No momento só estou pensando na 
apresentação da minha dissertação, que será em dezembro. Depois, talvez eu fique um ano 
estudando francês, para depois fazer o doutorado. Por enquanto, vou continuar na área 
ambiental".  
 
Chance  
 
Quem recebeu um convite parecido e nem pensou duas vezes para aceitar foi Carla Castiglia 
Gonzaga, de 27 anos. Formada em Odontologia pela USP em 2002, Carla está prestes a se 
tornar doutora: "Quando fiz a prova para mestrado no ano seguinte, recebi a oferta de uma 
bolsa da Capes para doutorado. Não tinha como deixar a chance passar". Para a pesquisadora, 
que concentra sua pesquisa na área de Materiais Dentários, o sucesso da empreitada se deve à 
dedicação precoce: "Na graduação já sabia que entraria para a área acadêmica.  



Desde cedo fiz estágios em consultórios, iniciações científicas e monitorias. Também tive dois 
artigos publicados em revistas científicas durante a faculdade".  
 
Carla ressalta ainda o lado bom e o lado ruim de ter pulado da graduação direto para o 
doutorado: "O bom é que se ganha tempo, pois em quatro anos eu ganho o título. Mas, por 
outro lado, é preciso amadurecer rápido demais e trabalhar muito para sair não só um doutor, 
mas um professor. Foi complicado no começo, pois a dedicação é enorme", diz a pesquisadora, 
que não larga o laptop nem mesmo quando viaja para ver o marido, que mora em Curitiba: 
"No futuro talvez eu continue na mesma linha em que atuo hoje, a de cerâmica, e faça um 
pós-doutorado aqui mesmo, já que não demanda muito tempo, um ano ou dois".  
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