
Como as instituições devem inovar para não ficar fora do mercado

crescimento de cursos de
formação específica e
tecnológicos nas faculdades
do País tem cativado um

número bastante significativo de adep-
tos que, por gosto, por realização pessoal
ou por exigência profissional recorrem
às várias universidades e faculdades que
dispõe desses cursos no mercado.

Durante várias décadas, o curso su-
perior tradicional dominava a oferta de
mercado, mas nos últimos anos a pro-
cura pelos chamados "cursos de curta
duração" marcou uma nova tendência
nas instituições de ensino brasileiras.

DE OLHO NO QUE O MERCADO PEDE
Do design de interiores, passando por
gestão de recursos humanos e gestão
imobiliária, há de tudo no mercado e as
escolas podem ser negócios muito
rentáveis para potenciais empreende-
dores que querem criar a sua empresa,
mas ainda não sabem em que área
apostar. No entanto, os gestores que
ainda têm preconceitos contra os cursos
de curta duração devem reavaliar suas
opiniões e tomar posse dessa nova fatia,
a fim de não ficarem fora do mercado.
"É um nicho bastante promissor", acre-
dita a professora e consultora de

educação da Fundação Roberto
Marinho, Mônica Waldhelm.

Para ela, o curso de curta duração
nunca vai se igualar ao tradicional,
porém, ele veio preencher uma lacuna
que existia no mercado de trabalho. "Há
empresas que precisam de um profis-
sional que tenha uma formação que não
seja apenas o ensino médio, mas tam-
bém não precisa ter um curso de gra-
duação. E o caso de uma indústria
química, por exemplo. Há vagas que
exigem mais do que um técnico em
química, mas as atividades que o can-
didato vai exercer não são para um en-
genheiro químico, mesmo porque nem
sempre os salários são compatíveis com
cargos de engenharia", explica.

Para os gestores que pretendem
implementar este modelo de ensino,
Mônica aconselha que eles façam um
levantamento de mercado para garantir
qual será a demanda local. "Para uma
cidade que vive do turismo, por exem-
plo, é imprescindível que a grade cur-
ricular da universidade ofereça cursos
relacionados a essa área. E fundamental
também estar antenado no que o mer-
cado profissional procura, oferecer as
mesmas condições de ensino que o
curso tradicional tem, como laboratórios

e bibliotecas e manter parcerias com
empresas, para facilitar a absorção de
estagiários dos cursos", completa a
consultora.

OFEREÇA O QUE OS ALUNOS PROCURAM
Investir neste nicho é o que tem feito a
Universidade Nove de Julho (Uninove),
de São Paulo, desde 1999 com cursos de
formação específica. 'Abrimos aulas
assim que o MEC aprovou esta cate-
goria. Depois, em 2002, partimos para
os cursos de tecnologia, que hoje são
os mais procurados", explica Marta
Fanchin, diretora do Centro de
Educação Tecnológica e Formação
Específica (Cetefe) da Uninove. Ela
garante que a instituição não teve baixa
na procura dos cursos tradicionais por
causa do aumento de alunos nos de
curta duração. "São públicos muito
diferentes e, na maioria, gente que já
está no mercado profissional ou busca
uma especialização para ingressar em
alguma área."

Marta também acredita que essa
modalidade é bem aceita pelo mer-
cado. "Não foram as faculdades que
inventaram esses cursos, foi o merca-
do profissional que nos exigiu isso. E
a instituição que não se adequar a
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MERCADO

essa realidade, vai ficar fora do mercado." Tanto é verdade
que, no início, eram as empresas que influenciavam na
escolha do nome dos cursos. "Se existia um cargo novo no
mercado, logo em seguida, um curso aparecia nas instituições.
Com o crescente número de cursos, o MEC padronizou os
títulos e agora são válidos para todas as instituições de ensino,
da mesma forma que acontece com os cursos tradicionais", diz
a diretora da Uninove.

Para Vera Lúcia Gouvêa Stivaletti, assessora dos cursos de
tecnologia e pró-reitora de Graduação em 2007 da Universida-
de Metodista de São Paulo, as faculdades que não oferecem
os cursos para tecnólogos estão praticamente fora da
legislação. "Há três módulos de ensino de graduação: o
bacharelado, a licenciatura e o tecnólogo. Nos Estados
Unidos, 60% a 70% do mercado é dominado pelos cursos
superiores de tecnologia e apenas uns 30% pelos de ba-
charelado e licenciatura. No Brasil, já estamos em 10%
mais ou menos, mesmo porque é uma categoria relativa-
mente nova", ressalta. A Metodista abrirá no ano que vem
10 novos cursos de tecnologia, entre eles o de Produção e
Desenvolvimento de Cosméticos.

A respeito de um possível preconceito contra os cursos de
curta duração por parte das empresas, a professora Vera
Lúcia é simplória. "Não existe preconceito. O que há é falta
de conhecimento. Tudo o que é novo parece estranho." A
diretora da Uninove concorda: "Muito pelo contrário: são as
empresas que estão pedindo isso. É claro que existem cargos e
multinacionais que precisam de funcionários mais bem
preparados, mas tudo depende da atividade profissional." A
qualidade dos cursos de curta duração também é boa do ponto
de vista dos especialistas. "Tem gente que faz um curso
tradicional de quatro anos ou mais e reclama no final que não
teve o embasamento necessário para ingressar no mercado de
trabalho e terá de aprender na prática. Isso não acontece com
os tecnólogos e de formação específica, porque as aulas são
estritamente focadas em uma determinada profissão."

Um bom exemplo é o curso de tecnologia de gestão de
recursos humanos, ressalta a consultora Mônica. Antes,
os profissionais que ingressavam nessa área ou não ti-
nham curso superior ou faziam administração de em-
presas, que é bem mais amplo. "Agora, o aluno pode
aprender tudo o que é necessário especificamente sobre
RH." A grande demanda de alunos tem sido pressionada
por uma exigência de mercado, o que faz a oferta nas
universidades e faculdades particulares crescer a cada
ano.

O público que procura os cursos de curta duração é
jovem e quer ingressar em alguma profissão ou pessoa
com mais de 30 anos que já trabalham na área e pre-
cisam de um upgrade no currículo. Mônica destaca que
as universidades particulares são as que mais aderiram.
Hoje, a maioria já oferece dezenas de cursos, como é o
caso da Anhembi Morumbi, que dispõe de 13 cursos de
curta duração. Atenta ao que o mercado necessita, a
reitoria da universidade informou que, a partir do ano
que vem, passará a oferecer os cursos de Design de

Animação, Criação de Bijuterias e Acessórios, Criação e
Confecção de Vestuário, Produção de Música Eletrônica/
DJ Profissional e Produção Musical.

ESCOLAS
Na medida em que as universidades particulares partem a
todo vapor para a adesão de cursos diferenciados, como os
de curta duração, para atrair mais clientes, as escolas do
ensino médio ainda estão muito longe de oferecer uma
grade curricular inovadora que fuja do padrão. Mônica
acha que seria bem interessante se as escolas começassem
a agregar mais valores ao currículo do aluno, preparando-
o para a faculdade. Mas hoje são pouquíssimas as escolas
que vão além do arroz-com-feijão. Uma delas é o Colégio
Objetivo, que dá aulas extras de matérias que serão abor-
dadas em cursos universitários. Para quem pretende cur-
sar engenharia, arquitetura e desenho industrial, o Obje-
tivo dispõe das aulas de desenho geométrico e geometria
descritiva para que os alunos tenham algum conhecimen-
to prévio quando prestarem as provas de habilidade es-
pecífica ou questões de matemática no vestibular.

Já o Colégio Bandeirantes dispõe de oficinas de meca-
trônica e de eletrônica fora da grade curricular do ensino
médio. O curso é oferecido para os alunos da área de
exatas da 2a série do Ensino Médio. A Oficina de Eletrô-
nica, por sua vez, é voltada para os alunos da 1a série do
Ensino Médio e é uma preparação para quem pretende
ingressar na área.

A Escola Palmares, de Curitiba, encontrou nas ativi-
dades que trabalham as habilidades humanas um filão
para atrair alunos. Além do currículo diferenciado, que
inclui aulas de educação ambiental, a instituição oferece
oficinas de teatro, circo, xadrez, capoeira e esportes.

Segundo Yara Amaral, diretora e uma das fundadoras
da Palmares, a procura por essas atividades - que são
cobradas à parte -, é muito grande, pois os estudantes
buscam algo além do básico que toda escola oferece. G

PARA ASSINAR www.gestaoeducacional.com.br

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, p. 10-11, nov. 2006.




