
Conhecimento é o alvo 
 
Cursos stricto sensu e lato sensu atraem cada vez mais os brasileiros, que buscam a 
oportunidade de avançar na carreira, trocar conhecimentos ou, ainda, mudar de profissão. 
 

 
Leia mais: 
 
Não há limites para a busca do conhecimento 
 
Ensino Superior vai muito além da Graduação 
 
Há aqueles que nem pegaram o canudo de graduação e já estão com tudo acertado para 
continuar os estudos em uma pós, seja lato sensu (especialização ou MBA) ou stricto sensu 
(mestrado ou doutora do). E há muita gente que está no mercado de trabalho já há algum 
tempo e agora desperta para a necessidade de voltar às salas de aula em busca de atualização 
e novos conhecimentos. Os cursos de pós-graduação são vias encontradas para o alcance de 
diversos objetivos. Um dos principais é a possibilidade de ascender na carreira. As empresas 
exigem cada vez mais que seus profissionais estudem e mantenham-se alinhados ao que há de 
mais novo em suas áreas de atuação. Muitas oferecem inclusive cursos de pós-graduação in 
Company, ou seja, ministrado na própria empresa por professores de entidades e instituições 
de ensino superior.  
 
Outro objetivo comum a muitos que procuram cursos de pós-graduação é mudar de área 
profissional. A insatisfação com a profissão ou a oferta de mais oportunidades em outro setor 
atraem profissionais que não querem enfrentar nova graduação, mas abrir outras portas no 
mercado. Quem quer trabalhar como docente em instituições de ensino superior também deve 
tomar o rumo da pós-graduação. A grande maioria das escolas exige pelo menos o diploma de 
mestrado para contratar seus professores. Há também quem procure os cursos para formar 
um canal de troca de informações com outras pessoas que atuem na mesma área e/ou 
compartilhem os mesmos interesses. 
 
Os cursos de pós-graduação têm papel importante ainda para a vida do País. Sua oferta e a 
formação de profissionais mais qualificados têm como reflexo direto o desenvolvimento 
tecnológico. 
 

 
Leia mais: 
  
Pós-Graduação se expande no País 
 
O Brasil vivência um grande crescimento na oferta de cursos de pós-graduação. No caso da 
modalidade stricto sensu, só em janeiro deste ano, a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes/MEC), anunciou o reconhecimento de mais de 250 novos cursos, 
oferecidos por instituições públicas e privadas, que obtiveram notas entre 3 e 5 no exame 
realizado pelo MEC. Segundo dados do órgão, entre 2000 e 2004 o número de cursos de 
mestrado e doutorado aumentou aproximadamente 44%, enquanto o de alunos evoluiu 
16,9%.Há perspectiva, ainda, da introdução do mestrado a distância. 
 
Já os cursos lato sensu, que incluem as especializações e MBAs, têm um crescimento mais 
expressivo. Um dos motivos é que eles não dependem de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento por parte do MEC. De acordo com informativo do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Brasil já tem 8.866 
cursos de pós-graduação lato sensu. Desse total, 65 são oferecidos na modalidade a distância. 
Ainda de acordo com o Cadastro da Educação Superior, divulgado pelo Inep, 89,5% dos cursos 
são oferecidos por entidades particulares, enquanto o restante divide-se entre as instituições 
municipais (4,6%), estaduais (3%) e federais (2,8%). 
 



 
 

Leia mais: 
 
O acesso ao mundo acadêmico 
 
Cursos de mestrado e doutorado exigem dedicação dos estudantes 
 
Os cursos de pós-graduação stricto sensu, que incluem os mestrados (acadêmico e 
profissional) e o doutorado, costumam ser recomendados a quem busca aprofundar ao 
máximo o nível de conhecimento em uma área e são as alternativas mais indicadas para quem 
deseja seguir carreira no meio acadêmico. 
 
Os programas stricto sensu dependem de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
para poderem funcionar. Nos últimos anos, a quantidade de cursos tem crescido, porém eles 
ainda são muito menos numerosos do que os denominados lato sensu (cursos de 
especialização ou MBA) que não dependem dessa aprovação do Ministério para funcionar. 
 
Uma característica desses cursos é também um processo mais rigoroso de seleção dos alunos.  
 
Há algumas variações de acordo com as instituições que os oferecem, mas quase na totalidade 
dos casos é preciso realizar prova, comprovar conhecimento de idioma estrangeiro, passar por 
uma entrevista e entrega de um pré-projeto de pesquisa. Também é feita análise de currículo 
do candidato. 
 
Compromisso 
 
Uma das características dos cursos stricto sensu é a necessidade de dedicação por parte dos 
alunos. Os mestrados têm duração, em média, de dois anos, e os doutorados de quatro anos. 
Por essa razão, é comum que alunos que se interessem pela pesquisa e pelo meio acadêmico 
saiam da graduação diretamente para o mestrado, antes de enfrentar o mercado de trabalho. 
 
Os cursos de mestrado dividem-se basicamente em acadêmicos e profissionais. Em ambos, 
quem os conclui recebe um diploma de pós-graduação stricto sensu. Os mestrados 
profissionais diferenciam-se dos acadêmicos por enfatizarem estudos e técnicas direcionadas 
ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Eles se aproximam do que 
propõem os MBAs, mas conferem titulação de Mestre, o que permite lecionar no ensino 
superior, enquanto os MBAs equivalem a cursos de especialização. 
 
O doutorado é cursado por quem já concluiu o mestrado e deseja um aperfeiçoamento ainda 
maior. Terminado o doutorado, o aluno pode optar por ingressar em um pós-doutorado. 
 

 



 
Leia mais: 
 
Direcionados para o mercado 
 
Cursos de especialização e MBA são voltados para a área profissional 
 
De acordo com o MEC, os cursos lato sensu são direcionados à área profissional, e de 
mercado. Nesse grupo estão os cursos de especialização eMaster Business Administration 
(MBA), que ao contrário dos programas de mestrado e doutorado, não dependem de 
autorização, reconhecimento e renovação pelo MEC, mas precisam seguir às regras da 
Resolução CNE/CES n° 1, de 3 de abril de 2001, principalmente quanto ao credenciamento da 
instituição. Podem ser feitos por quem possui o diploma de ensino superior, e o corpo docente 
deve ser formado por pelo menos 50% de mestres ou doutores. As aulas devem ter duração 
mínima de 360 horas, mas nelas não está incluído o tempo de estudo individual ou em grupo, 
sem assistência docente, nem o reservado, obrigatoriamente, para a elaboração de monografia 
ou trabalho de conclusão. Aliás, essa é outra diferença: os cursos não exigem a apresentação 
de uma dissertação ou tese diante de uma banca examinadora, mas uma monografia. Os 
critérios para o ingresso ficam a cargo das instituições. Como a oferta é grande, em muitos 
casos o candidato só precisa se inscrever e entregar o currículo e a documentação exigida. Mas 
há instituições mais requisitadas que adotam entrevistas e, em alguns casos, até provas, para 
selecionar o corpo discente. 
 
Os cursos de especialização servem para atualizar os pro fissionais em relação aos temas 
relacionados ao seu trabalho. Por isso, são recomendados para quem saiu da faculdade e quer 
aprofundar seus conhecimentos e àqueles que já estão no mercado e precisam adquirir mais 
saber. 
 
Já os MBAs costumam ser recomendados para quem já possui alguma experiência no mercado 
de trabalho, pois são cursos dirigidos a executivos que atuam na área de administração 
empresarial. Por isso, ter uma bagagem acumulada contribui para obter um melhor 
aproveitamento dos conteúdos e das discussões com os professores e grupos de aula.  
 
Em seus currículos, os cursos de MBA abordam temas fundamentais para o exercício 
profissional, independentemente da área de atuação, como planejamento estratégico, 
estruturação de áreas, análise de viabilidade econômica e de lançamento de produtos e 
estudos de terceirização. Preparam, portanto, o profissional para analisar a viabilidade de um 
projeto, o que ele exige e o retorno que trará para a empresa, sob vários aspectos. 
 

 
Leia mais: 
 
Cursos a distância avançam 
 
Modalidade conquista a confiança dos estudantes brasileiros 
 
O desenvolvimento de novas tecnologias, a popularização da Internet e as exigências cada vez 
maiores do mercado de trabalho deflagraram uma nova realidade educacional no Brasil: o 
crescimento dos cursos de pós-graduação a distância. Segundo o Anuário Brasileiro Estatístico 
de Educação Aberta e a Distância (Abraead/2006), em 2005 foram oferecidos 385 cursos, com 
104.513 alunos matriculados, 32% mais do que no ano anterior, quando foram ministrados 
259 cursos para 61.637 estudantes. Desde 2002, o número de cursos oferecido tem crescido 
no País. 
 
O aumento ocorreu, principalmente, por dois motivos. Regulamentada em 1998, a educação a 
distância ganhou, em 2005, por meio do Decreto 5.662, reconhecimento formal como 
modalidade de ensino regular. Além disso, dentro dos níveis educacionais, o lato sensu é o que 
permite maior amplitude temática, constituindo 44% dos cursos a distância oferecidos. Esse 
leque de opções, aliado a um trabalho de divulgação da qualidade dos cursos e aos 



investimentos em pesquisa de metodologia e recursos tecnológicos, aumentou a adesão do 
público. 
 
Requisitos  
 
Os cursos de pós-graduação a distância são a alternativa mais adequada para as pessoas que 
buscam qualificação profissional, mas não dispõem de tempo para freqüentar os cursos 
presenciais. Contudo, engana-se quem pensa que a dedicação e o tempo de estudo são 
menores nessa modalidade. Ao contrário, quem opta por esse formato tem de ter ainda mais 
disciplina e vontade de aprender. 
 
Prova disso é a mudança de visão do mercado para esse tipo de formação, considerada 
anteriormente de qualidade inferior a dos cursos presenciais. A busca de novas ferramentas de 
interação, de pesquisa e compreensão 
 
- indispensáveis para quem faz um curso de pós-graduação a distância - valoriza os currículos. 
Além disso, todos devem incluir, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial de 
monografia ou trabalho de conclusão de curso. 
 
Para quem está disposto a enfrentar a maratona de estudos é importante verificar se a 
instituição escolhida está autorizada pelo Sistema de Ensino (conselhos de educação nos níveis 
federal, estadual e municipal) a oferecer a modalidade. O site da Abraead 
(www.abraead.com.br) possui a relação de cursos a distância credenciados pela União. 
 

 
Leia mais: 
 
Bolsas e financiamento ajudam 
 
Recursos possibilitam o ingresso de estudantes na pós-graduação 
 
Muita gente procura cursos de pós-graduação com o objetivo de ampliar suas possibilidades de 
crescimento profissional e, paralelamente, seus salários. Ironicamente, o que impede muitos 
alunos de cursarem a pós-graduação é justamente o fator financeiro. Os preços dos cursos 
oscilam bastante de uma instituição para outra, ou, ainda, entre as áreas do conhecimento. As 
formas de auxílio encontradas são as bolsas, conferidas por entidades particulares ou públicas, 
ou, ainda, o financiamento. 
 
Um dos caminhos para quem quer tentar bolsas de estudos é a Capes, ligada ao Ministério da 
Educação, que concede o benefício a estudantes de mestrado e doutorado, sendo responsável 
por mais da metade das bolsas oferecidas no País. Há uma série de opções para quem quer 
estudar no Brasil ou no exterior. Para saber mais sobre elas, pode-se consultar o site do órgão 
(www.capes.gov.br). 
 
Existem também instituições privadas que dão apoio aos estudantes. No caso dos cursos 
stricto sensu, as bolsas são muito importantes, já que eles demandam muito tempo e 
dedicação do aluno. Mas, em contrapartida, normalmente, ao receber o benefício o estudante 
precisa dedicar-se exclusivamente ao curso Para quem quer ir para o exterior, vale uma 
pesquisa no site do governo do país onde se pretende estudar ou, ainda, na instituição de 
ensino desejada. As embaixadas e os consulados também costumam ter informações sobre as 
condições para o estudante tentar o benefício e sobre as organizações que oferecem bolsa. 
 
Desde maio de 2006, a Caixa Economia Federal dá andamento a um programa de 
financiamento para alunos que querem cursar a pós-graduação. O recurso pode ser solicitado 
nas agências do banco, que faz uma análise do pedido. Estão conveniadas à CEF mais de 100 
instituições de ensino superior do País. O programa possibilita financiar cursos de mestrado e 
pós-graduação lato sensu, em até 36 vezes, com limite máximo de R$ 30 mil. 



 
 

 
Leia mais: 
 
Aprimoramento longe de casa 
 
Cursos fora do País são concorridos e agregam valor ao currículo 
 
Os cursos de Master Business Administration (MBA) viraram uma febre entre as grandes 
corporações. Cada vez mais, companhias de renome os consideram indispensáveis no currículo 
dos executivos de altos cargos. A boa notícia é que se antes os MBAs ficavam restritos às 
áreas de administração, finanças, economia, recursos humanos e tecnologia da informação, 
hoje o leque de opções é mais amplo. 
 
O número de instituições que oferece o curso também é variado, assim como os países onde é 
possível estudar. O último ranking elaborado pelo centro de pesquisas Economist Intelligence 
Unit, da Grã-Bretanha, selecionou o Instituto IESE, da Universidade de Navarra, na Espanha, 
como o melhor do mundo. 
 
Além de pesquisar a colocação da escola, é importante que o candidato reflita sobre quais são 
seus interesses e expectativas para decidir sobre qual MBA vai cursar. Isso porque se o retorno 
é grande, o investimento também é considerável: além da mensalidade, o aluno tem de arcar 
com despesas de alimentação, viagem, aluguel, livros e transporte. 
 
Mas existem alternativas para quem não possui recursos necessários para fazer o MBA. Uma 
delas é pedir o apoio da empresa onde trabalha, uma das maiores interessadas no 
aprimoramento profissional do funcionário. 
 
Outra forma é concorrer a uma bolsa de estudo, oferecida tanto por instituições e associações, 
como a Fundação Estudar, British Council e Ling, como pelas próprias escolas e pelos governos 
dos países. É necessário primeiro ingressar na escola para depois tentar uma bolsa de estudos. 
 
Interessadas em diversidade e na troca cultural, muitas universidades auxiliam estudantes 
estrangeiros que se destacam pelo currículo acadêmico e fluência na língua do país. 
 
Concorrência 
 
O ingresso nos cursos de MBA em escolas renomadas no exterior é bastante concorrido. Em 
geral, além de testes como o GMAT (que mede capacidade matemática, logística e 
comunicativa) e de conhecimento de inglês (os mais usados são o TOEFL -Test of English as a 
Foreign Language; TOEIC - Test of English In Com-munication; e o IELTS - International 
English Language Testing System), as instituições de ensino solicitam cartas de recomendação 
e realizam entrevistas. 
 

 
Leia mais: 
 
O Conhecimento na bagagem 



Ir estudar fora do Brasil exige cuidados como escolha criteriosa 
 
Buscar programas de pós-graduação fora do País costuma ser uma opção adotada 
normalmente por pessoas que querem duas coisas ao mesmo tempo: a primeira, realizar o 
curso tão sonhado; a segunda, ter contato com a cultura e a realidade de outra nação. 
 
Mas já antes de embarcar é preciso estudar. Nesse caso, o país desejado. Isso porque há 
barreiras culturais e até mesmo financeiras que podem se revelar intransponíveis. O custo de 
vida em cada lugar do mundo varia muito e pode ser um empecilho significativo. É preciso 
analisar, ainda, quais as melhores opções de moradia e, também, as condições para pagar o 
curso desejado. 
 
A análise mais importante, no entanto, deve recair sobre o curso e a instituição. É preciso 
colher referências sobe a qualidade de ambos, assegurando o retorno ao investimento que 
será feito. Para isso, vale a pena entrar em contato direto com as universidades, pedir 
detalhes sobre, por exemplo, o quadro de docentes. 
 
Outro bom recurso é, sempre, o de procurar ex-alunos do curso desejado, para saber o 
caminho que tomaram e como avaliam a experiência que tiveram 
 

 
Leia mais: 
 
Parâmetros para fazer a escolha 
 
Renome e busca de informações com ex-alunos são bons caminhos 
 
É inegável que existem diferenças importantes no que se refere à qualidade dos cursos de pós-
graduação oferecidos pelas instituições de ensino superior brasileiras. Para separar o joio do 
trigo, vale apelar para os diferentes recursos disponíveis. Existem alguns critérios que podem 
ser observados e aumentam as chances de acerto e satisfação com os resultados obtidos. 
 
Strictosensu 
 
Para avaliar entre as opções de cursos de mestrado e doutorado há uma facilidade maior, já 
que a Coardenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) os avalia a cada 
triênio. 
 
São levados em conta critérios, indicadores, parâmetros, perfis dos programas e outras 
orientações, conforme a área de ensino. De acordo com o desempenho eles recebem uma 
classificação entre 1 e 7 pontos. Os cursos são recomendados pelo órgão quando passaram na 
avaliação do Conselho Técnico Científico (CTC) e depois pela análise e aprovação do Conselho 
Nacional de Educação (CNE). Só após a publicação do ato do ministro da Educação eles são 
reconhecidos. 
 
Em 2004, de acordo com levantamento da CAPES, a maior parte dos cursos estava classificado 
nos conceitos 3e 4. 
 
Lato sensu 
 
Já os cursos lato sensu são mais difíceis de avaliar, pois independem de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento; elas precisam apenas atender ao disposto na 
Resolução CES/CNE n° 1, de 3 de abril de 2001. 
 
Por isso mesmo, as escolas apostam na oferta de uma boa qualidade de ensino para que, 
depois, os alunos sejam também seus garotos propagandas, divulgando a qualidade da 
instituição entre os candidatos. Assim, um dos melhores recursos para escolher é justamente 
buscar referências corri quem já passou por eles. 
 



Outro meio de tentar fazer a seleção é procurar saber quais as instituições mais renomadas.  
 
Ainda que não seja regra - há muitas instituições novas que oferecem boas opções com 
qualidade - o histórico de ensino qualificado é um elemento importante. Além disso, deve-se 
ter contato com o conteúdo programático e as propostas de trabalho oferecidas no curso, bem 
como considerar o grau de qualificação dos docentes envolvidos. Nesse caso pode ser 
interessante inclusive tentar um contato prévio, com os docentes, para trocar idéias. 
 
 

Leia mais: 
 
Saiba a diferença entre os cursos 
 
Conheça as características de cada alternativa de pós-graduação 
 
Os cursos de pós-graduação diferenciam-se significativamente. Veja a seguir as características 
de cada um deles: 
 
Especialização 
 
São os cursos lato sensu, mais indicados para os profissionais que buscam conhecimentos 
específicos e alunos que terminam a faculdade e querem aprofundar o saber sobre temas 
relacionados ao campo de atuação que seguirão. As especializações se desenvolvem em 
períodos de tempo relativamente curtos, normalmente de 12 a 18 meses. Só pode fazer 
especialização quem já concluiu a graduação. 
 
MBA 
 
Os MBA também são lato sensu, mas os programas de mais qualidade exigem o cumprimento 
de carga horária maior, em média de 600 horas. São cursos que atendem a pessoas 
interessadas em desenvolverem suas habilidades gerenciais e, por isso mesmo, mais indicados 
para quem já acumula experiência no mercado de trabalho. Isso vai permitir aproveitar ao 
máximo as aulas e a troca de experiência com professores e colegas. 
 
Mestrado Acadêmico 
 
Dedica-se a aprofundar os conhecimentos sobre um tema específico. É indicado aos que 
desejam trabalhar com pesquisa e permite dar aula no ensino superior. Os cursos precisam ser 
aprovados pela Capes, que os reavalia a cada triênio. Pode ingressar no mestrado qualquer 
pessoa com diploma de curso superior (vale o de tecnólogo) e o curso dura, pelo menos, 24 
meses. O perfil de quem faz o mestrado acadêmico é variado, incluindo desde recém formados 
até profissionais experientes. 
 
Mestrado Profissional 
 
Também concede o título de mestre e é avaliado pela Capes. A diferença em relação ao 
acadêmico é que seus objetivos são voltados para o mercado. A própria dissertação, por 
exemplo, pode ser um projeto ou mesmo um produto. Por serem destinados principalmente a 
profissionais do mercado, os horários das aulas costumam ser mais flexíveis que o dos 
acadêmicos. 
 
Doutorado 
 
Os trabalhos desenvolvidos têm de ser relacionados a temas inéditos, abordados com grande 
profundidade. Quem quer ser pesquisador, tem neles uma boa opção. Dura, pelo menos, 
quatro anos. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 11 fev. 2007. Pós-Graduação, p. 1-16. 
 


