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AFundaçãoCarolina, empar-
ceria comobancoSantander,
aUniversidadPolitécnica de
Madrid e oConsejoSuperior
de InvestigacionesCientíficas,
abriu vagas para60bolsas de
estudo.As inscrições podem
ser feitas emduas etapas: até
odia 10demarço e até o dia
30de junho. Parabrasileiros,
as informações estãodisponí-
veis no portalUniversia (www.
universia.com.br).

OQUEDIZALEI

AExpoBelta, feira de educa-
ção internacional realizada
todosos anos noBrasil, será
promovida nomês que vem
simultaneamente emquatro
capitais: SãoPaulo, Brasília,
Curitiba ePortoAlegre. A ex-
pectativado evento, que reúne
instituiçõesde diversospaíses
abertas a estudantes brasilei-
ros, é atrair 15mil visitantes.
Sãooferecidos cursos de idio-
mase graduações.

Estão abertas as inscrições
parao cursinho popular Enter
USP, em Itapecerica daSerra,
GrandeSãoPaulo. As aulas
começamnopróximodia 26.
Os interessadosdevemcompa-
recer àAssociaçãoMaisGente
deApoio àCultura e àEduca-
ção, naRuaVictorManzini,
149–Centro, Itapecerica da
Serra. Épreciso levar cópia do
RG,CPF, comprovante de resi-
dência e uma foto3x4.

R$3,7 bi
éa verbaque oMECprome-
teu às universidades públicas
que reduziremevasão, cria-
remciclo básico e aumenta-
remcursos noturnos

As inscriçõesparaoPrêmio
ProfessoresdoBrasil 2007,
organizadopeloMinistério da
Educação, estarãoabertasa
partir demarço.Oprêmio foi
criadoparavalorizar o empe-
nhodosprofessoresdaeduca-
ção infantil e doensino funda-
mental que, pelamaneira co-
mo trabalham, contribuemde
forma inovadoraparaodesen-
volvimentodosetor. Informa-
çõesno sitewww.mec.gov.br.

Omovimento “FundebpraVa-
ler!” prepara umamobilização
parapressionar oCongresso a
discutir amedidaprovisória
que regulamenta o Fundode
Manutenção eDesenvolvimen-
to daEducaçãoBásica (Fun-
deb).Os ativistas já se reuni-
ramcom30deputados, entre
eleso presidente daCâmara,
ArlindoChinaglia (PT-SP).
Umamanifestaçãoestámarca-
dapara odia 27destemês.

Profissionaisprocuramprogramas
deolhoempromoçõesnacarreira

DrewFaust
1.ª reitora deHarvard
“Nossaexpectativaétor-
narseufuturo(dauniver-
sidadeamericana)ainda
maisnotável.”

Notas
EXTERIOR

● Independência: As instituições
de ensino superior credenciadas
noMinistério da Educação (MEC)
nãoprecisamde autorização para
abrir cursos de pós-graduação
lato sensu

● Exigência:Ocorpo docente dos
cursos deve ser formado por pelo
menos 50%de professores porta-
dores de título demestre ou de
doutor obtido emprogramade
pós-graduação stricto sensu reco-
nhecido

● Duração:Eles devemoferecer,
nomínimo, 360horas de aulas,
semcontar o tempode estudo
individual ou emgrupo, a assistên-
cia docente e o tempo necessário
para o aluno elaborarmonografia
ou trabalho de conclusão. Podem
ser feitos em, nomínimo, seisme-
ses e, nomáximo, dois anos

● Distância:Para os cursos que
sãooferecidos à distância, é obri-
gatório incluir provas presenciais
e defesa tambémpresencial, com
banca formada por professores,
demonografia ou trabalho de con-
clusão

● Aprovação:Os alunos devem
ter pelomenos 75%depresença
nas aulas para seremaprovados

● Qualidade:Não existe nenhuma
avaliação ou controle específico
para os cursos de especialização.
Segundo oMEC, a cada vez que é
feita uma avaliação institucional e
são analisados todos os aspectos
de umauniversidade ou faculda-
de, os cursos que ela oferece tam-
bémsão vistos. Quando há irregu-
laridade, ela é notificada e deve
corrigir os problemas. Caso não o
faça, o curso pode ser suspenso

Quatrocapitaisterão
feira internacional

PRÉ-VESTIBULAR

SEGUNDA-FEIRA
Educação

TERÇA-FEIRA
Saúde

QUARTA-FEIRA
MeioAmbiente

QUINTA-FEIRA
Ciência

Prêmioparaprofessor
iniciainscrições

Fundaçãoespanhola
oferecebolsas

EDUCAÇÃOBÁSICA

Brasil tem8,8milcursosde
pós-graduaçãotipolatosensu

Simone Iwasso

NoCensoEscolar2007,oMinis-
tério da Educação (MEC) ma-
peou pela primeira vez a oferta
de cursos de pós-graduação la-
to sensu em funcionamento no
País – programas de especiali-
zação voltados para profissio-
naisque jáestãonomercadode
trabalho. De acordo com os da-
dos, existem hoje 8.866 cursos
oferecidos, sendo 8.801 presen-
ciais e os 65 restantes feitos à
distância.
Desde o boom de lançamen-

to desses cursos, há cerca de
cincoanos, nunca se soube exa-
tamentequantoseondeeleses-
tavam. Isso porque a legislação
permite que as instituições de
ensino superior abram e fe-
chemosprogramassemaauto-
rização doministério.
Para existirem, é obrigató-

rioapenasquetenhamummíni-
mo de 360 horas, sejam feitos
em até dois anos, com 50% do
corpo de professores titulados
com mestrado e doutorado, e
apresentem ao aluno, na hora
damatrícula, um projeto peda-
gógicodetalhadocomaprogra-
maçãodoque vai ser ensinado.
Pelo levantamento, a região

Sudesteéondeestáamaiorcon-
centração de cursos. São 4.995
programas, que representam
55% do total – uma proporção
semelhante ao que ocorre com
adistribuiçãodoscursosdegra-
duação.No entanto, na pós lato
sensu, a surpresa está no Cen-
tro-Oeste e Nordeste, ambos
commaisde1,2milcursosofere-
cidos. Por último está o Sul,
com951 programas.

CARACTERÍSTICAS
Amaioriadelesédadaporinsti-
tuições particulares (89%). En-
tre as públicas, onde provocam
polêmica por seremmuitas ve-
zes dados por fundações e co-
brarem mensalidade, como no
caso da Universidade de São
Paulo(USP),asmunicipaisres-
pondempor 4,6%, as estaduais,
por 3% e as federais, por 2,8%.
“É ummercado que cresceu

muito e ainda vai continuar
crescendo. Esse levantamento
mostra algumas coisas espera-
das,comoaconcentraçãonoSu-
desteenas instituiçõesparticu-
lares.Mashácoisasinteressan-
tes e surpreendentes, como o
baixonúmeroaindadeespecia-
lizações à distância, a oferta no

Centro-Oeste e as áreas nas
quais eles estão distribuídos”,
analisa Carlos Monteiro, dire-
tor-presidentedaCMConsulto-
riaeespecialistaemgestãoedu-
cacional.
Na distribuição por área, as

ciências sociais aplicadas, ciên-
cias humanas e da saúde são as

que mais concentram cursos.
São 2.674 cursos, 2.527 e 1.961,
respectivamente, que somados
representam80%do total.
Segundo o Instituto Nacio-

naldeEstudosePesquisasEdu-
cacionais (Inep), órgão ligado
aoministério, responsável pela
coleta dos dados, estão incluí-
dosnessascategoriasoscursos
deDireito e osMBAs, que tam-
bém representam metade dos
4,5 milhões de estudantes de
graduação do Brasil.

QUALIDADE
O levantamento, além de aju-
dara traçarumpanoramaeen-
tender melhor a oferta e varie-
dade de cursos, permitirá ao
MEC traçar comparações e ter
umaidéiamelhordoqueaconte-
ce na área, já que eles também
não são submetidos a avalia-
çõeseacompanhamentosespe-
cíficos, como acontece com os
mestrados e doutorados.

“As instituições creden-
ciadas têm autonomia para
ofereceredeixardeoferecer
os cursos no momento em
que bem entenderem. Isso
fazcomqueelessejammuito
dinâmicoseapresentemmu-
dançasacadasemestre.“Es-
pera-sequeasinstituiçõesse-
jamsériasparacumprircom
os requisitos que se espera
deumapóslatosensu”,expli-
caOrlandoPilatti,coordena-
dor da Secretaria de Educa-
çãoSuperior doMEC, à qual
os cursos de especialização
são submetidos.

ACOMPANHAMENTO
Pilattiafirmaqueseria inviá-
vel terocontroleeoacompa-
nhamento da qualidade des-
sescursosjustamentepores-
sadinâmica, que está direta-
menteatreladaàsnecessida-
des domercado de trabalho.
“Quandoavaliamosuma ins-
tituição, também avaliamos
osprogramasdeespecializa-
ção que ela oferece. Se são
encontradas irregularida-
des,elassãonotificadasede-
vem ser corrigidas”, diz.
Porisso,segundoele,éim-

portantequeoscandidatosa
umcurso analisemsea insti-
tuição é credenciada no Mi-
nistério da Educação e se o
corpo docente é titulado. O
coordenador também reco-
menda que as instituições
abram cursos nas áreas em
quejásãoespecialistas, já te-
nhamconhecimentoacumu-
lado e infra-estrutura. “Isso
é uma recomendação domi-
nistério, não uma obrigação.
Mas é um indicativo para
orientar o aluno.” ●

Cursinhopopular
abre inscrições

EDUCAÇÃO

Movimentoquer
reverMPdoFundeb

APERFEIÇOAMENTO–Saladeauladonovocampusdo Ibmec,emSãoPaulo:maiorpartedoscursosdepós-graduaçãoestánaRegiãoSudeste

Maioria dos programas está concentrada no Sudeste, acima do Centro-Oeste e do Nordeste

EVENTO

INCENTIVO

VALORIZAÇÃO

TONY RINALDO/DIVULGAÇÃO
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ESPECIALIZAÇÃO

A grande maioria
é ministrada
em instituições
particulares

FOTO:VIDAL CAVALCANTE/AE

Abusca por uma diferenciação
nomercadodetrabalhoéomoti-
vo principal que leva profissio-
naisa optaremporumcursode
pós-graduação lato sensu, se-
gundo faculdades e especialis-
tas. A nutricionista Thaysa
MauesCezar,de23anos,come-
çou uma especialização em nu-
triçãoclínica logoapósaforma-
tura. “Trabalho em hospital e
quismeespecializarnumaárea

queeupossaaplicarnomeutra-
balho. Quero usar na prática o
que aprender, porque sei tam-
bém que isso é valorizado no
mercado”, afirma.
O administrador de empre-

sas Luis Augusto Santos, de 31
anos, está formadohá seis,mas
decidiu voltar a estudar para
tentar competir por uma pro-
moção na empresa onde traba-
lha. “Voucomeçaragora, no Ib-

mec, porque sei que é umcurso
valorizadoerespeitadonomer-
cado”, comenta. A instituição é
uma das que oferecemMBAs e
especializações na área de ges-
tão,administraçãoeeconomia.

DIRECIONAMENTO
EmSãoPaulo,oCentroUniver-
sitário São Camilo, que reúne
graduações na área da saúde,
decidiuinvestirnaofertadepós

também para esses profissio-
nais. “Começamoshátrêsanos,
quando essa expansão estava
no início. A cada ano amplia-
mos a oferta e estamos agora
com 43 cursos de pós-gradua-
ção lato sensu, dos quais 15 es-
tão sendo oferecidos pela pri-
meiraveznestesemestre”,afir-
ma José Artur da Silva Emin,
diretordepós-graduaçãoepes-
quisa. “Como somos focados
em saúde, quase todos são nes-
sa área, e muito específicos pa-
ra quemestá nomercado”, diz
A Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo (PUC-
SP)éoutrainstituiçãoquedeci-
diu investir nas especializa-

ções. “Temos 130 cursos, 20
novos, criados para este se-
mestre.Sãocercadeseismil
alunos.Eabrimosnovospor-
que vemos que a demanda
continua crescendo”, diz
Márcia Flaire Pedroza, vice-
coordenadora da Coordena-
doria Geral de Especializa-
ção, Aperfeiçoamento e Ex-
tensão (Cogeae) da institui-
ção. A universidade, que co-
meçou com as especializa-
ções em Direito e depois ex-
pandiu para todas as áreas
que têm graduações, tam-
bém já oferece algumas mo-
dalidadesdecursosàdistân-
cia, pela internet. ● S.I.
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