
Dicas para não errar na hora da escolha 
 
Alguns critérios e referências são essenciais na hora de escolher o curso e a 
instituição mais adequados 
 
Fazer a escolha certa é uma tarefa difícil, que requer tempo e reflexão. Para garantir a 
completa satisfação durante e após o período acadêmico, é preciso levar em conta uma série 
de fatores que irão interferir nessa experiência. 
 
Estar muito bem informado sobre a instituição de ensino que pretende freqüentar é um dos 
pontos de partida. Também é imprescindível conhecer a grade curricular e os principais 
assuntos a serem abordados em cada disciplina durante a pós-graduação, bem como a 
didática adotada nas aulas. Entidades e professores de renome são pontos positivos que 
pesam na escolha. E para não correr o risco de abandonar o curso, também é preciso 
considerar fatores como despesas financeiras e localização da instituição, pois a distância pode 
se tornar empecilho para a continuidade dos estudos. 
 
A Internet é uma boa aliada para quem busca informação sobre os mais diversos assuntos, 
inclusive na área educacional. 
 
Passar algumas horas na rede em busca de referências sobre instituições e cursos é uma 
alternativa que traz mais segurança aos futuros pós-graduandos. Por meio da web pode ser 
possível até mesmo entrar em contato com alunos e professores de universidades, faculdades 
e centros universitários medida importante, já que as opiniões contribuem para a decisão. 
 
Os estudantes brasileiros podem contar também com a ajuda da Capes, que faz avaliações 
trienais dos cursos de pós-graduação stricto sensu no País. Em dezembro do ano passado, a 
entidade divulgou as avaliações referentes a 2004, 2005 e 2006. Os dados estão disponíveis 
no site da Capes na Internet. Vale a pena conferir a lista de cursos e o desempenho de cada 
um. 
 
Já os cursos lato sensu são um pouco mais difíceis de avaliar, pois as instituições credenciadas 
para atuarem nesse nível educacional não dependem de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento. Dessa forma, é importante prestar atenção a outros detalhes, 
como se a escola pretendida é credenciada no MEC, bem como buscar informações sobre o 
currículo dos docentes. Deve ser verificado ainda quem são os organizadores dos cursos e, 
principalmente, se os docentes mais renomados que compõem o quadro profissional nos 
anúncios realmente comparecem à instituição. 
 

 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2008, Especial Pós-Graduação e MBA, p. 
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