
Sintonizados a diferentes necessidades 
 

 
 
Há uma grande diferença entre a proposta dos cursos stricto e lato sensu oferecidos pelas 
instituições de ensino, e ela deve pesar na hora de optar por uma das modalidades. Afinal, os 
dois casos podem envolver investimentos significativos de tempo e dinheiro. 
 
Os cursos stricto sensu são os de mestrado, mestrado profissional e doutorado. Recomendados 
principalmente para quem deseja seguir carreira acadêmica, normalmente têm processos 
seletivos que envolvem a apresentação de proposta de pesquisa (que no doutorado precisa ser 
sobre um tema inédito), entrevista, prova de proficiência (no doutorado são necessárias duas 
línguas, além da materna) e análise de currículo. Os cursos de mestrado têm duração de no 
mínimo 24 meses, e os de doutorado duram o dobro desse tempo. Uma das características que 
os diferem dos cursos lato sensu é o fato de serem acompanhados de perto pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes), que atribui notas a eles a cada 
triênio, o que baliza os estudantes na busca de qualidade. Para obter o diploma stricto sensu é 
preciso apresentar dissertação (mestrado) ou tese (doutorado) a uma banca examinadora. 
 
Já os lato sensu em geral duram 18 meses (há instituições que oferecem a opção de cursálos 
em apenas seis meses ou em dois anos) e têm o objetivo de especializar o aluno em 
determinado tema. Por isso mesmo, estão mais ligados ao dia-a-dia do profissional e são 
ajustados às necessidades específicas de mercado. Nesse grupo estão os cursos de 
especialização e Master in Business Administration (MBA). 
 
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 que adotam entrevistas e, em alguns 
casos, até provas para selecionar o corpo discente. Os cursos não são avaliados pelo Ministério 
da Educação e independem de autorização ou reconhecimento para funcionarem, embora 
tenham de seguir algumas regras, como carga horária mínima de 360 horas e 50% dos 
docentes com titulação de mestrado ou doutorado. No final do curso, o recebimento de 
certificado de conclusão está condicionado à apresentação de monografia. 
 



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