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Apesar do crescimento estrondoso nos últimos anos em número de cursos e alunos - mais de 
700% e 300% de aumento, respectivamente -, concursos públicos e estatais ainda resistem 
em aceitar tecnólogos entre seus funcionários. Os cursos superiores de tecnologia, como o 
próprio nome diz, dão formação em nível superior, como qualquer outra graduação. A 
diferença é que seus currículos são focados no mercado de trabalho, menos abrangentes, o 
que torna o curso mais rápido de ser concluído.  
 
Desde meados do ano 2000, o Ministério da Educação (MEC) tem incentivado a formação 
superior em tecnologia no Brasil, algo comum há décadas em muitos países desenvolvidos. No 
exterior, até 40% dos formados em ensino superior são tecnólogos. Segundo o último censo 
do MEC, de 2006, o País tem cerca de 55 mil pessoas formadas nos atuais 3 mil cursos 
superiores de tecnologia. O número de concluintes representa no Brasil 7% do total. E há 
outros 278 mil matriculados nos cursos para tecnólogos, a maioria deles, em instituições 
particulares.  
 
"Foi uma surpresa quando percebi que não poderia participar do concurso", diz o tecnólogo em 
rede de computadores Adriano Lucas Balaguer, de 32 anos, formado pela Faculdade IBTA, a 
primeira a ser aberta apenas com cursos dessa modalidade. Ele se refere à seleção feita pela 
estatal Petrobras, cujo item 3.9 do edital, que trata dos requisitos básicos para contratação, 
dizia que "para todos os cargos, não serão aceitos cursos de tecnólogo".  
 
Procurada pelo Grupo Estado, a assessoria de imprensa da empresa confirmou que não 
aceitava esse tipo de formação e justificou com a seguinte nota: "A companhia avalia que os 
profissionais com título de bacharel, por possuírem uma formação mais completa, são aqueles 
que atendem plenamente às exigências inerentes às atividades da Petrobras." 
 
"Isso é preconceito", diz o assessor para assuntos de ensino superior do Centro Paula Souza, 
Angelo Luiz Cortelazzo. A instituição oferece cursos superiores de tecnologia desde o fim dos 
anos 60 e é uma das poucas públicas na área em São Paulo. A maioria dos cursos - 885 dos 
1.096 que existem no Estado são de faculdades particulares.  
 
Cortelazzo conta que há poucas semanas se reuniu com dirigentes da Petrobras e do governo 
de São Paulo para tentar mudar a política da empresa com relação a tecnólogos, mas ainda 
não houve resposta oficial. "O mercado dinâmico atual precisa de mais tecnólogos do que 
bacharéis. A formação deles é mais focada e atende logo ao mercado", completa. Apesar desse 
problema, segundo ele, 92% dos formandos das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do centro 
estão empregados.  
 
"O mercado dinâmico atual precisa de mais tecnólogos do que bacharéis. A formação deles é 
mais focada e atende logo ao mercado",completa.Apesar desse problema, segundo ele, 92% 
dos formandos das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do centro estão empregados. 
 
O diretor presidente do Grupo Véris Educacional, Eduardo Wurzmann, que controla o IB-TÁ, 
conta que freqüentemente também vai a empresas para explicar o que são os cursos que 
formam tecnólogos. "Muitas não aceitam por puro desconhecimento", diz. 
 
"Infelizmente ainda há muita resistência da iniciativa pública. Havia editais antigos, por 
exemplo, que não aceitavam", diz a diretora de regulação e supervisão de educação 
profissional e tecnológica do MEC, Andreia de Faria Barros Andrade. 
 
Foi o que ocorreu no concurso deste ano da Câmara Municipal de São Paulo para profissionais 
com ensino superior. Fundamentado em leis antigas, o edital não menciona os profissionais 
formados em cursos superiores de tecnologia. O tecnólogo Carlos Alexandre Pacheco, de 23 
anos, tinha a intenção de concorrer a um dos cargos da Câmara, mas também teve de desistir. 
"Pedi ajuda da faculdade para interceder e mesmo assim, não pude participar." Hoje, ele 



trabalha numa empresa privada e diz que, apenas um mês depois de começar a enviar 
currículos, estava empregado.  
 
MAIS RÁPIDOS  
Os cursos superiores de tecnologia têm carga horária mínima de 1.600 horas, o que permite 
que possam ser feitos em dois ou três anos. Os formandos também têm direito a fazer pós-
graduação stricto sensu. Apesar de já existirem há mais de 40 anos, as leis eram confusas e 
por isso o Conselho Nacional de Educação (CNE) editou pareceres e resoluções em 2001, 2002 
e 2004 regulamentando os cursos. Foi justamente quando o número de tecnólogos e o 
investimento das instituições deslancharam.  
 
Wurzmann explica que a maioria do público é formada por pessoas mais velhas, que já 
trabalham e precisam de uma formação rápida. Apesar de não terem no currículo disciplinas 
de formação geral - como sociologia, filosofia, antropologia há mais horas dedicadas às áreas 
específicas e práticas do que em um bacharelado.  
 
Dois anos atrás, o MEC lançou um catálogo de cursos superiores de tecnologia. A intenção foi a 
de organizar o setor, que, em plena expansão, já oferecia mais de 1.300 denominações de 
cursos diferentes. O documento tem hoje 98 graduações tecnológicas organizadas em 10 
eixos, como produção alimentícia, gestão e negócios, infra-estrutura e produção industrial.  
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