
Atualização educacional

Com o término do curso superior, o
recém-formado se vê diante de uma
dúvida: continuar os estudos com uma
pós-graduação, atualizando-se sobre o
mercado de trabalho, ou empenhar-se
ainda mais no emprego? São muitos os
que decidem tomar os dois rumos, mas
empacam na hora de decidir que curso
de pós-graduação fazer. Especializa-
ção, mestrado, doutorado ou MBA? As
possibilidades são muitas e as dúvidas
também. Divididos em dois tipos - lato
sensu e stricto sensu -, os cursos de pós-
graduação podem confundir os menos
familiarizados com os termos. São ex-
pressões latinas que significam sentido
amplo e extenso e sentido restrito, res-
pectivamente. Os cursos stricto sensu
englobam mestrado, mestrado profis-
sional, doutorado e pós-doutorado. Já
os lato sensu são os cursos de especiali-
zação, incluídos os de MBA.
"O lato sensu é uma especialização
mais curta, indicada para o estudan-
te que busca uma melhoria específica
num prazo curto", explica Alberto Luiz
Albertin, coordenador do programa

de pós-graduação da Fundação Getú-
lio Vargas da Escola de Administração
de Empresas de São Paulo (Eaesp).
Segundo ele, a carga horária mínima
para os cursos de especialização é de
360 horas/aula com duração de quatro
meses em média. "O MBA, que ficou
conhecido no Brasil há dez anos, é um
curso lato sensu", informa. Quem pro-
cura um MBA vê nele uma forma de
alavancar a carreira, caso da enfermei-
ra Ivanilda Rodrigues, que faz o curso
em Serviço da Saúde na Universidade
Nove de Julho (Uninove). "Hoje, in-
dependentemente da área de atuação,
quem se limita a ter apenas uma uni-
versidade pode ficar estagnado e por
isso é preciso se atualizar", comenta.

Tom mais acadêmico. Os cursos stricto
sensu englobam os mestrados e douto-
rados. O mestrado foca mais a pesqui-
sa, tendo um cunho mais científico; o
doutorado já exige uma contribuição de
conhecimento ao qual possa ser agrega-
do mais conteúdo. "O curso stricto sensu
fornece um título ao pesquisador que se

forma, promove pesquisas mais ligadas à
academia e é mais procurado por quem
deseja seguir na docência", diz Albertin.
Quando Ivanilda é questionada se não
pretende fazer um curso stricto sensu,
responde que não quer ser professora.
"Fiz um curso de especialização em ad-
ministração hospitalar e agora vou ter
o MBA." Mas engana-se quem pensa
que ela vai parar por aí. Seu objetivo
é terminar o curso e partir para uma
especialização em auditoria na área de
saúde. Ivanilda está certa: atualização
permanente é o que o mercado exige.
No entanto, a pós-graduação requer
um investimento financeiro alto, pois a
maioria dos cursos passa a barreira dos
mil reais. Por isso, é essencial ter a cer-
teza de que o investimento será útil na
carreira, pois há casos em que as expec-
tativas não correspondem à realidade.
A jornalista Adriana Zottis, especialista
de Relações Internacionais da Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE), inscreveu-se no curso de pós-
graduação da Faculdade Cásper Libero
para aprofundar seus conhecimentos em
Comunicação Corporativa. Hoje, com o
diploma nas mãos, ela revela que o retor-
no não foi o esperado. "Tinha expectati-
vas grandes quanto ao nível do ensino e
aos conteúdos que seriam apresentados,
mas entendo que todo conhecimento
é bem-vindo e que, bem ou mal, todo
aprendizado tem repercussões positivas
e pode trazer avanços na carreira." O
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