
A rquitetura ou Engenharia Civil?
O que até pouco tempo atrás

seria um dilema acabou resolvido de for-
ma bastante simples pela estudante
Mariana Wyse. Graças a um novo car-
dápio de opções oferecido pelo ensino
superior brasileiro, a aluna da USP pôde
optar por ambos os diplomas, de arqui-
teta e de engenheira, fazendo um só
curso - com duração de sete anos. "A
união das duas faculdades permite am-
pliar os conhecimentos técnicos e espe-
cíficos, necessários para a atuação pro-
fissional" diz Mariana, convicta de que
o mercado já não espera de um arquite-
to apenas as aptidões convencionais - e
sim uma capacidade, ainda rara entre os
profissionais da área, de gerenciar pro-
jetos e processos. "Ainda que seja difícil,
eu recomendo fazer os dois cursos jun-
tos" aconselha Mariana. "É uma expe-
riência totalmente válida."

Princípio semelhante se aplica a
muitas outras profissões. Advogados,
por exemplo, ampliam as oportunida-

des de trabalho quando adicionam ao
saber jurídico a capacidade de gerenciar
um escritório ou negociar com os clien-
tes da banca. Com a constante criação
de novas carreiras, como "Gerente de
Marketing Online" por exemplo, os pro-
fissionais precisam estar preparados
para assumir diversas funções dentro
das empresas. Ou até para mudar de
área. Por esse motivo, algumas escolas
de negócios - focadas em Administra-
ção, Contabilidade, Economia e Direito
- também estão apostando na dupla
titulação, com os chamados cursos com-
binados. Dessa forma, o aluno pode sair
da faculdade com dois diplomas em um
período menor do que se fizesse um cur-
so de cada vez. "Hoje, os jovens preci-
sam de mais flexibilidade e de qualifica-
ção em mais de uma área. E a dupla
titulação pode ser uma alternativa" acre-
dita Sérgio Lazarini, diretor acadêmico
de graduação do Ibmec São Paulo. O
Ibmec adotou a dupla graduação para
os cursos de Administração e Economia,
que possuem várias disciplinas em co-
mum nos três primeiros semestres. As-
sim, o estudante pode sair da faculdade

com os dois diplomas em quatro anos e
meio. A oferta de vagas, no entanto, é
restrita aos alunos com desempenho aci-
ma da média.

A faculdade de Direito da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) é outra escola
que fez uma parceria com o curso de
Administração para adotar a formação
nas duas áreas. Ao invés de ficar nove
anos na universidade, o estudante se for-
ma nos dois cursos em apenas sete anos.
Nos últimos períodos do curso de Di-
reito, o estudante é orientado a cursar
disciplinas que sejam comuns às duas
graduações. "Na hora de consolidar con-
tratos ou documentos, em um processo
de negociação, o advogado precisa co-
nhecer não só os aspectos jurídicos, mas
também as questões administrativas"
comenta Adriana Ancona de Faria, coor-
denadora da graduação em Direito da
FGV. Agora, Adriana estuda a possibili-
dade de criar uma dupla diplomação em
Economia e Direito.

Repensar o modelo
Nesse novo cenário do mundo do

trabalho, muitos universitários se per-



guntam, afinal, o que é melhor: a dupla
titulação ou um diploma de graduação
seguido de uma pós-graduação? Embo-
ra o modelo do diploma dois-em~um ve-
nha ganhando espaço entre as institui-
ções de ensino, há questionamentos so-
bre a sua eficácia. Carlos Klein, presi-
dente da Escola Superior de Adminis-
tração Direito e Economia (Esade), de
Porto Alegre (RS), não acredita que a
dupla titulação seja a melhor opção para
formar os novos profissionais que o
mercado está exigindo. "No setor públi-
co, por exemplo, duas graduações não
garantem uma melhor remuneração.
Nas empresas, pode até ajudar, mas
mesmo assim acredito que uma pós-gra-
duação seja muito melhor para a forma-
ção dos novos profissionais" pondera.

Para Klein, o surgimento da dupla
titulação é uma evidência de que é pre-
ciso repensar todo o ensino superior do
país, uma vez que o sistema atual não
forma os profissionais que o mercado
demanda. "A dupla titulação é um re-
mendo em um sistema que não funcio-
na mais. Hoje, o mercado de trabalho é
muito diferente daquele dos tempos em
que a maioria dos cursos superiores bra-
sileiros foram concebidos"

Bacharelados integrados
Como a maioria das profissões atuais

exige conhecimentos em várias áreas -
pelo menos aqueles básicos -, é impor-
tante que o curso seja compatível com
essa realidade do mercado. Isso seria
possível com uma harmonização dos

"A DUPLA GRADUAÇÃO É UM REMENDO EM UM SISTEMA QUE NÃO

FUNCIONA MAIS. O MERCADO DE TRABALHO HOJE É DIFERENTE

DAQUELE DOS TEMPOS EM QUE OS CURSOS SUPERIORES FORAM

CONCEBIDOS. É PRECISO REPENSAR TODO O SISTEMA"

Carlos Klein, presidente da Esade

currículos de áreas comuns. É o que está
fazendo a Universidade Federal da Bahia
com os bacharelados integrados, nos
quais o aluno escolhe a área (ciências
biológicas, humanas, aplicadas, entre
outras), estuda dois ou três anos um cur-
rículo comum para só depois escolher a
carreira específica que pretende seguir.

Para os defensores da dupla titu-
lação, como Lazarini do Ibmec São Pau-
lo, um profissional graduado em Admi-
nistração e Economia, por exemplo, es-
taria em vantagem, na hora de entrar no
mercado de trabalho, perante outro que
tivesse nas mãos apenas um dos dois di-
plomas. "Além disso, esse estudante tem
uma visão mais ampla e pode ambicio-
nar postos de trabalho que não poderia
disputar se fosse, por exemplo, só eco-
nomista" Já Fabiana Vieira, headhunter
da empresa catarinense Vipper Talentos,
acredita que a dupla graduação em um
tempo reduzido só teria sentido se o es-
tudante já atuasse no mercado antes
do início da faculdade - ou seja, já tives-
se uma experiência anterior de trabalho.
"Não adianta sair do ensino médio e que-
rer entrar logo nesse tipo de curso, com
duas formações, porque a pessoa não
conhece as áreas e não tem nenhuma
experiência profissional" pondera
Fabiana.

Apesar da opção do diploma dois-
em-um, a pós-graduação continua sen-
do uma alternativa bastante valorizada
pelo mercado. "Nas posições executi-
vas, ter uma pós-graduação é um pré-
requisito hoje em dia" afirma Fabiana
Vieira, da Vipper Talentos, observando
que o estudante precisa prestar aten-
ção à real situação do mercado de tra-
balho. "No final das contas, o mercado
premia quem é competente. Se o estu-
dante tem boa formação e bons pro-
fessores, com certeza ele será mais va-
lorizado, independentemente da titu-
lação, da dupla graduação ou da pós"
sustenta Lazarini, do Ibmec.
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