
Dois
Parte do mercado
aderiu, mas
especialistas divergem
quanto às vantagens
da dupla graduação.
Se por um lado ajuda
na retenção de alunos,
por outro, pode
prejudicar a imagem
da instituição

Rodrigo Afonso

A competitividade do mercado
da educação superior leva
as instituições de ensino a
buscar alternativas para fi-

delizar alunos e mantê-los o maior tem-
po possível nas instituições. Depois da
investida nos programas de atualização
profissional e nas pós-graduações lato
e strictu sensu, uma das tendências do
mercado agora é a oferta da dupla gra-
duação, ou seja, um segundo diploma
com uma complementação em curto
espaço de tempo.

Na maioria dos casos, são cursos de
uma mesma área com grades de disci-
plinas parecidas. A oferta não chega
a ser uma novidade, já que formados
no ensino superior sempre tiveram a
oportunidade de realizar outra gra-
duação, aproveitando os créditos já
obtidos no primeiro curso. A mudança,
além da forma como é divulgada, é
uma adaptação das grades para oti-
mizar o tempo do aluno: elas são pla-
nejadas pensando na melhor forma de
disponibilizar a integralização de uma

36 ENSINO SUPERIOR

Text Box



segunda graduação. Isso passou a ser
possível nas instituições particulares
desde que o Ministério da Educação
flexibilizou as Diretrizes Curriculares
na Lei de Diretrizes e Bases, para
que as instituições de ensino superior
pudessem estruturar suas matrizes de
forma mais autônoma.

Para as instituições, a grande van-
tagem é a fidelização dos alunos. Com
esse tipo de oferta de cursos, o aluno
que percebe a chance de dar mais fôlego
à carreira, com um curso que pode ser
importante para seu sucesso profissio-
nal, permanece por pelo menos mais
dois anos na instituição. "Do ponto de
vista financeiro é muito vantajoso, pois
manter o aluno significa manter uma
receita. Mas tão interessante quanto
isso é o ganho na imagem institucional,
pois a oferta mostra que a instituição
está preocupada com o aluno, possibi-
litando a obtenção das titulações que
ele necessita para conquistar o mercado
profissional", avalia Oscar Hipólito,
pesquisador do Instituto Lobo para
o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia.

Se a oferta de cursos com dupla gra-
duação pode trazer benefícios, a falta
de cuidados na forma como eles são
divulgados pode resultar em prejuízo.
Em um mercado como o da educação,
esse tipo de produto pode causar má
impressão para o público-alvo.

Para o professor Jair dos Santos, con-
sultor da TP&S Consultoria, o principal
risco é dar a impressão de uma promo-
ção do tipo "leve dois e pague um",
passando a percepção de má qualidade
e ansiedade em reter alunos. "Algumas
instituições de excelente reputação, no
afã de conquistar nichos de mercado di-
ferentes dos públicos aos quais já estão
acostumadas (classes A e B), acabam se
rendendo a estratégias com forte apelo
de marketing, mas que podem trazer
conseqüências negativas. A publicidade
em torno da dupla graduação é uma
delas", afirma.

Para Santos, o mais recomendado
ainda é apostar na oferta de soluções
para a carreira com maior valor agre-
gado, como pós-graduações e outros

cursos que melhorem as condições
de empregabilidade do aluno. "O que
ocorre é que os estudantes com condi-
ções socioeconômicas mais baixas estão
propensos a acreditar mais na dupla
graduação. Assim, muitas instituições
acabam apostando suas fichas nesse
tipo de curso."

Hipólito, no entanto, acredita que
a dupla graduação pode sim ser a
melhor solução a ser fornecida para
o aluno, principalmente se os cursos
estiverem em áreas afins e se o estu-
dante ainda não estiver estabelecido no
mercado. "Especializações, por exemplo,
exigem do aluno uma certa experiência
de trabalho naquela área na qual deseja se
especializar. Vender um curso superior
casado com uma especialização pode
ser ainda mais prejudicial à imagem
da instituição", afirma. "O que não
pode acontecer é a instituição encarar
a dupla graduação como forma de ob-
ter receita, sem preocupar-se com um
projeto que contemple qualidade na
formação do aluno. Em prazos maio-
res, pode ser uma estratégia muito
prejudicial", completa.

Independentemente da qualidade da
oferta, Jair dos Santos acredita que a ins-
tituição deve analisar se está preparada
para receber um aumento na população
do seu campus, com oferta adequada de
bibliotecas, laboratórios e outros itens
da infra-estrutura. O consultor afirma,
ainda, que para ter eficiência nesse tipo
de oferta, a instituição precisa tomar
muito cuidado com o trabalho de marke-
ting. "O ideal é que as escolas consigam
passar a mensagem de que oferecem
matrizes curriculares eficientes nos
módulos de ensino, no menor tempo
possível", recomenda.

Atendendo a uma demanda
de alunos por dupla gradua-
ção, algumas instituições
se estruturaram para essa

oferta. É o caso da Trevisan Escola de
Negócios, da Fundação Getulio Vargas
e da Universidade de Mogi das Cruzes
(UMC). Esta última desenvolveu uma
estrutura adequada para o modelo,
apesar de realizar um trabalho espe-



cífico de divulgação somente para
aqueles que ingressam na instituição.
Em alguns departamentos, a escola
desenvolveu programas, evitando que
os estudantes que retornam para uma
segunda graduação da mesma área
tenham janelas durante a complemen-
tação dos cursos.

O aluno que faz Comunicação Social,
por exemplo, tem em comum todas as
disciplinas do primeiro e do segundo
ano. Em quatro anos, ele pode integra-
lizar jornalismo. Mas, dependendo do
mercado em que se insere, pode neces-
sitar de um DRT específico de radialista,
expandindo sua área de atuação. Assim,
é oferecida a possibilidade de obter a
segunda graduação cursando os dois
anos específicos do curso de Rádio e TV
"Quando o estudante entra na faculdade,
recebe uma explicação do gestor de
cursos mostrando que ele está dentro
de um programa maior. Dependendo
das soluções que ele necessitar para
sua profissão, pode partir para outra
graduação ou ingressar em algumas das
opções de pós-graduação oferecidas",
conta Rubens Guilhemat, coordenador
de cursos da UMC.

Lançados em 2006, os programas
da UMC surgiram de uma necessidade
de mercado. Antes da criação, muitos
alunos da área de química, formados
na licenciatura, encontraram um mer-
cado propício para bacharéis da área
na indústria e começaram a procurar a
instituição para se formarem bacharéis.
Uma turma especial foi formada na épo-
ca, mas a repercussão positiva resultou
na criação o modelo, que foi ampliado
para outras áreas.

Por não realizar divulgação espe-
cífica da dupla graduação, Guilhemat
acredita não estar sujeito aos riscos
mencionados pelo professor Jair dos
Santos. O coordenador acredita que
as instituições mais sujeitas aos danos
na imagem são aquelas que oferecem
cursos com certificação intermediá-
ria. "Nesse tipo de curso, você acaba
desvalorizando o primeiro diploma do
aluno", afirma. A impressão que fica é
que a certificação inicial do profissional
não vale muita coisa.

Após identificar uma demanda
específica de alunos que
necessitavam das titulações
em administração e ciências

contábeis em seu mercado de trabalho,
a Trevisan Escola de Negócios iniciou a
oferta de dupla graduação a partir deste
semestre. Segundo o diretor-geral da es-
cola, Fernando Trevisan, muitos alunos
formados nas duas carreiras procuravam
a instituição para complementar seus
estudos e obter a segunda graduação,
que eram integralizadas em um ano e
meio. "Muitos dos nossos alunos são
profissionais que entram nas grandes
empresas de auditoria e necessitam do
bacharelado em contábeis para subir na
carreira", explica.

Para manter um programa que ofe-
recesse essa possibilidade, a institui-
ção estruturou os cursos de maneira
multidisciplinar, característica comum
em escolas de negócios. A estratégia é
fidelizar os alunos, não só na segunda
graduação, como ao longo de toda a
carreira. Outra vantagem é a possibili-
dade de obter uma equipe mais enxuta
de docentes. Assim, é possível mantê-
los mais tempo dedicados à escola,
resultando em maior identidade com a
instituição. "Para o aluno, a vantagem é
garantir duas graduações fundamentais
para o mundo dos negócios em apenas
cinco anos", afirma.

E por que não dedicar esse ano
extra para começar a se dedicar às pós-



graduações? Trevisan justifica a escolha
pela necessidade que muitos têm de
se dedicar a atividades que podem ser
realizadas somente por formados nes-
sas carreiras, com a devida licença do
respectivo conselho profissional.

O diretor-geral da Trevisan reconhece
o risco de imagem envolvido nesse tipo
de oferta, mas acredita na estratégia de
sua instituição em mostrar para os alunos
que o objetivo é facilitar o processo de
formação a partir de uma dupla gradua-
ção planejada de maneira otimizada. "É
uma questão de conceituar esse tipo de
oferta dentro de um ambiente econômico
e tecnológico que exige das pessoas a
necessidade de ganhar tempo em suas
atividades com eficiência", afirma.

Com um formato diferente,
a Fundação Getulio Vargas
também aderiu à tendência
de oferecer dupla gradua-

ção. Os alunos que cursam administra-
ção ou direito podem optar por entrar
no programa, que busca formar alunos
para o mundo dos negócios com essas
duas habilitações.

O estudante pode se matricular como
aluno regular no outro curso e realizar
um aproveitamento dos créditos ou pode
concorrer, a partir do quinto semestre,
a uma das dez vagas que a instituição
disponibiliza para dupla graduação.

Alunos de direito contam com
cinco vagas para estudar administra-
ção e os deste curso têm mais cinco
vagas para cursar direito. Segundo
o professor André Samartini, vice-
coordenador de graduação da FGV, a
oferta desse modelo foi uma resposta
à demanda dos próprios alunos. "An-
tes de iniciar o curso, identificamos
que muitos alunos da FGV possuíam
o perfil. Muitos deles realizavam
duas graduações simultaneamente,
estudando administração aqui e direi-
to em outra instituição em períodos
diferentes do dia", explica.

O número restrito de vagas já indica
que o principal objetivo da instituição
é um pouco mais complexo do que a
manutenção do aluno por mais tempo
ou a otimização de recursos. "Não há
grande diferença no retorno financei-
ro, já que o aluno paga apenas a men-
salidade do curso mais caro enquanto
ambos ocorrem simultaneamente",
afirma Samartini. O objetivo princi-
pal é buscar mais um diferencial com
relação às outras instituições e formar
um profissional de excelência.

André Samartini acredita que a solu-
ção da FGV não implica risco de imagem
para a instituição, pois a dupla graduação
em direito e administração é restrita a
poucos alunos, que são tratados de forma
absolutamente individual na construção
de grades. "Além disso, os alunos fazem
os dois cursos por inteiro. A diferença é
que têm a conveniência de fazer em ape-
nas uma instituição, com equivalências
das disciplinas já pensadas", defende.
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