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São programas intensivos e rápidos para fazer durante as férias 
  
Dezembro, janeiro e fevereiro. Três meses propícios a fazer um curso intensivo para 
aprimoramento profissional. Há várias escolas em São Paulo que oferecem programas rápidos 
para esse fim.  
 
Além dos cursos referentes à área de atuação do profissional, há outros que podem ser 
interessantes para qualquer função. Entre eles, estão os de idiomas, particularmente de inglês 
e espanhol. No caso desses cursos de línguas, a gerente do Departamento Acadêmico da 
Cultura Inglesa, Lizika Goldchleger, faz um alerta: “Não espere milagres”. Isso significa dizer 
que cursos intensivos não ensinam a falar o idioma, “mas servem para acelerar, para queimar 
etapas de um outro curso normal que já esteja sendo feito”, salienta Lizika.  
 
Num curso intensivo de segunda a quinta-feira, por exemplo, como é usual na Cultura Inglesa, 
durante um mês inteiro se tem uma carga horária equivalente a pelo menos quatro meses de 
um curso normal, segundo Lizika.  
 
“Também são interessantes para uma boa revisão no caso de o profissional ter algum evento 
ou viagem para cumprir e precisar de um reforço geral”. Ou seja, diz a coordenadora da 
Cultura Inglesa, são cursos que devem ser feitos com objetivos específicos e pontuais. “Senão, 
há risco de ficar frustrado.” 
 
Além dos idiomas, há outros temas interessantes nos programas de formação rápidos que 
podem dar bons frutos no desenvolvimento profissional.  
 
Segundo o diretor da Compass International, Américo Pinto, seria recomendável a escolha 
entre dois grupos de temas: aqueles que tecnicamente têm a ver com a função que se exerce 
e os que abordam questões de cunho gerencial e comportamental.  
 
Neste último caso ele cita cursos sobre liderança, comunicação, negociação. Entre aqueles que 
focam habilidades gerenciais, Pinto cita o gerenciamento de projetos como uma boa escolha.  
 
O coordenador dos cursos de férias da ESPM, Victor Trujillo, chama a atenção para cursos de 
inovação, que considera hoje uma área em destaque no mercado. E comentando sobre o que é 
investir em formação profissional por iniciativa própria, ele diz que, na ESPM, pelo menos 2/3 
dos alunos pagam os cursos do próprio bolso. “Uma parte deles está de olho em alguma vaga 
que vai abrir na empresa e quer preparar-se para ocupá-la; e há os que estão à disposição do 
mercado e procuram nova colocação.” 
 
Nesse caso, diz Trujillo, é importante ressaltar que esses cursos intensivos favorecem o 
desenvolvimento da rede de contatos, já que o aluno vai conviver por um período com colegas 
de sua área que atuam em empresas de vários portes e setores. “Esse aspecto vale 
particularmente para aqueles que estão disponíveis e à procura de uma nova colocação.” 
 
Trujillo diz ainda que os grupos que se formam durante os cursos persistem após a conclusão 
das aulas, mantendo contatos freqüentes. 
 
AULA OU LAZER? 
 
Escolher entre fazer um curso de um mês, 15 dias ou sair com a família em férias vai 
depender muito de cada caso, claro. Mas Pinto diz que é preciso avaliar o momento 
profissional, porque às vezes vale a pena “roubar” da família esse tempo, que será dedicado a 
um aprimoramento.  
 



“Eu mesmo acabei de voltar de um curso de um mês no exterior. Minha esposa ficou aqui no 
Brasil. Conversamos sobre isso e chegamos à conclusão que seria interessante que eu fizesse 
esse curso, nas minhas férias”. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 nov. 2008, Empregos, p. Ce2. 


