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Muito se fala em crises e que isso exigirá mudanças nos paradigmas do mundo globalizado. O 
complexo cenário atual, inimaginável há poucos meses, impacta intensamente a vida 
profissional, e a busca das soluções possíveis aos graves problemas atuais adquire relevância 
desafiadora e urgência inadiável. Estar preparado para o enfrentamento das questões 
cotidianas no cenário de rápidas mudanças, previsíveis ou não, passa a ser requisito 
fundamental para o sucesso da atividade profissional.  
 
Essa constatação vale para grandes, médias e pequenas empresas; para órgãos públicos; para 
organismos do terceiro setor; e também para profissionais liberais. Os bons cursos de 
graduação cumprem parcialmente essa função, mas a qualificação permanente, formal ou 
informal, passou a ser um requisito que condiciona o sucesso profissional. Nesse cenário se 
inserem os cursos após a graduação como oportunidades de re-qualificação profissional.  
 
Existem muitas formas de qualificação profissional após a graduação que podem ser buscadas 
pelos profissionais atuantes no mundo do trabalho. A escolha dos mesmos irá depender das 
necessidades individuais ou da instituição empregadora. A Pós-graduação no Brasil se divide 
em dois grandes conjuntos: o strito sensu (Mestrado e Doutorado) e o lato sensu (cursos de 
Especialização, Aperfeiçoamento e a Residência Médica). 
 
Os cursos de Mestrado têm uma duração ao redor de 2 anos; os de doutorado podem durar 
quatro anos; ambos têm currículos muito flexíveis, sendo comum que cursos em instituições 
diferentes tenham cargas didáticas muito diferentes. Normalmente, os mestrados e os 
doutorados requerem um esforço e uma dedicação grande ao projeto de pesquisa, que se 
consolidam na dissertação de Mestrado e na tese de doutorado.  
 
Os cursos de Especialização (360 horas e trabalho final) duram entre um e dois anos; os de 
Aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas em disciplinas) duram entre 6 meses e um ano. No 
âmbito da Extensão Universitária há um amplo conjunto de atividades: disciplinas isoladas, 
cursos de duração mais curta, entre outros.  
 
Para fundamentar uma escolha, o interessado deve identificar claramente suas necessidades 
profissionais (definidas ou não pelo empregador); seu interesse específico (o que cada um 
quer para seu futuro); sua ambição de crescimento profissional e pessoal, etc. Neste estágio 
da carreira não se busca mais escolher uma profissão (definida pelo curso de graduação), mas 
sim escolher uma qualificação adicional que o tornará diferenciado no mundo do trabalho, para 
atingir novos e mais ambiciosos objetivos e/ou tornando-o mais competitivo em um mundo 
globalizado. Existem muitas instituições públicas e privadas que oferecem cursos de Pós-
graduação, strito ou lato sensu. A pergunta é: como escolher? Pode-se usar alguns quesitos 
para responder a isso: tipo de curso, qualidade da instituição, orçamento disponível. O tipo de 
curso depende do interesse e/ou da necessidade. Algumas dicas para aferir a qualidade: para 
os mestrados e doutorados consulte o site www.capes.gov.br (Capes - órgão federal que os 
avalia). Esses cursos são gratuitos nas instituições públicas de ensino. 
 
Já os cursos lato sensu não são avaliados pelo governo. Nesse caso, redobre os cuidados na 
escolha, para que o curso atinja os seus objetivos.  
 
Algumas dicas: consulte o currículo dos professores (a Plataforma Lattes no site do CNPq 
mostra dados sobre produção intelectual, www.cnpq.br); não confie apenas na propaganda da 
instituição ofertante; veja se o curso é integralmente à distância: uma parte presencial é 
sempre uma boa dica, porque permite o contato direto com os professores e uma melhor 
orientação dos trabalhos de final de curso; resista às ofertas da internet de trabalhos de final 
de curso: estude e faça seu próprio trabalho (vida fácil não vai contribuir para sua qualificação 
e crescimento profissional); planeje um orçamento para essa atividade: isso evitará abandono 
do curso; convença seu empregador que investir na sua qualificação é bom para a empresa 
(demonstre os retornos que a mesma irá trazer e seu compromisso com ela). Em qualquer 



caso lembre-se: o mundo moderno não permite o afastamento do processo permanente de 
qualificação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Especial Educação 
Continuada, p. E1-E4. 


