
S
e escolher um curso de
graduação é difícil, ima-
gine uma especialização
que possa aprimorar o

conhecimento ou qualificar para a
disputa profissional. As instituições
de ensino superior podem oferecer
três tipos de cursos de pós-gradua-
ção: lato sensu, stricto sensu e MBA
(Master of Business Administration.
Todos são ofertados somente para
candidatos que concluíram qualquer
curso de graduação devidamente
credenciado junto ao Ministério da
Educação (MEC).

Como em nível de pós-gradua-
ção há um leque amplo de possibi-



Sudeste concentra
maior oferta de cursos

A
última pesquisa do Censo

da Educação Superior

do Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (Inep), do MEC,

identificou 8.866 cursos de

pós-graduação lato sensu em

funcionamento no país. Desse

total, 8.801 são presenciais e os

65 restantes a distância. Os dados

são de 2007, coletados em 2008 e

divulgados em 2009.

Assim como ocorre nos cursos

de graduação, a região Sudeste

concentra o maior número

de cursos de pós-graduação

lato sensu, 4.955 (55,9%). A

distribuição desses cursos nas

regiões Centro-Oeste e Nordeste

somaram mais de 1.200, número

bem superior aos 951 registrados

na região Sul.

A grande maioria dos 8.866

cursos de pós-graduação lato

sensu existentes no país está em

faculdades: 85,3% (7.567). Já as

universidades concentram 10,4%

(920) do total de cursos e os

centros universitários, 4,3% (379).

No que se refere às categorias

administrativas, 89,5% (7.939)

dos cursos de pós-graduação

lato sensu são ministrados em

instituições de ensino superior

particulares. Entre as públicas, nas

municipais estão 4,6% (412) do

total de cursos; nas estaduais, 3%

(269); e nas federais, 2,8% (246).

Segundo os dados de 2007, a área

de Ciências Sociais, Negócios e

Direito é a que registra o maior

percentual de cursos superiores:

31,2% (8.059). Entre as outras 7

grandes áreas do conhecimento

existentes na educação superior

brasileira, a de Educação é a que tem

a segunda maior participação, com

29,2% (7.539). A seguir vêm Ciências,

Matemática e Computação, com

11 % (2.842 cursos), e Saúde e Bem-

Estar Social com 10,5% (2.718).

EAD

No ensino superior e na pós-

graduação, a educação a

distância no Brasil tem acelerado

crescimento. A oferta de cursos

superiores dentro do país cresceu

571% entre 2003 e 2006. Um

outro levantamento, de 2007,

mostra que o número de alunos

avançou 356% em três anos.

Segundo o MEC, 73% estão em

escolas particulares.

lidades, os alunos acabam ficando
indecisos na hora da escolha de
um curso. Há também o conflito da
escolha entre algo que lhes garanta
uma atuação profissional ou algo
que lhes agrade. Quando essas duas
condições são preenchidas pelo
mesmo curso, a questão é facil-
mente resolvida. Mas nem sempre
isso ocorre.

Carlos Allegretti, diretor de
pós-graduação lato sensu da Univer-
sidade Paulista (Unip), afirma que na
hora de escolher um curso de pós-
graduação o candidato deve levar em
conta a aptidão que adquiriu em sua
formação acadêmica e profissional,
focando um curso completo que evi-
dencie suas potencialidades, fortale-
ça suas fragilidades e aumente suas
chances de sucesso profissional com
esta qualificação. Já a escolha da
instituição de ensino é parte funda-
mental, em que devem ser avaliados
o histórico da instituição pelo MEC,
currículo do curso e do corpo do-
cente, infraestrutura disponibilizada
e custo-benefício da mensalidade
com os objetivos a serem alcançados
após a certificação.

Além da diversidade de cursos,
Allegretti afirma que a universidade
possibilita diferentes modalidades de
ensino, como o tradicional (presen-
cial), o ensino a distância e o ensino
semipresencial. "Dessa forma, o
estudante pode escolher a forma
de estudo que melhor se adapte à
disponibilidade de tempo", explica
ele, que afirma serem os cursos
voltados para as áreas de adminis-
tração, comunicação e gestão os mais
procurados. "Acreditamos que esses
profissionais já vivenciam há mais
tempo um mercado seletivo e com-
preendem a vantagem que um curso
de especialização pode proporcionar
em sua carreira. Temos a certeza de
que este processo de qualificação já
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é claro em todas as áreas do conheci-
mento. Comprovadamente, as opções
e a remuneração são maiores para o
profissional com pós-graduação em
seu currículo", diz o professor.

O aluno que deseja ingressar
em um MBA deve priorizar um
curso com proposta inovadora e
abordagem aos principais pilares de
gestão das organizações modernas.

O curso também deve trabalhar, de
forma empreendedora, temas como •
sustentabilidade, ética, liderança,
planejamento estratégico, finanças,
gestão de pessoas e marketing.

Márcia Molina, coordenadora
do curso de Letras da Unisa, fez
mestrado em Língua Portuguesa
(PUC-SP 1993), doutorado em
Lingüística Geral e Semiótica (USP

- 2004) e pós-doutorado em Língua
Portuguesa (PUC-SP-2008). "Pro-
cure uma instituição de nome, sóli-
da, que apresente um corpo docente
bem titulado. Procure um curso com
o qual você tenha real afinidade.
Um curso de pós-graduação exige
muita dedicação e nos dedicamos
bem e mais se nos identificarmos
realmente com ele", aconselha.

Lato ou stricto sensu

• Stricto sensu - É condição

indispensável para a autorização,

o reconhecimento e a renovação

de reconhecimento de curso de

pós-graduação stricto sensu a

comprovação da prévia existência

de grupo de pesquisa consolidado

na mesma área de conhecimento

do curso. Os pedidos de

autorização, de reconhecimento

e de renovação de

reconhecimento desta modalidade

de curso de pós-graduação

devem ser apresentados à Capes,

respeitando-se as normas e

procedimentos de avaliação

estabelecidos por essa agência

para o Sistema Nacional

de Pós- Graduação.

Já os cursos de pós-graduação stricto

sensu a distância serão oferecidos

exclusivamente por instituições

credenciadas para tal fim pela União,

conforme o disposto no parágrafo

1 ° do artigo 80 da Lei 9.394, de 1996,

obedecendo às mesmas exigências

de autorização, reconhecimento

e renovação de reconhecimento

estabelecidas por esta Resolução.

A modalidade a distância deve,

necessariamente, incluir provas e

atividades presenciais. Os exames

de qualificação e as defesas de

dissertação ou tese devem ser

presenciais, diante de banca

examinadora que inclua pelo menos

um professor não pertencente

ao quadro docente da instituição

responsável pelo programa.

• Lato sensu - Os cursos de pós-

graduação lato sensu oferecidos

por instituições de ensino superior

ou por instituições especialmente

credenciadas para atuarem nesse

nível educacional independem

de autorização, reconhecimento e

renovação'de reconhecimento e

devem atender ao disposto nesta

Resolução. Incluem-se na categoria

de curso de pós-graduação lato

sensu os cursos designados

como MBA (Master Business

Administration) ou equivalentes.

O corpo docente deverá ser

constituído, necessariamente,

por, pelo menos, 50% de

professores portadores de

título de mestre ou de

doutor obtido em programa

de pós-graduação

stricto sensu reconhecido.

Esses cursos têm duração

mínima de 360 horas, nestas

não computado o tempo de

estudo individual ou em grupo,

sem assistência docente, e o

reservado, obrigatoriamente,

para elaboração de monografia ou

trabalho de conclusão de curso.

Os cursos de pós-graduação .

lato sensu a distância só

poderão ser oferecidos por

instituições credenciadas pela

União, conforme o disposto no

parágrafo 1 ° do artigo 80 da

Lei 9.394, de 1996. Eles deverão

incluir, necessariamente, provas

presenciais e defesa presencial

de monografia ou trabalho de

conclusão de curso.
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