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Foi em uma palestra em 2000
queoprofessorSérgioPioBer-
nardes, da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ES-
PM), percebeu que um curso
que unisse formação política,
econômica e jurídica ao mun-
do dos negócios faria sucesso.
O projeto saiu do papel sete
anos depois,quando a gradua-
ção de Relações Internacio-
naiscomênfaseemmarketing
começou a ser oferecida.

Conferências são apenas
uma das fontes de ideias para
a criação de cursos. Muitas
surgem de estudos acadêmi-
cos, da necessidade do merca-
do e até da intuição de um pro-
fessor ou pesquisador. Mas o
caminhoatéovestibularenvol-
ve pesquisas, o Ministério da

Educaçãoetambémumconta-
to estreito com o mercado.

“Fizemos uma pesquisa pa-
ra saber o que as empresas es-
peravam e assim definir a gra-
de”,explicaBernardes,quete-
veajudadeumaequipedapró-
pria ESPM para desenvolver
o curso. Já o Senac recorre a
pesquisas terceirizadas. “Às
vezes, a ideia de um novo cur-
so surge intuitivamente entre
os professores. E, com uma
boapesquisa, acriaçãodagra-
de fica fácil”, diz Ana Kuller,
coordenadora do Núcleo de
Desenvolvimento do Senac.

Foi assim com Tecnologia
em Jogos Digitais, criado em
2009.Ocursoqueparecebrin-
cadeira tem atraído estudan-
tes decididos. “O mercado de
jogos está em ascensão, e não
tem tantos profissionais no
Brasil”, diz o programador

Eric Lima de Silva, de 32 anos,
aluno do terceiro semestre.

A Anhembi Morumbi lan-
çou este ano o curso de Enge-
nharia Mecânica com ênfase
emEnergia Renováveis e Tec-
nologiaNãoPoluentes.“Foies-
sencialentenderocontextodo
mercado”, explica Fabiano
Marques, diretor que coorde-
na a nova graduação. O Cen-
troPaulaSouzatambém man-
tém sintonia com as empre-
sas. “O diálogo ajuda a estabe-
lecer o perfil do novo aluno”,
afirma o coordenador Angelo
Cortelazzo.

Oprofessor deEducação da
PUC-SP, Alípio Casali, vê com
bonsolhostodoessemovimen-
to.“Houveumadescentraliza-
ção do conhecimento, que sai
das faculdades e dialoga com
empresas e a sociedade.”

Até a USP, referência em

pesquisa,nãoignorouomerca-
do na criação de seu último
curso, de Educomunicação –
quecomeçaem2011.Agradua-
ção surgiu na esteira de uma
estudo iniciada em 1999, reali-
zado emvários países.“Perce-
bemos que havia nas escolas
uma demanda de profissio-
naisquetrabalhassemcomco-
municação”, afirma Ismar de
Oliveira Soares, chefe do De-
partamento de Comunicação
e Arte, que oferecerá o curso.

O caminho para a criação
de uma graduação também
passa por uma etapa burocrá-
tica, quando as instituições
têm de adaptar o curso às
orientações do MEC. “Temos
de oferecer um diferencial,
mas que não pode fugir das di-
retrizes do ministério”, afir-
maMarques,daAnhembiMo-
rumbi. ●

Passoa
Passo

Vestibular
Antesdeabrirvagavestibular,
éprecisodivulgarocurso.
“Temosencontros
emescolasecursinhos
eeventosnas
empresas”,dizSergio
Bernardes,daESPM

Concepção
Aideiapodevirde
estudos,palestras
ouatédaintuição
deprofessores.
“Àsvezes,éum
casamentode
situações”,diz
FabianoMarques,
daAnhembiMorumbiPúblico

Éprecisodescobrir
sehádemandapor
profissionaiscom
aformaçãoproposta
eentenderoperfil
doaluno.Paraisso,
asinstituições
encomendam
pesquisas

Grade
Paramontarocurrículo,
éprecisorespeitar
asdiretrizesdoMEC–
queaprovaocurso.
“Definem-sedisciplinas,
atividadeseaduração”,
dizAnaKuller,doSenac

Houveuma
descentralização
doconhecimento,
quedialogacom
asempresas
easociedade
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Mercado
Ocontatocomasempresas
éessencial.Tantopara
entenderopotencialde
empregabilidade,comopara
definiroperfildoprofissional
queéprecisoformar

Alípio Casali, professor
de Educação da PUC-SP
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