
Novas disciplinas atraem os jovens mais antenados 
Maurício Oliveira  
 
Nanotecnologia e engenharia de biossistemas estão na lista  
 
O carioca Danilo Boavista da Cunha, 19 anos, estava ainda na 7ª série quando escolheu a 
futura carreira. "Li uma reportagem sobre possíveis aplicações práticas da nanotecnologia e 
fiquei fascinado com a ideia de lidar com o desenvolvimento de materiais que nem 
conseguimos enxergar de tão pequenos. Naquele momento decidi que essa seria a minha 
profissão", descreve. Ele imaginava que teria de estudar no exterior para cumprir o plano, mas 
tudo ficou mais fácil no ano passado, quando a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
lançou a primeira graduação em nanotecnologia do país. Danilo se tornou um dos 50 
aprovados - 35 rapazes e 15 moças - da primeira turma, dividida entre os campi do Fundão e 
de Xerém. Depois do primeiro ano de aulas, baseadas em conhecimentos de física e 
matemática, ele demonstra estar ainda mais empolgado com a escolha. "As pessoas imaginam 
que estamos falando de ficção científica, mas são coisas que já fazem parte da vida de todos e 
farão cada vez mais." 
 
A nanotecnologia vem sendo frequentemente incluída na lista das áreas de trabalho mais 
promissoras. No embalo desse entusiasmo, foram criados ao redor do mundo cerca de 50 
cursos de graduação especializados na área, a maioria ao longo dos últimos cinco anos. A 
graduação pioneira no Brasil, que terá duração de quatro anos, foi estruturada por iniciativa de 
quatro unidades da UFRJ que já realizavam pesquisas isoladas na área e resolveram unir os 
esforços: o Instituto de Física, a Escola Politécnica, o Instituto de Biofísica e o Instituto de 
Macromoléculas.  
 
Enquanto a academia se organiza, começam a surgir no Brasil empresas 100% especializadas 
em nanotecnologia, como a Nanox, de São Carlos (SP). Voltada a soluções para o setor 
industrial, a empresa já lançou o primeiro produto, o NanoxClean, uma proteção contra 
micróbios que pode ser aplicada em embalagens, pisos, móveis, roupas e eletrodomésticos. 
 
Os futuros formandos em nanotecnologia da UFRJ ainda não têm muita noção de onde poderão 
trabalhar, mas as perspectivas passam pela carreira acadêmica, órgãos governamentais e a 
iniciativa privada. "Por ser uma área nova e que desperta o interesse de todos, nenhum dos 
meus colegas teve dificuldade para conseguir bolsa de iniciação científica, o que demonstra 
que as universidades estarão de portas abertas para a gente. Além disso, as grandes 
empresas vão precisar de especialistas em nanotecnologia, pois ela logo estará presente em 
todo tipo de produto", prevê Danilo. "Nossa única certeza é de que emprego não faltará", 
completa, com o mesmo otimismo, um de seus colegas, Victor Sapienza Manno, 18 anos. 
"Onde trabalhar a gente vê mais tarde. Por enquanto a preocupação é aproveitar ao máximo o 
curso." 
 
Assim como Danilo e Victor, muitos outros jovens estão apostando em cursos recentemente 
criados por universidades importantes do país. Nesse cenário, destacam-se os cursos ligados à 
sustentabilidade. Um exemplo é a engenharia de biossistemas da Universidade de São Paulo 
(USP), oferecida no campus de Pirassununga, com duração de cinco anos e 60 vagas por ano. 
O objetivo é formar profissionais capazes de desenvolver tecnologias de produção 
agropecuária que contribuam para amenizar problemas como a anunciada escassez de 
alimentos e de água.  
 
Na mesma linha, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) lançou a graduação em 
ciência e tecnologia agroalimentar, para formar profissionais com a missão de identificar 
problemas e encontrar soluções em toda a cadeia de alimentos, do campo à mesa dos 
consumidores.  
 
Na Universidade de Brasília (UnB), uma das novidades é a engenharia de energia, para formar 
profissionais dedicados a aprimorar a produção e o uso das diversas formas de energia, 
observando o necessário equilíbrio entre os aspectos ambiental, tecnológico e econômico. Já a 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul lançou este ano o curso de tecnologia em 



saneamento ambiental, noturno e com duração de apenas cinco semestres, para capacitar 
profissionais aptos a lidar com as mais diferentes questões ligadas ao saneamento.  
 
Ensino online exige esforço de capacitação 
 
Profissionais mais experientes também podem buscar oportunidades nas áreas em ascensão, 
desde que consigam adaptar suas carreiras já delineadas às novas demandas do mercado. 
Uma das formas mais eficazes de fazer isso são os cursos de especialização. "Além da 
atualização efetiva que esses cursos proporcionam e da possibilidade de estabelecer redes de 
contato em novas áreas, ostentar no currículo um MBA de uma instituição respeitada 
certamente continua fazendo muita diferença a favor de qualquer candidato", diz o diretor de 
operações da consultoria Robert Half no Brasil, William Monteath. Entre as opções sintonizadas 
com as novas demandas do mercado estão os MBAs em administração de empresas com 
ênfase em meio ambiente e o MBA em gestão estratégica do agronegócio, ambos oferecidos 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); o MBA em gestão de saúde, pelo Insper; e o MBA em 
empreendedorismo social, pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São 
Paulo (FIA-USP).  
 
Os melhores MBAs do Brasil chegam a custar em torno de R$ 50 mil, o que certamente exige 
um bom planejamento financeiro. Muitos profissionais conseguem apoio da empresa para a 
qual trabalham - casos em que o empregador banca 100% do curso estão em extinção, mas 
não é raro encontrar programas de bolsas de estudo em que a empresa se responsabiliza pelo 
pagamento de algo entre 30% e 70% do valor das mensalidades.  
 
Para quem não pode contar com patrocínio da empresa, uma das opções é buscar 
financiamentos como o oferecido pela Fundação Estudar, que faz empréstimos a perder de 
vista e sem juros - esse benefício é muito disputado, contudo, chegando a atrair mais de 100 
candidatos por apoio concedido. Outro caminho são as parcerias com bancos mantidas por 
algumas instituições de ensino, o que pode dar acesso a empréstimos com juros mais baixos.  
 
Uma vez integrado ao universo acadêmico, talvez venha daí mesmo uma boa oportunidade. 
Espera-se, por exemplo, um aumento significativo da demanda por profissionais preparados 
para o ensino a distância, modalidade que vem crescendo ano a ano. Muitas das pessoas que 
começam nesse tipo de curso não têm formação, ou são professores que tiveram experiência 
anterior presencial e são deslocados para o ensino a distância sem treinamento. "Somando 
isso à tendência do estudante de não assumir a responsabilidade pelo próprio estudo, temos 
um aproveitamento ainda muito baixo das possibilidades oferecidas pela modalidade", avalia o 
professor Edgar Cornachione, coordenador de ensino a distância da Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e integrante do quadro docente da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-
USP).  
 
Para quem pretende se especializar em e-learning, Cornachione sugere a realização de cursos 
e especializações na área de ensino e de tecnologia - a própria USP oferece um curso de 
capacitação em ensino a distância, formulado em parceria com a Universidade de Wisconsin, 
nos EUA. "Se os professores com formação tradicional não se atualizarem, serão engolidos por 
aqueles que convivem desde pequenos com a internet", diz Cornachione. Isso, aliás, vale para 
muitas outras profissões. 
 
Oferta de cursos realizados pela web cresce 62%  
Andréa Licht  
 
Dados do último censo da Associação Brasileira de Ensino a Distância (Abed) revelam que 2,6 
milhões de alunos estudaram dessa forma em 2009, representando um crescimento de público 
de 62,5% sobre o ano anterior. Em 2009, havia 2793 cursos disponíveis - oferta que 
aumentou 59% em um ano. O cardápio de cursos corporativos totalizou 561. "A metodologia 
do ensino a distância tem se mostrado conveniente, está ao alcance das mãos e permite o 
estudo no ambiente de trabalho. Além disso, houve uma evolução da ênfase de conteúdo para 
a colaborativa", diz Luciano Sathler, membro do comitê de qualidade da Abed.  



 
A MicroPower é pioneira nesse mercado, com atuação desde 1999, e tem no segmento 
corporativo 95% de seus negócios. "Estimamos que os investimentos no mercado de e-
Learning no Brasil cresceram em média 30% nos últimos anos", diz Francisco Antonio Soeltl, 
presidente e CEO da MicroPower. 
 
Também há uma evolução no modo de desenhar os cursos. "Nosso foco é fornecer tecnologia 
que possibilite a interatividade, nada de conhecimento estático", diz Laércio Dona, diretor de 
marketing da Pearson, empresa de origem britânica de mídia e soluções educacionais do 
mundo que desde 2008 atua na área corporativa triplicando o faturamento a cada ano. A 
Pearson, no Brasil desde 1996, acredita que essa tendência de crescimento se manterá em 
2011 na área de ensino à distância corporativa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 fev. 2011, Especial Educação Executiva, p. F3. 


