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Entre as instituições que acompanham 
essa tendência está a Panamericana Escola 
de Arte e Design. "Para isso, investimos em 
pesquisas que ajudam a compreender o que 
os profissionais querem e de que forma po
dem buscar esse conhecimento", explica o 
diretor da Panamericana, Alex Lipszyc. 

Além disso, a instituição se mantém aten
ta ao mercado, aos assuntos do momento e 
às profissões mais demandadas. Com esses 
dados, destaca o diretor, é possível criar 
cursos que atendam às necessidades tanto 
de alunos da própria instituição quanto de 
fora, com excelência e abordagens inovado
ras. "Tais cursos atendem a um perfil mais 
amplo de alunos, desde os ex-alunos, os que 
nunca atuaram na área e os que buscam 
simplesmente uma especialização", revela. 

Na Panamericana, os cursos de de
sign têxtil, desenho de moda, criatividade, 
personal stylist, foto gourmet e foto como 
hobby, com carga horária de 30 horas, fo
ram os mais requisitados no início deste 
ano, com aumento de 20% na procura em 
relação ao ano passado. A instituição regis
trou também crescimento de demanda em 
relação a 2011 nos cursos de média duração 
(até 36 meses) e comemora o bom retorno 
financeiro do investimento. 

"Esses cursos são mais rápidos do que 
os de formação normal da Panamericana, 
criando assim um movimento grande e 
gerando fluxo de alunos novos a cada bi
mestre", afirma Lipszyc. Com isso, o fatu
ramento do setor já corresponde a 10% da 
receita da instituição, que pode aproveitar 
as mesmas dependências e equipamentos 
em novos cursos. 

O aproveitamento de espaço tem ainda 
um viés sustentável, segundo o pró-reitor 
de pós-graduação da Universidade Cruzei
ro do Sul (Unicsul), Danilo Duarte. "Se a in-
fraestrutura utilizada está disponível, como 
as salas de aula e os laboratórios, por que 
não reaproveitar o espaço?", questiona. 

Benefício estendido 
Além do baixo custo do investimento ao 

mesmo tempo que estabelece um novo ca
nal de retorno financeiro, outras vantagens 
ainda fazem dos cursos livres um negócio 

atraente para as instituições, como a am
pliação da divulgação e marketing do tra
balho realizado. Essa modalidade é também 
uma forma de manter a instituição atualiza
da em relação às demandas profissionais do 
mercado e conquistar novos alunos. 

"O profissional que se coloca ou recoloca 
no mercado faz propaganda da instituição, o 
que contribui para a divulgação e o marke
ting", avalia o pró-reitor. Para os profissionais 
que procuram os cursos livres, ele analisa, o 
maior benefício é a oportunidade de, num 
curto prazo, obter informações para aprimo
rar a liderança, ativar a capacidade de resolu
ção rápida e obter uma visão ampla do mer
cado. "Profissionais com esses atributos são 
mais requisitados pelas empresas", explica. 

Parte dos alunos desses cursos é formada 
por profissionais estabelecidos no mercado 
e que buscam necessidades específicas. A 
outra parte são pessoas que querem uma 
colocação e precisam se adequar às exigên
cias das empresas. O faturamento prove
niente desses cursos corresponde, segundo 
Duarte, de 5% a 10% da receita obtida com 
os cursos de pós-graduação. A Cruzeiro do 
Sul oferece cerca de 20 cursos livres, entre 
os quais acupuntura auricular, formação de 
instrutor em ioga, prática clínica em atendi
mento nutricional e mídias e redes sociais, 
que variam de algumas semanas a dois anos 
de duração. 

Atenção social 
Os cursos livres também cumprem um 

papel social para com a comunidade do en
torno uma vez que alguns são criados para 
atender demandas locais. "Qualificamos 
profissionais que geram uma economia lo
cal e que vão se tornar mais produtivos", 
Duarte salienta. 

Esse também é um dos principais focos 
para os cursos livres atribuídos este ano pe
las Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 
(Fatea), localizada no Vale do Paraíba, no 
interior de São Paulo. O objetivo é atender à 
demanda de profissionais, empresas e insti
tuições da região. Trata-se de um centro de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, 
onde estão instaladas empresas como Pe-
trobras, Embraer, além do Instituto Na-
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cional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e que 
tem forte presença de segmentos das áreas 
de serviço e indústria como turismo religio
so e rural e montadoras. "Recentemente foi 
criada a região metropolitana do Vale do 
Paraíba, que deverá impulsionar a busca 
por maior produtividade em todos os ramos 
da produção", diz o coordenador pedagógi
co da Fatea, José Luiz de Miranda Alves. 

Entre os cursos de extensão, pós-gradua
ção, especialização e aperfeiçoamento, os 
de curta duração são, segundo o coordena
dor, os de menor custo para as instituições 
de ensino. Ele lembra, no entanto, que sua 
eficiência e qualidade estão condiciona
das a um rigoroso planejamento do pro
grama para atender às 
necessidades de pes
soas, profissionais dos 
mais diversos campos 
de conhecimento ou 
trabalho, estudantes 
ou empregados de um 
determinado segmen
to produtivo. 

De acordo com Alves, o curso tem de 
estar focado em temas que são demanda
dos pelos interessados para atender às ex
pectativas não só dos profissionais como 
também das companhias que buscam esses 
cursos para aperfeiçoar e capacitar seus 
colaboradores. "Não é o tipo de curso que 
espontaneamente reverte em estratégia de 
captação de novos alunos, mas a partir da 

qualidade que a clientela experimenta ao 
fazer esses cursos cresce a visibilidade da 
instituição", afirma. 

Nesse sentido, os cursos de curta du
ração podem representar uma porta de 
entrada para novos alunos de graduação e 
pós-graduação. "É uma maneira de conhe
cer a instituição e, se o foco são os alunos da 
própria casa, os cursos servem para que o 
aluno vislumbre outras formações nela pró
pria", avalia o pró-reitor de pós-graduação e 
pesquisa da Universidade Metodista de São 
Paulo, Fábio Botelho Josgrilberg. Além dis
so, os cursos livres, segundo ele, estimulam 
o empreendedorismo docente. "Os profes
sores encontram aí uma oportunidade de 

difundir o seu trabalho e obter uma remu
neração aditiva", analisa. 

A Metodista oferece uma grade com 
cerca de 40 cursos distribuídos nas áreas 
de gestão e negócios, comunicação, saú
de, tecnologia, humanas, artes, teologia e 
gestão ambiental. A duração em geral vai 
de quatro a 40 horas. "A modalidade ser
ve para suprir pequenas necessidades de 
formação profissional ou introduzir o es
tudante a uma nova área de seu interesse", 
diz o pró-reitor. 

A expectativa é que a demanda pelos 
cursos livres se mantenha firme ao longo do 
ano e que a procura ainda aumente em al
gumas áreas, como as ligadas à tecnologia, 
ciências agrárias, saúde e nutrição. Os dois 
grandes eventos esportivos que serão rea
lizados no Brasil nos próximos anos, Copa 
do Mundo e Olimpíadas, também devem 
estimular a criação de novas modalidades. 
"Há demandas para cursos que flutuam 
de acordo com a necessidade do mercado, 
como gastronomia, turismo, línguas e os re
lacionados a uma atividade esportiva", pre
vê Danilo Duarte. • 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 22-24, maio 2012.




