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de qualidade e voltada para esse setor.
Empresas privadas também podem
impulsionar a criação desses cursos,

is.

segundo Speller, uma vez que elas poderão

na

não só absorver esses novos profissionais

cio

como bancar a criação dos cursos.
Todos os mestrados profissionais possuem

ca

a chancela do Ministério da Educação

ed
u

(MEC), que realiza avaliações sistemáticas

s

e regulamenta a abertura de novos cursos.
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SOLUÇÕES DE CASO
A expansão econômica do Brasil

pa
ra

tem aberto uma janela de oportunidades
e desafios que exigem soluções cada
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vez mais sofisticadas em educação

A

ut

"Os mestrados profissionais devem

atender a determinadas demandas
específicas e até esporádicas", explica
o presidente da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de

executiva. "As empresas já percebem
que podem dar uma formação mais
acadêmica e consistente com os

mestrados profissionais", afirma Danny
Claro, coordenador do programa em
administração de uma renomada escola
de negócios em São Paulo. Embora
muitas companhias ainda evitem oferecer
treinamento ao funcionário com medo de
perdê-lo para a concorrência, o mestrado
profissional parece ter equacionado esse
dilema. Isso porque as dissertações dos
alunos seguem os moldes de um mestrado
acadêmico, com rigor metodológico,
discussão teórica e, na maioria das vezes,
soluções para um estudo de caso. Quase
sempre, o colaborador escreve sobre um
problema relacionado à sua rotina. "Isso faz
com que as empresas fiquem de olho nesse
trabalho final", acrescenta Claro.
Quando se fala em educação continuada,

Educação (CNE), Paulo Speller. A economia

muitas vezes a primeira lembrança de um

do pré-sal, por exemplo, pode precisar

profissional são os cursos chamados de

de profissionais que ainda não são

Master of Business Administration, os MBAs.

formados pelas universidades e, por ser

Os departamentos de recursos humanos

uma área muito focada, exige formação

nem sempre atentam para a diferença que

existe entre um MBA e um mestrado
profissional, já que ambos são
considerados pós-graduações.
Mas cada modalidade serve para

is.

estágios e interesses distintos. Por

na

serem totalmente aplicados, os MBAs

cio

permitem que o estudante saia de
cada aula com duas ou três ferramentas

ca

práticas que poderão ser usadas no

ed
u

dia a dia. Os cursos têm duração mínima
de 360 horas. Ao final, é cobrado um
trabalho de conclusão de curso (TCC)

fin

s

e não uma dissertação. O TCC é avaliado
somente pelo orientador, a quem caberá

pa
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aprovar ou reprovar o aluno. Se aprovado,
será entregue um certificado, e não um
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diploma, como no mestrado ou doutorado.

O VALOR DO MBA
O mestrado acadêmico e o
doutorado são chamados de stricto
de especializações e extensões são

tig

se aplicam à formação de docentes e

o

considerados lato sensu. Os dois primeiros

é

sensu, enquanto os MBAs e outros cursos

ar

pesquisadores e, portanto, mais ligados
à área acadêmica. São cursos de longa

st
e

duração, que levam de dois a três anos

de

para serem concluídos. Já os de lato sensu
enfatizam mais a relação do conteúdo com

ão

o mercado, por isso chamou primeiro a

iliz
aç

atenção entre os profissionais. A explosão
desses tipos de cursos no Brasil, a maioria
dada por instituições de ensino privadas,

ut

criou um ambiente livre, porém perigoso,

A

segundo o consultor Roberto Leal Lobo
e Silva Filho, ex-reitor da Universidade de
São Paulo. "Os MBAs no Brasil não têm
uma acreditação oficial como nos Estados
Unidos. Então tem de tudo e é o aluno que
muitas vezes precisa pesquisar para saber
diferenciar um curso bom de um ruim", diz.

is.

na

Já os MBAs surgiram para formar

cio

profissionais em setores em que a mão
de obra é escassa ou não tem a qualidade

ca

técnica necessária. Embora os cursos

ed
u

não sejam avaliados pelo governo, os
interessados devem pesquisar sobre

s

o credenciamento da instituição e obter

fin

uma declaração de que o curso atende a
requisitos da Resolução CNE/CES 001-01.
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Também se aconselha que os futuros
alunos conheçam o histórico da instituição

professores com sólida formação cadastram
sua produção acadêmica na base de
dados Lattes, do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), aberto para consultas.
"Ter uma apostila boa não é
suficiente", alerta Leal Lobo. Muitos cursos
de especialização e extensão oferecem
parte ou até todo o conteúdo por meio do

Na opinião de Leal Lobo, seria importante

instituição respeitada, inclusive internacional,

ão

de

ensino a distância. "É preciso observar que,
embora anunciem que há uma grife de uma

para o próprio mercado de pós-graduação

pode acontecer de estarem apenas

lato sensu o surgimento de uma avaliação

sublocando o espaço, enquanto o serviço

e sistemática independente, tal como

oferecido é todo terceirizado", explica o

ocorre com os mestrados e doutorados,

ex-reitor. O MEC informa que os programas

cuja inspeção é feita pela Coordenação

de especialização só podem ser oferecidos

de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível

por instituições de ensino já credenciadas

Superior (Capes), do governo federal.

e elas não podem apenas "chancelar"

"Historicamente, o mestrado profissional

certificados emitidos por terceiros.
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que oferece o curso e, sobretudo, do

veio para dar uma resposta à falta de

Outra questão relevante a ser

critérios dos MBAs, que estão se

observada pelos profissionais em

proliferando no Brasil", afirma Leal Lobo.

educação executiva é saber se a instituição

Essa modalidade foi reconhecida pela

realmente está habilitada para oferecer

Capes em 1998. Uma vez formado, o

cursos de pós-graduação. Há menos

profissional tem a opção de continuar na

de um ano, o MEC decretou o fim do

empresa, mas nada o impedirá de, a

credenciamento especial para que

qualquer momento, ingressar no doutorado,

instituições não educacionais ofereçam

abrindo portas para uma carreira acadêmica.

programas de pós-graduação. Algumas

antes da decisão do MEC. A medida
atingiu sindicatos, organizações não
governamentais, conselhos de classe,
universidades corporativas e hospitais.

is.

Hoje, elas podem oferecer os cursos,

na

mas serão considerados livres, e não

cio

uma pós-graduação. "A tendência natural
é que algumas das instituições não

ca

educacionais partam para a criação

ed
u

de uma certificação para os cursos
de especialização, c o m o já acontece
no exterior", afirma Speller, do CNE.
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"Seria c o m o um selo de qualidade."
De maneira geral, o interessado precisa

pa
ra

pesquisar bastante antes de iniciar os

cursos de especialização e extensão.
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Eles são voltados para quem quer uma

uma reciclagem, mas não conta com muito
tempo de dedicação. E também podem
ser bastante útil para quem já possui
um MBA ou outro tipo de especialização.
Ter dois MBAs não aumenta as chances
de ninguém, dizem os especialistas.
Não raras vezes é possível encontrar
ótimas oportunidades em instituições de
grande reputação, o que só vai agregar
valor ao seu currículo profissional. Na área
de saúde, por exemplo, profissionais
podem fazer cursos de curta ou média

delas, ligadas à Associação Brasileira

duração com a chancela da Universidade

das Instituições de Pós-Graduação,

Federal de São Paulo (Unifesp), uma

já conseguiram liminares favoráveis na

das mais conceituadas do Brasil. Os de

Justiça para manter seus cursos abertos,

especialização podem durar até 360 horas,

porém não se trata de uma decisão final.

sendo que de dez a vinte horas precisam

Muitas procuram se adequar criando

ser cursadas na universidade - a maior
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formação específica, sente necessidade de

cursos de graduação, o que as tornarão

parte do curso é feita virtualmente. "São

instituições de ensino superior.

selecionados apenas alunos que podem

Cerca de 400 instituições não

contribuir para as discussões do grupo, o

educacionais tinham esses cursos

que faz o curso ser mais proveitoso para

e outras 134 esperavam autorização

todos", explica Gisele Garbe, do Laboratório

do governo federal para funcionar,

de Ensino a Distância da Unifesp.

is.

procurar antes uma universidade nacional

na

que possua essa equivalência de estudo

cio

e solicitar a lista completa de documentos
que serão necessários para a validação

ca

do diploma ou do certificado.
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Não deixe ainda de verificar se a
universidade estrangeira possui registro
no Ministério da Educação do país. Embora

fin

s

a maioria da procura seja por validação
de doutorados e mestrados, também é

pa
ra

possível solicitar o reconhecimento dos
MBAs - atenção, nos Estados Unidos,
profissional do Brasil. O diploma de uma

escola de negócios pode representar um
diferencial numa disputa por um emprego,
porque indica capacidade intelectual,
fluência num idioma estrangeiro e vivência
internacional do profissional. Mas custa
caro: os preços variam de instituição para
instituição, e o investimento pode passar
dos 60 000 dólares por ano.
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o MBA se assemelha ao mestrado

Fonte: Exame, Caderno Especial Educação Continuada São Paulo, ano 46, n. 11, 13 jun. 2012.

