
da tese", afirma a coordenadora. 
O aluno também deve participar 
intensamente da vida cultural 
das universidades, que em geral 
oferecem cursos extras, confe-
rências, debates e palestras com 
professores estrangeiros. 

É aconselhável ainda que o es-
tudante comece a desenvolver 
atividades ligas à escrita científi-
ca e participe de simpósios e con-
gressos, para aprender a debater 
e defender a sua pesquisa em fó-
runs da área. 

Para quem quer seguir a carrei-
ra acadêmica, as dicas são outras. 
De acordo com a coordenado-
ra-geral de pós-graduação stricto 
sensu do Mackenzie, Diana Luz 
Pessoa de Barros, o ideal é que o 
aluno consiga uma bolsa de estu-
dos e não precise trabalhar. Mas, 
como isso está distante da reali-
dade da maioria, há dicas para 
um bom aproveitamento. 

"São necessários períodos de 
dedicação à leitura, pesquisa e 
muito contato com o orientador 

APROVEITAMENTO 

Pós-graduação exige mais disciplina 
ALGUMAS ROTINAS DE ESTUDO AJUDAM A APROVEITAR MELHOR OS CONTEÚDOS 
TRABALHADOS EM SALA DE AULA E O CONTATO COM COLEGAS E PROFESSORES 

melhor aproveitamen-
to de uma pós-gradu-
ação começa mesmo 
antes do curso. De 
acordo com Fernando 

Serra, diretor acadêmico da HSM 
Educação, escolhe-se o programa 
por alguns motivos, como cobrir 
lacuna da má formação na gra-
duação e melhorar o currículo. O 
ideal, no entanto, é a necessidade 
de adquirir ferramentas de ges-
tão, de acordo com o momento de 
vida da pessoa. 

"O que move um profissional 
não é só o conteúdo, mas a ab-
sorção de fatores cognitivos e 
comportamentais", afirma o edu-
cador. Isso para evitar eventuais 
descarrilamentos, em função de 
incapacidade de lidar com crises, 
com o gerenciamento de equipes 
e com o tempo. Decidido o curso, 
o profissional terá de trabalhar 
melhor a sua agenda, o que im-
plica controlar o uso do computa-
dor e do celular, e estar disposto a 
sacrifícios pessoais, como o lazer 
com a família e os amigos. 

O volume de leituras costuma 
ser pesado. É fundamental que o 
aluno chegue à aula com os textos 
lidos, para uma participação efe-
tiva e proveitosa nas discussões. 
Que defina bem o tema do seu 
trabalho final, para que seja útil 
na realidade das empresas. 

Serra enfatiza que MBAs não 
são passaporte seguro para pro-
moções, daí a necessidade de cui-
dado na escolha da instituição e 
da sua proposta, para que o curso 
não seja fonte de frustrações. 
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Como aproveitar o diploma no país 
om o avanço da econo-
mia brasileira e a po-
pularização do turismo, 
ficou mais fácil buscar 
atividades de pós-gra-

duação no exterior. No entanto, é 
preciso estar atento: para que es-
ses cursos realmente se revertam 
em currículo, os diplomas preci-
sam ser validados no Brasil. 

Deve-se inicialmente buscar o 
reconhecimento do certificado e 
do currículo no consulado brasi-
leiro do país onde a atividade foi 
realizada. No Brasil, a validação 
só pode ser feita por instituições 
públicas de ensino superior que 
tenham cursos semelhantes. No 

A publicitária Fernanda Giulet-
to trabalha em uma instituição 
financeira e está em seu segundo 
curso de pós-graduação - depois 
de especializar-se em Marketing 
de Serviços, agora faz MBA em 
Gestão da Comunicação Empre-
sarial. Para ela, as oportunidades 
de carreira estão mais associadas 
à interação com os professores e 
a escola, quase sempre referên-
cias em suas áreas de atuação. 

"Com os colegas, costumo trocar 
informações sobre fornecedores 
e também fazer benchmarking, 
comparando trabalhos que rea-
lizamos", diz Fernanda. O ideal é 
aproveitar a oportunidade de in-
tercâmbio para estabelecer par-
cerias que poderão ajudar a todos 
no futuro. 

Quem já teve contato com um 
curso de pós-graduação sabe que 
um dos principais benefícios ofe-
recidos pela atividade é a troca 
de conhecimentos e experiências 
com professores e colegas. 

Os contatos profissionais au-
mentam as chances de se manter 
informado sobre vagas de empre-
go, assim como ampliam a visão a 
respeito do que vem sendo prati-
cado no mercado. 

Embora possa ser difícil para os 
mais tímidos, interagir em sala de 
aula é fundamental. "O momento 
é de aproveitamento máximo do 
networking com os colegas e com 
o professor, o que pode render 
convites de trabalho no futuro", 
salienta Fernando Serra, diretor 
acadêmico da HSM Educação. 

Contatos podem ser feitos em aula 

caso de áreas novas, que não te-
nham igual formato em território 
nacional, o interessado deve bus-
car universidades com atividades 
relacionadas. 

Além do diploma, é preci-
so apresentar um exemplar da 
dissertação ou tese, o currículo 
cumprido e documentos pesso-
ais. Certificado e currículo preci-
sam passar por tradução oficial. 
Mais informações podem ser ob-
tidas no portal da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Capes (www. 
capes.gov.br), que coloca à dispo-
sição dados sobre mais de 3 mil 
cursos de pós-graduação. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Sãopaulo: Folha de São Paulo, São Paulo, n. 124, p. 46-48, 18 a 24 nov. 2012.




