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colaboradores com melhor formação, mas não 
podem abdicar deles por períodos longos, de dois 
a quatro anos. Além disso, é frequente que os 
profissionais abordem em suas dissertações 
do mestrado profissional problemas relacionados 
ao seu dia a dia na empresa. As pesquisas 
devem apresentar um rigor metodológico, 
uma discussão teórica e, na maioria das 
vezes, soluções para um estudo de caso. 

Para o consultor Roberto Leal Lobo e Silva 
Filho, ex-reitor da Universidade de São Paulo, 
os mestrados profissionais surgiram como 
uma resposta à falta de regulamentação e a 
respectiva fiscalização dos MBAs. "Há de tudo 
no mercado, dos bons aos maus cursos. Sem a 
acreditação, como ocorre nos Estados Unidos, 
cabe ao aluno fazer essa diferenciação", diz. 
Como o Ministério da Educação fiscaliza os 
mestrados profissionais, ao contrário dos MBAs 
e de outras especializações, os cursos acabam 

passando por avaliações sistemáticas, e 
novos cursos só são abertos com aval federal. 

0 mestrado acadêmico e o doutorado 
também são considerados stricto sensu, enquanto 
os MBAs e outros cursos de especialização 
e extensão são denominados lato sensu. 
Os dois primeiros se aplicam à formação de 
docentes e pesquisadores e, portanto, mais 
ligados à área acadêmica. São cursos de longa 
duração, que levam de dois a quatro anos para 
ser concluídos. Já os de lato sensu enfatizam mais 
a relação do conteúdo com o mercado, e por isso 
chamou primeiro a atenção entre os profissionais. 
Com a proliferação desses cursos, eles estão se 
tornando também mais flexíveis. 

As disciplinas dos MBAs são mais práticas, 
e, na maioria das vezes, ensinam ferramentas 
que os alunos poderão usar em suas empresas. 
De maneira geral, elas abordam temas de 
gestão, inovação, liderança, finanças, marketing, 
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desenvolvimento estratégico, entre outros. 
Os cursos têm duração mínima de 360 
horas. Ao final, é cobrado um trabalho de 
conclusão de curso (TCC) e não uma dissertação, 
como nos mestrados. O TCC é avaliado somente 
pelo orientador, a quem caberá aprovar ou 
reprovar o aluno. Se aprovado, será entregue 
um certificado, e não um diploma. 

A instituição de ensino que oferece um curso 
lato sensu deve ser credenciada pelo Ministério 
da Educação, que fornecerá uma declaração de 
que o curso atende a requisitos da Resolução 
CNE/CES 001-0. Essa norma prevê obrigatoriedade 
de metade dos professores com título de mestre 
ou doutor, mínimo de 360 horas de aula e 

só instituições credenciadas podem ofertar 
a modalidade de ensino a distância. Além de 
buscarem essa referência, as empresas interessadas 
em contratar uma instituição para customizar suas 
aulas de MBA devem obter informações sobre o 
histórico da escola e qualidade do corpo docente. 

Sejam cursos stricto ou lato sensu, 
a educação corporativa deve incentivar os 
profissionais a pensar. De nada adiantará a 
companhia despejar o conteúdo dos sonhos 
aos funcionários se estes não encontrarem 
espaço para o uso prático daquelas aulas. 
"As empresas nem sempre percebem que, 
muitas vezes, impossibilitam a aplicação do 
conhecimento adquirido pelo empregado", 
alerta o especialista em economia criativa 
Davi Nakano. "Quando existem muitas 
penalidades para coibir erros nos processos, 
por exemplo, as pessoas tendem a ousar menos, 
deixando para trás todos os estímulos criativos 
aprendidos no curso", conclui. Nessas situações, 
o investimento feito por parte da empresa não 
gerará resultados, mas perda de tempo. 
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Text Box
Fonte: Você S/A: Informe publicitário educação continuada, São Paulo, ano 15, n. 11, p. 19-22, nov. 2012.




