
Quando é mais adequado iniciar 
uma pós-graduação? Logo após a fa
culdade ou depois de adquirir expe
riência profissional? Essa é uma dú
vida muito comum quando se cogita 
fazer o curso.

“O rápido desenvolvimento do país 
e do mundo corporativo desafia o in
divíduo a estar constantemente atua
lizado e em busca de aprimoramento. 
Assim, um curso de pós-graduação é 
válido se realizado tanto logo após o 
término da faculdade quanto ao lon
go da carreira profissional”, garante 
Ana Maria Sousa, vice-presidente aca
dêmica da Anhanguera Educacional.

A especialista ressalta ainda que fa
zer uma pós-graduação pode ampliar 
as oportunidades de trabalho para o 
recém-formado, pois ao mesmo tem
po em que aprofunda o conhecimento 
de determinada área para o egresso da 
graduação, também tem como função 
atualizar os que já são mais experientes.

Já para Nestor Távora, coordena
dor da Pós-graduação em Direito 
Processual Penal da LFG Anhan- 
guera-Uniderp, o ideal é que o cur
so seja feito logo após a graduação, 
por ser uma porta de entrada para o 
mercado profissional.

“Independentemente de qual seja 
o momento da carreira, fazer uma 
pós-graduação é um diferencial 
substancial, mesmo para um profis
sional já inserido no mercado. Isso 
significa mais chances de promoção 
e melhor projeção na carreira. Inclu
sive, em alguns concursos públicos, 
ter uma pós confere pontos extras 
ao candidato participante, aumen
tando suas chances”, lembra Távora.

Embora não haja uma data certa 
para iniciar um programa de pós-gra- 
duação, ter bagagem profissional ten
de a ser um fator positivo dependen
do da modalidade que se pretende 
cursar. “Na medida que passa a atuar 
em uma organização, o profissional 
percebe a necessidade de reciclar ou 
preencher lacunas de conhecimen
tos. Assim, nem sempre é adequado 
começar o curso imediatamente após 
a conclusão da graduação”, adverte 
Moisés Zilber, pró-reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Universidade Pres
biteriana Mackenzie.

Zilber justifica dizendo que, no caso

de curso stricto sensu (mestrado aca
dêmico), a continuidade de estudo é 
válida para quem pretende iniciar ou 
aprofundar uma carreira acadêmica. 
“É uma questão da aptidão do indi
víduo em se dedicar à carreira de pes
quisador ou professor”, completa.

Já no caso da especialização (lato 
sensu), Zilber afirma que “a experiên
cia profissional pode ser fundamental, 
pois os cursos contam com a contra
partida do aluno. Em sala de aula, os 
participantes são motivados a discutir 
casos reais do cotidiano das grandes 
empresas. Sem essa bagagem, o aluno 
pode sair prejudicado", diz.
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Em 1974, o então professor da 
Fundação Getulio Vargas, Luiz An
tônio Cunha, em artigo publicado 
em uma revista especializada em 
Administração de Empreas, afirmou 
que uma das funções da pós-gra
duação é “assegurar o treinamen
to eficaz de técnicos e trabalhado
res intelectuais do mais alto padrão 
para fazer face às necessidades do 
desenvolvimento nacional em to
dos os setores”. A época, o Brasil 
ainda vivenciava alguns efeitos do 
“milagre econômico” ocorrido en
tre os anos de 1969 e 1973. Apesar 
de escrito há quase 40 anos, o texto

se mantém atual, já que o país, em 
face da conjuntura vivida, continua 
carente de profissionais especializa
dos, sobretudo em áreas relaciona
das à saúde, engenharia, finanças, 
petróleo e gás, tecnologia da infor
mação, lazer, turismo e eventos e 
agronegócio.

Especificamente em relação às En
genharias, o coordenador do Insti
tuto de Especialização em Ciências 
Administrativas e Tecnológicas (1E- 
CAT) do Centro Universitário da FE1, 
Dalton Maiuri, revela que os cursos 
mais procurados da instituição são 
os ligados ao Automobilismo, Cons
trução Civil, Automação Industrial, 
Eletrotécnica, Refrigeração e Ar-con- 
dicionado, além de Segurança do 
Trabalho. “O mercado está aqueci
do e temos muita procura por essas 
áreas e também recebemos pedidos 
de indicação de profissionais, princi
palmente Segurança do Trabalho. Ou 
seja, para quem faz esse tipo de espe
cialização, não falta emprego”, revela.

Entre aqueles que apostam na rea
lização de uma pós-graduação, há 
também os que buscam a modali
dade como um meio para mudar de 
área, mesmo com pouco tempo de 
formado e experiência no mercado 
de trabalho. É o caso, por exemplo, 
de Françoise Egger, bacharel em Geo
grafia pela Universidade Cruzeiro do 
Sul e formada há pouco mais de um 
ano. Determinada e com apenas 22 
anos, ela está finalizando o curso de 
Geoprocessamento Aplicado e Ges
tão Sociaoambiental na mesma insti
tuição e está de olho nas oportunida
des que o mercado vem oferecendo.

“Tem sido cada vez mais importan
te a análise do espaço e as questões 
relacionadas à sociedade e à nature

za. Assim, quero deixar o trabalho de 
professora e atuar como consulto
ra na área de planejamento urbano, 
transporte ou, até mesmo, ambien
tal”, revela Françoise.

A recomendação de Maiuri, da 
FEI, para casos como estes é que o 
aluno primeiro adquira alguma ex
periência no mercado de trabalho, 
não apenas para acumular vivência 
profissional, mas também para que 
haja uma troca de informações mais 
rica em sala de aula. “Fazemos uma 
análise criteriosa do currículo e a 
experiência é fundamental porque 
queremos alunos com conhecimen
to prévio para, assim, mantermos o 
alto nível dos nossos cursos”, diz o 
coordenador do 1ECAT.
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Caixa de texto
Fonte: Sãopaulo: Folha de São Paulo, São Paulo, n. 173, p. 50-52, 17 a 23 nov 2013.




