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Concorrentes
dos docentes

Exigências do mercado de trabalho
empurram profissionais para a busca
de programas de mestrado
e doutorado em instituições públicas

Françoise  Terzian

H oje em dia, para se destacar dos demais co-
legas e deslanchar na profissão é preciso
muito mais do que talento, inglês afiado ou

um Master in Business Administration (MBA) em
punho. Ao contrário do que muitas pessoas pos-
sam imaginar, os cursos de pós-graduação stricto
sensu (mestrado ou doutorado) são a grande bola
da vez entre profissionais que atuam na indús-
tria, no varejo e em empresas de vários outros
setores. Se até um tempo atrás só procurava fa-
zer um stricto sensu quem buscava trilhar a car-
reira acadêmica ou atuar em pesquisa, de dois a
três anos para cá a corrida por uma vaga acele-
rou em praticamente todos os ramos.

Como o curso é caro - o custo mensal gira em
torno de R$ l mil -, a concorrência para ganhar

um lugar ao sol dentro de uma universidade públi-
ca está cada vez mais acirrada. A razão não é só a qua-

lidade do curso, mas também o fato de ser gratuito, já
que é custeado pelo MEC, por meio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Enquanto os cursos de mestrado duram, em média, 24
meses, os de doutorado ocorrem no dobro de tempo. No
longo prazo, isso significa que não é qualquer um que
pode bancar uma pós em uma universidade privada.
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De forma geral, a demanda nas
instituições públicas cresceu cerca de
15% nos últimos anos, o que tem obri-
gado várias universidades a aumen-
tar o número de vagas ano a ano e a
ampliar o quadro de professores. Um
dado interessante divulgado pela Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (Fapesp) refere-se ao
número de doutores formados pelas
universidades públicas do Estado de
São Paulo em comparação às gran-
des universidades norte-americanas.
Enquanto a Universidade de São Pau-
lo (USP) preparou 2.013 doutores e a
Unesp um total de 540, nomes como
Harvard University e Stanford
University não formaram mais de 552
e 526 doutores, respectivamente.

Mas o que há por trás dessa pro-
cura desenfreada? Na opinião de
Nivaldo Rizzi, pró-reitor de pesqui-
sa e pós-graduação da Universidade
Federal do Paraná (UFPA), essa ten-
dência de crescimento é nacional e
demonstra bem o interesse dos gra-
duados em se aperfeiçoar para o mer-
cado de trabalho. "As empresas bra-
sileiras encontram-se em processo de
sensibilização em relação ao stricto
sensu", afirma Rizzi, para quem o
mestrado tem, cada dia mais, passe
valorizado em áreas diversas como
Engenharia Mecânica, Florestal,
Construção Civil e Administração.

Fátima Dias Costa, pró-reitora de
pesquisa e pós-graduação da Univer-
sidade Federal da Bahia, acredita que
as universidades públicas oferecem
o maior número de cursos de mes-
trado e doutorado. "Isso decorre
não somente da ampliação da de-
manda [jovens egressos da gradua-
ção em busca de formação acadê-

mica e científica] como também das
exigências do mercado por profis-
sionais qualificados nas várias áreas
do conhecimento", atribui.

Fátima afirma que as empresas
buscam doutores em seus quadros,
não só para ampliar seus dados es-
tatísticos (porcentagem de pessoal
qualificado), mas também para ge-
rar produtos apropriados pela so-
ciedade. Para se acompanhar a ve-
locidade do conhecimento e esse
mundo em transformação, Suely
Vilela, reitora da Universidade de
São Paulo (USP), diz que já não
basta mais a formação profissional.
E os profissionais sabem disso. Em

Marilza Vieira Cunha Rudge, pró-
reitora de pós-graduação da Unesp,
diz que uma das causas para o au-
mento da procura por cursos de
stricto sensu é o fato de muitas em-
presas públicas e privadas estarem
investindo na qualificação de seus
profissionais ou passarem a contra-
tar profissionais com perfil para pes-
quisa e desenvolvimento de novos
produtos. "Como o país vive um
momento especial, em que o domí-
nio do conhecimento é fundamental,
há a necessidade de profissionais
com capacidade de formular pergun-
tas e apontar soluções para os pro-
blemas", diz Marilza. Além disso, ela

A demanda nas instituições públicas
cresceu cerca de 15% nos últimos anos,

o que tem obrigado várias universidades
a aumentar o número de vagas

muitos casos, o stricto sensu é vis-
to como um passaporte para se ob-
ter melhor qualificação e salário.

Para ela, a exigência de forma-
ção continuada, caso da pós-gradua-
ção stricto sensu, aumenta a neces-
sidade dessa formação para profis-
sionais do segmento produtivo, so-
bretudo aqueles ligados à inovação.
Cursos nas áreas de Engenharia,
Geociência e Química já formaram
muito pessoa] qualificado para a in-
dústria, empresas do ramo petro-
químico e grandes companhias da
área de saúde que atuam com linhas
de pesquisa voltadas para doenças
endêmicas regionais.

lembra que a exigência de titulação
do corpo docente já existente nas uni-
versidades e a contratação de novos
também têm resultado na busca ace-
lerada por vagas nas públicas.

Na Unesp, as áreas de maior
concorrência são as grandes áreas
de Lingüísticas Letras e Artes (es-
pecialmente Estudos Literários),
Ciências Humanas (especialmente
Educação) e Ciências Sociais Apli-
cadas (especialmente Economia),
com uma média aproximada de 16
candidatos por vaga. "Mas deve-se
levar em conta que a Unesp é basi-
camente uma universidade do in-
terior paulista que, conseqüente-
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mente, atende a diferentes necessi-
dades regionais", afirma Marilza.

Na UFBA, o número de alunos
matriculados tem crescido em mé-
dia 10% nos cursos de doutorado.
Resultado: em alguns cursos, a re-
lação de candidatos por vaga asse-
melha-se à concorrência nos exa-
mes vestibulares. "No programa de
Educação, no último concurso, ins-
creveram-se quase 500 candidatos
para 30 vagas", revela Fátima.
Embora todos os cursos sejam pro-
curados, Fátima ressalta alguns
exclusivos como os Programas em
Artes (Música, Teatro e Dança),
que recebem alunos de todo o país
e alguns estrangeiros; Saúde Cole-
tiva, voltada à formação de quadros
para atender às políticas do Minis-
tério da Saúde; e Gerenciamento de
Tecnologias Limpas.

Na USP, uma das universidades
públicas mais renomadas do país,
o número de matriculados ativos é
de 21.755 alunos e uma robusta
oferta de 550 cursos, entre mes-
trado e doutorado. Das áreas mais
procuradas na USP, Suely diz que
a principal é Ciências Biológicas,
possivelmente por compreender um
maior número de programas e in-
cluir áreas da Saúde.

Com 46 mestrados e 24 douto-
rados, Fátima conta que em sua uni-
versidade o número de doutorados
cresceu em 40% no último ano. E
isso não é tudo. Por conta da de-
manda, foram criados novos cursos
com características multidiscipli-
nares, todos com base na vocação
da região baiana ou na demanda por
profissionais com tais perfis. Den-
tre os cursos novos, Fátima cita, por

exemplo, Estudos Étnicos e Afri-
canos, Energia e Ambiente, Cultu-
ra e Sociedade, Desenvolvimento
e Gestão Social, entre outros.

Pedras no trajeto
Se o vestibular é a grande pedra

no meio do caminho do aluno que se
encontra entre o colégio e a univer-
sidade, no trajeto entre a graduação
e a pós-graduação stricto sensu a pe-
dra parece ganhar uma dimensão ain-
da maior. Embora o processo de se-
leção vá depender do curso escolhi-
do, Suely conta que na USP há pro-
gramas com diferentes tipos de exa-
mes, incluindo análise de currículo,
exame escrito de conhecimento es-
pecífico na área, entrevista e análise
de projeto. "As dificuldades são re-
lativas, mas o entendimento é que os

mais bem preparados estão aptos
para ingressar no mestrado ou dou-
torado", acredita Suely.

Na Unesp, Marilza diz que é con-
siderada a experiência prévia. "Ou
seja, prioriza-se o aluno que tenha
realizado iniciação científica duran-
te a graduação, especialmente aque-
le que obteve bolsa de estudo de
agências de fomento à pesquisa ou
de empresas privadas", explica ela.
Outro aspecto considerado importan-
te é a participação do candidato em
publicações ou produções na área.
Fátima diz que a maioria dos cursos
exige que o candidato tenha um pro-
jeto de dissertação ou tese, o que às
vezes exige contato prévio com o
orientador. "Alunos que fizeram ini-
ciação científica são geralmente mais
bem-sucedidos", revela Fátima, 
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