
Entre a Academia e o Mercado 
 
MBA, Especialização, Mestrado...qual o melhor caminho para quem quer fazer uma pós-
graduação? Antes de tudo, é preciso estar atento para desejos e objetivos dentro do mundo 
profissional cada vez mais sem fronteiras  
 
Alguns acreditam que foi-se o tempo da divisão entre a Academia e o Mercado. Outros 
apostam nas especializações como chave de entrada para um novo mercado que surge que é o 
do professor de instituição de ensino privada. Houve um tempo em que os críticos não 
cansavam de afirmar que o governo investia em mestres e doutores que depois eram 
"sugados" por salários recheados da grande indústria da educação.  
 
Depois de tanta polêmica, os salários nem são mais tão recheados assim e o episódio ficou 
caracterizado como sendo uma reação de professores preocupados com a nova lei de 
aposentadoria.  
 
Atualmente, cerca de 80% das pessoas formadas pelo Stricto Sensu da UFBa vão para a 
pesquisa, mas esta realidade pode mudar com o Plano Nacional de Pós Graduação que quer 
abastecer as esferas pública e privada com mais pesquisadores (veja box). Cada vez as cartas 
estão mais embaralhadas e uma tendência pode perder força: a de que profissionais que 
entram na pós-graduação Stricto Sensu são profissionais voltados exclusivamente para 
pesquisa.  
 
O doutor em Administração Elias Sampaio é um bom exemplo disso. Formado e Economia pela 
Católica, ele fez Mestrado em Economia e Doutorado em Administração na Universidade 
Federal da Bahia. Esteve presente em coordenadorias de pós-graduação de Instituições como 
UEFS, UNEB e Unime. Deixando agora a coordenação da pós da Unyahna, Sampaio já ocupa o 
cargo de subsecretário da Reparação na Administração João Henrique. "Eu acho que este 
dilema está cada vez mais longe, entre a Academia e o Mercado de Trabalho, principalmente 
na área pública que absorve profissionais como doutores e mestres", explica o subsecretário 
que afirma que 80% da atual Diretoria do Banco Central é formada por p.h.Ds de grandes 
universidades norte-americanas.  
 
Mas a verdade é que poucos conseguem administrar a vida acadêmica com a vida profissional. 
Em geral, áreas como administração são as que mais podem adequar carreira pública e 
acadêmica, mas algumas profissões são essencialmente voltadas para a pesquisa.  
Detalhes a parte, a pós-graduação é imprescindível para o mercado de hoje, acreditam os 
especialistas. O importante é não cair no conto do vigário. Quem está de olho no mercado da 
educação diz que é preciso estar atento às reais capacidades das instituições e mais, muitas 
delas se perdem em nomenclaturas. "O estudante precisa saber exatamente o que ele quer e 
deve observar com cuidado o objeto de estudos destas especializações que deve ser claro", diz 
o doutor.  
 
Sociedade desconhece universo da pós graduação  
 
Ela é a Pró-Reitora de Pós-Graduação de uma das mais importantes instituições baianas, a 
Universidade Federal da Bahia, responsável por boa parte da pesquisa desenvolvida no estado. 
Maria de Fátima Dias Costa diz que a sociedade "desconhece" o que é e "como" se organiza 
uma pós-graduação. "Existe muita coisa sendo oferecida sem informação com nomenclaturas 
absurdas e pessoas ávidas para fazerem o que não se sabe ao certo", diz Maria de Fátima.  
 
Para ela, a explosão dos cursos de especialização e MBAs em instituições privadas é um 
sintoma de que "a formação graduada é insuficiente, a formação técnica é inexistente, 
provando que o mercado dá valor a títulos, sem olhar a competência", critica a Pró-Reitora.  
 
Informação é sempre a melhor base para quem quer fazer uma pós. E elas se dividem em 
duas categorias: o Lato e o Stricto Sensu. O Lato Sensu congrega os chamados cursos de 
especialização e no caso do Brasil, o também chamado MBA (Master in Business 
Administration).  



É uma formação mais abrangente, sem o rigor técnico e científico do Stricto Sensu com o 
chamado Mestrado e Doutorado. O MBA é um modelo importado dos Estados Unidos e lá 
eqüivale ao Mestrado oferecido no Brasil. O MBA aqui é um título de especialização em gestão 
de negócios que na UFBa é chamado de Mestrado Profissional, oferecido pela Faculdade de 
Administração e considerado um curso de excelência.  
 
Cursos de especialização e MBA não requerem uma tese de fim de curso e no caso do último, é 
necessário uma experiência profissional naquela área, porque é um curso prático. O curso de 
Lato Sensu ainda não é avaliado pela Capes, explica a Pró-Reitora da UFBa, "mas o MEC 
aponta para uma necessidade de regulamentação através de um processo de cadastramento", 
explica.  
 
Uma outra diferença entre o Lato e o Stricto Sensu é que no caso do Stricto, ele deve ter 
caráter  
regular dentro de uma instituição. O Lato Sensu pode ter um caráter permanente de acordo 
com a demanda. Aliás, é este caráter permanente que deve ser levado em conta na hora de 
escolher um curso de especialização, explica Maria de Fátima. Na UFBa são cerca de 100 
cursos de especialização oferecidos, alguns já têm mais de 20 anos como no caso da 
especialização em Conservação e Restauro. A Faculdade de Administração, com cursos 
também antigos, é responsável por cerca de 25% das ofertas de especializações.  
 
A Pró-Reitora de Pós da UFBa aconselha os interessados a estarem de olho nas nomenclaturas. 
"Já vi absurdos como uma faculdade do sul do país que oferecia especialização em curativo", 
diz ela. Os interessados devem estar atentos à participação do corpo docente que devem ter 
competência para o ensino.  
 
Mas discutir pós graduação extrapola os limites da profissão. Essencialmente, pós-graduação e 
pesquisa andam lado-a-lado. É no Lato e no Strictu Sensu que podemos medir a pesquisa 
desenvolvida por uma instituição e sua competência. "É claro que sempre existe muito a ser 
feito, mas temos recebido apoio importante de instituições como a FAPESB - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, que nestes dois anos, investiu cerca de 24 milhões de 
reais na pesquisa em nosso estado, transformando a Bahia em um estado que apoia 
regularmente a pesquisa a exemplo de estados como Minas Gerais e São Paulo". A Pró-Reitora 
de Pós também se orgulha do fato de que nos últimos anos houve um aumento de 60% nos 
indicadores de pesquisas realizadas pela Universidade Federal da Bahia.  
 
Plano Nacional de Pós-Graduação - PNPG  
 
O PNPG - Plano Nacional de Pós-Graduação é desenvolvido desde a década de 70 com 
freqüência e traça uma panorama da pós e planos para a sua melhoria e demanda. Elaborado 
por uma comissão instituída pela CAPES, o PNPG 2005-2010 deve mudar, dentre outras 
coisas, o caráter da pós-graduação no Brasil atendendo às demandas do país no que diz 
respeito aos profissionais.  
 
A comissão que desenvolveu o Plano conta com membro da CAPES, da CNPq - Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Finep - Financiadora de Estudos e 
Projetos, do Fórum Nacional de Pró-Reitores, de representante da comunidade acadêmica e da 
Associação Nacional de Pós-Graduandos.  
 
Concluídos os trabalhos, a proposta do PNPG foi encaminhada ao Presidente da CAPES em 
dezembro de 2004 e apresentada ao seu Conselho Superior, tendo sido aprovada 
integralmente. A elaboração do plano que contou com representantes de várias áreas foi 
discutida em encontros promovidos em instituições de ensino superior selecionadas pelos 
membros da Comissão.  
 
Fator estratégico no desenvolvimento de um país, o sistema educacional, com destaque para 
pós-graduação, tem tarefa de produzir profissionais aptos a atuar nos diferentes setores da 
sociedade. O Plano diz que estes profissionais são "capazes de contribuir, a partir da formação 
recebida, para o processo de modernização do país".  



Os dados demonstram que é no interior do Sistema Nacional de Pós-Graduação que, 
basicamente, ocorre a atividade da pesquisa científica e tecnológica brasileira.  
 
O Plano que já foi aprovado pelo Ministro da Educação, Tarso Genro, em janeiro deste ano, 
tem  
como um dos seus objetivos fundamentais a expansão do sistema de pós-graduação para 
aumentar de modo "expressivo" o número de pós-graduados requeridos em setores como o 
ensino superior, o sistema de ciência e tecnologia e o setor empresarial.  
 
O documento com quase 100 páginas que define e explica o Plano com detalhes está 
disponível na internet no site da Capes www.capes.gov.br .  
 
Entenda o B-A-BÁ da Pós-Graduação  
 
Lato Sensu: curso com duração de no máximo dois anos, que busca aprofundar os estudos 
através de Especialização em alguma área do conhecimento. O MBA (Master in Business 
Administration) também é classificado como sendo desta categoria e é um curso como a 
especialização, mas voltado para a área administrativa e de gestão dentro de uma carreira 
profissional.  
 
Stricto Sensu: cursos regulares oferecidos pelas universidades e que geralmente formam 
profissionais direcionados e capacitados para a pesquisa. Mestrado e Doutorado são as duas 
opções que existem para a carreira acadêmica, sendo possível obter o título de doutor 
somente para aquele que já possui o título de mestre. São anos de pesquisa e estudos 
aprofundados além de defesa de tese e dissertações.  
 
Mestrado Profissional: o equivalente ao MBA oferecido em universidades como a UFBa. Esta 
modalidade de mestrado não exige defesa de tese e é voltada para o mercado. P.H.D é um 
título conferido no exterior pra quem defende uma tese. É a abreviatura inglesa para Doctor of 
Philosophy (Doutor em filosofia), ou seja, a pessoa é doutora na filosofia do tema abordado. É 
necessário cumprir uma série de requisitos. Obrigatoriamente a pessoa deve ter fluência em 
inglês e preferencialmente em outras línguas, além de português. O título exige muito trabalho 
e enormes exigências a serem preenchidas para receber a tão cobiçada carta de instituições 
como Harvard, Chicago, MIT, Stanford Columbia, etc. O phD certifica a habilidade de realizar 
pesquisa independente.  
 
Doutor Honoris Causa: é um título dado por Universidades à personalidade que se tenha 
distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras 
ou do melhor entendimento entre os povos.  
 
CAPES está de olho na Pós-Graduação  
 
A CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior vem 
desempenhando papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação Stricto 
Sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. Segundo dados da própria 
instituição, nos últimos sete anos, foram criados 872 novos cursos de mestrado e 492 de 
doutorado. O número de alunos matriculados no mestrado aumentou em 30 mil e 19 mil no 
doutorado, nesse mesmo período. O maior salto ocorreu na titulação: quase triplicou o número 
de mestres e de doutores titulados entre 1996 e 2003.  
 
Através do site do órgão (www.capes.gov.br) é possível fazer consultas e ver quais são as 
notas dos cursos avaliados e reconhecidos pela Capes. Para ser reconhecido estes cursos 
devem receber um conceito mínimo 3 e um máximo 7. A nota 3 significa que o curso tem um 
desempenho regular e atende ao padrão mínimo de qualidade exigido. Todos os cursos novos 
iniciam com nota 3. A nota 7 é para o chamado curso de excelência, equivalente aos mais 
importantes centros internacionais de ensino. A nota 5 é a nota máxima para os programas 
que oferecem apenas o Mestrado. A diferença entre a nota 6 e 7 está na consolidação destes 
cursos e de suas relações internacionais.  
 



No nordeste, o único curso que obteve a nota máxima 7 para Mestrado e Doutorado foi na 
área de Física-Astronomia da Universidade Federal de Pernambuco. A Federal da Bahia possui 
dois conceitos 6 para o Mestrado e Doutorado em Artes Cênicas e Saúde Coletiva, que também 
recebeu conceito 6 no Mestrado Profissional. A UFBa ainda apresenta outros cursos com 
conceito 5, 4 e 3, totalizando 35 mestrados e 16 doutorados reconhecidos, além de 3 
mestrados profissionais, despontando como uma das universidades mais importantes do 
Estado, com centros reconhecidos nacionalmente.  
 
Novo certificado de gestão faz concorrência com MBA  
 
Algumas licitações já exigem que a empresa concorrente tenha um número mínimo de 
profissionais que tenham um certificado que está diferenciando a competência de profissionais 
das áreas da construção civil, telecomunicações e consultorias empresariais. Assunto que deve 
entrar para a pauta do recurso humano atual, existem cursos para obter uma certificação 
chamada PMP - (Project Management Professional) do PMI - Project Managment Institute.  
 
Na Bahia, o assunto é ainda novidade. O administrador André Perrone, sócio-gerente da WBS, 
empresa de gerenciamento em engenharia, é o presidente do PMI - Capítulo Bahia. "Nenhum 
projeto tem 100% de acertos, mas esta ferramenta maximiza custos, prazos e qualidade", 
explica Perrone que tem especialização em Administração Moderna e um MBA no exterior.  
 
O PMI - Project Management Institute que é a entidade internacional que congrega mais de 
150 mil profissionais da área de gestão de projetos em mais de 150 países. Eles criaram uma 
metodologia de gestão chamada PMBOK (Corpo de Conhecimento em Gestão de Projetos). 
Esta espécie de guia, distribuiu o gerenciamento em nove áreas do conhecimento.  
 
"Hoje o PMI funciona como um diferencial, assim como foi o MBA há 5 anos", afirma o 
empresário. Depois de cumprir uma série de pré-requisitos, a empresa de André é uma 
espécie de representante do PMI. "Demoramos um ano cumprindo exigências para criar o 
Capitulo Bahia", diz.  
 
Para obter o certificado é necessário um treinamento mínimo de 35 horas, além do 
comprovante de 4.500 horas de experiência e uma prova que é aplicada por instituições 
específicas em lugares como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, dentre outros. "Por enquanto 
aqui na Bahia nós podemos dar o treinamento, o curso preparatório, que também é uma 
exigência", explica Perrone. O valor do treinamento de 40 horas custa cerca R$1.500 por 
pessoa. Os filiados ao PMI pagam taxas de anuidade e têm acesso a todo o conteúdo desta 
ferramenta gestão. O setor de serviço deve ser um dos setores que mais deve aderir ao novo 
certificado.  
Links interessantes  
www.pmi.org - site oficial do Project Management Institute  
www.fapesb.ba.gov.br - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia  
www.wbsltda.com.br - WBS - Gerenciamento em Engenharia 
 
[A Tarde] 
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