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Aprovação em curso de excelência
depende demotivação, adequação
ao perfil do programa e estudo

RogéRio de MoRaes
Colaboração para a Folha

saber exatamenteoque se
querda carreira e ter acumu-
ladoexperiênciaprofissional
sãoosprincipais fatoresana-
lisados nos processos seleti-
vos de pós-graduação de al-
gumas das instituições mais
concorridas do país.
Em parte das universida-

desmais disputadas, tão im-
portante quanto o desempe-
nho em testes e avaliações é
saber com clareza o que es-
perar do curso e estar prepa-
rado para ele. “Não adianta
investir emumcurso de pós-
graduação sem ter o preparo
adequado”,dizAndreaGuer-

de pós-graduação na UsP. A
decisão veio em 2008, seis
anosapós ter segraduadoem
marketing.
“Achei que era o momen-

to certo. Na época, estava vi-
vendo desafios no trabalho
para os quais sentia que pre-
cisavaestarmelhorqualifica-
do”, lembra. Ele escolheu o
curso Comunicação Organi-
zacional e Relações Públicas
daECA(EscoladeComunica-
ções e Artes) da Universida-
de de são Paulo.
Para ingressar emumpro-

grama top, o processo seleti-
vo costuma ser trabalhoso.
Nãoháumaregraúnica,mas
em geral passa-se por uma
prova de conhecimentos es-
pecíficos rigorosa, uma pro-
va de proficiência em inglês,
análise do projeto de disser-
taçãoouteseeentrevistacom
uma banca de professores.
Ocandidatodeve formular

de modo claro sua pesquisa
e escolher um professor do
departamento para ser seu
orientador. Cadamentor tem
um número limitado de alu-
nos por período, o que limita
o número de vagas.
Emmuitos dos programas

não há um número específi-
co de postos em aberto: eles
variam de acordo com a dis-
ponibilidade dos orientado-
res e, em muitos casos, pela
dificuldade do processo de
seleção, nem todas as vagas
acabam sendo preenchidas.

Continua na página 28 ▶

andré deMello, 32,
escolheu curso de
pós-graduação na UsP
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ra, gestora de programas de
especialização da Fundação
Dom Cabral.
Ela explica que o preparo

acadêmico e a experiência
profissionalsãoaspectos fun-
damentais analisados nos
processosseletivosda funda-
ção, que tem recebido candi-
datos cada vezmais jovens.
Ela reforça ainda a impor-

tância da motivação para os
estudos:“Nãosepodebuscar
apenas um certificado anco-
rado na imagem da institui-
ção. É preciso querer real-
mente se desenvolver”.
Foi para buscar desenvol-

vimento que o analista de
marketing André de Mello,
32, decidiu tentar uma vaga

Não sepode
buscar apenas um
certificado ancorado
na imagemda
instituição

Não adianta investir
emumcursodepós-
graduação sem ter o
preparo adequado
andreaguerra
gestora da Fundação Dom Cabral
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Eliel Marcelino,
33, que passou no
mestrado no InpeAlex Abiko, coordenador

doprogramaPoli Integra,de-
partamento responsável por
cursosdepós-graduação“la-
to sensu” da Escola Politéc-
nica daUsP, afirma que a se-
leção para os cursos é dividi-
da emavaliação de currículo

acadêmico e entrevista.
“Avaliamos o interesse e a

motivação do profissional.
Queremos pessoas que já te-
nham experiência, porque é
preciso quehaja debate den-
tro da sala de aula para que
o aluno se desenvolva.”

Eliel Marcelino, 33, que
passouemumcursodeespe-
cializaçãoemengenhariaau-
tomotivanaPoli, dizque não
teve dificuldades para ser
aprovado na UsP, mas lem-
braqueaseleçãoparaomes-
trado, que conclui antes de

entrarnaespecialização, exi-
giupreparação intensa.Mar-
celino cursou omestrado no
Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais).
“Euquis fazermestrado lo-

go após a faculdade porque
sempre tive o sonhode lecio-

Fernanda Frazão/Folhapress

• Agronegócio
• Ambiência e bem-estar de animais de produção
• Direito Processual
• Educação Ambiental
• Educação Financeira
• Educação Musical
• Finanças
• Marketing e Comunicação
• Marketing Esportivo
• Meio ambiente
• Mídias Digitais
• Rastreabilidade e certificação de produtos de origem animal
• Recursos Humanos
• Saúde Pública e Meio Ambiente

Pós-graduação na Faculdade Cantareira
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nar”, revela o profissional,
que fez o curso de engenha-
ria e tecnologia espaciais na
instituição de ponta.
Para conseguir uma vaga

nesse curso, Marcelino diz
quefoi submetidoaumaaná-
lise do histórico acadêmico.
Depois de aprovado, passou
por um período de cinco se-
manasdecursopreparatório.
“Nesseperíodo, vocêestu-

da oito horas por dia.” No fi-
nal, sãoaplicadasprovasaos
candidatos. sóosque conse-
guem as melhores pontua-
ções entram nomestrado.
“Fiquei em segundo lugar

entre 32 candidatos. Eu era o
único que vinha de uma fa-
culdadeprivada”, contaMar-
celino, sem esconder o orgu-
lho pela conquista.

empreender
Já o empresário Thiago

Correiadasilva, 32, tinhaco-
moobjetivofazersuapós-gra-
duação em uma instituição
nãoapenasconceituada,mas

que tambémagregassepráti-
cas efetivas de gestão ao seu
dia a dia como administra-
dor. Optou pela pós em ges-
tãoempresarialdaFundação
Getulio Vargas.
Noprocessoseletivo,aava-

liação do histórico do candi-
dato e a entrevista levam em
contaprincipalmenteaexpe-
riência profissional.
O nível de cargo gerencial

exigidoemalgumasespecia-
lizações é uma forma de ga-
rantiruma trocadeexperiên-
cias enriquecedoras em sala
da aula, explica o pró-reitor
da FGV-RJ, Antônio Freitas.
“O critério é ver se a pessoa
temoconhecimentomínimo
para acompanhar o curso e
se tem alguma experiência
profissional para comparti-
lhar com os colegas.”
Parasilva, ocurso fezdife-

rençaemsuavisãodeempre-
sário. “Foi um divisor de
águas. Tudo que aprendo lá
consigo colocar emprática.”
Colaborou ALLAN RAVAGNANI�

Avener Prado/Folhapress

Thiago Correia da
Silva, 32, priorizou
curso em instituição
que fosse referência




