
ESTUDAR É

PRECISO!



O mercado de trabalho está cada mais exigindo dos
profissionais conhecimentos, atitude e saberes que mudam
rapidamente. É preciso estar informado dessas mudanças
para seguir uma carreira de sucesso e isso inclui a
qualificação educacional. Qualificação esta que vai além da
conclusão do Ensino Médio e dos cursos de graduação e
pós-graduação, mas que também considera a
aprendizagem ao longo da vida, em cursos e experiências
que ocorrem fora dos bancos escolares. Com as mudanças
cotidianas é preciso se manter no mercado de trabalho de
forma habilitada aos novos serviços, postos de trabalho e
até mesmo na criação do seu próprio negócio. Cada um
conhece a sua necessidade de qualificação educacional
para seguir com a profissão que deseja. Independente da
formação que precisa é também importante estar atento
aos novos conhecimentos e isso tem a ver com
empregabilidade em alta.
 
O caminho da educação
 
Conheça algumas oportunidades para trilhar o seu caminho
rumo à qualificação educacional:
 
 
 
 
 
 
 

#ficaadica:
Você pode fazer pesquisas na internet sobre
as faculdades que oferecem os cursos que
deseja para se qualificar. Conversar com seus
amigos e professores também pode ser uma
boa ideia.



Treinamento de aprendizagem
 
Com o objetivo de formação e não somente emprego, esse
contrato de trabalho especial e de aprendizagem, com
prazo determinado, é voltado aos jovens com mais de
quatorze e menos de vinte e quatro anos. A aprendizagem
caracteriza-se por atividades teóricas e práticas,
metodicamente organizadas em tarefas de complexidade
progressiva, desenvolvidas no ambiente de trabalho.Inclui
um plano de formação, além de possuir um contrato formal
(por escrito) e com prazo estabelecido, mediante
aprendizado metódico no SENAI, SENAC, SENAT, SESCOOP
ou outras instituições devidamente credenciadas. Por
serem ratificados por entidades responsáveis e
reconhecidas com função educacional, esses contratos têm
grande valor por servirem de referência e experiência para a
procura do primeiro emprego.
 
Curso Técnico Profissionalizante
 
O curso técnico ou profissionalizante é um programa de
educação profissional, oferecidos por escolas, que habilita,
em nível médio, para uma profissão.  Essas instituições
formam técnicos especializados em diversas áreas, como
recursos humanos, logística, eletrônica, mecânica, estética,
rede de computadores, segurança do trabalho, comércio
exterior entre outros. Ao se formar, o aluno recebe um
diploma de técnico de nível médio.



Bacharelado: cursos que concedem titulação profissional
e que são oferecidos na maioria das áreas de estudo em
Artes, Ciências Humanas, Ciências Sociais, Matemática,
Ciências Naturais e nas profissões regulamentadas pelo
Estado, como Administração, Arquitetura, Direito,
Engenharia, Farmácia, Fisioterapia, Medicina,
Odontologia, Veterinária, entre outros que constam no
cadastro de cursos superiores do MEC.

Licenciatura:  habilita o titular do diploma a ser um
professor em diferentes áreas do conhecimento,
especialmente nos anos do Ensino Fundamental e Médio,
podendo atuar também em outros níveis. Constam aqui
as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática,
Geografia, História entre outras.

Faculdade
 
A exigência para o ingresso na faculdade é a aprovação no
exame vestibular ou no Enem – Exame Nacional do Ensino
Médio. Para que você possa chegar até essa etapa da vida
escolar, precisa concluir, antes, todos os anos do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio. Cursos universitários ou de
graduação costumam durar entre 4 e 6 anos, dependendo
da área estudada, e estão distribuídos nos seguintes graus
acadêmicos:
 

 

 



Curso Superior de Tecnologia
 
Outra opção de graduação são os cursos superiores em
Tecnologia. Esses cursos são abertos aos candidatos que
tenham concluído o Ensino Médio, e, dentre as suas
especificidades, está o fato de terem curta duração (em
torno de 2 anos) e formarem profissionais para atender a
um campo específico do mercado de trabalho em
especificidades diversas. Os graduados nesses cursos
denominam-se “tecnólogos” e são considerados
profissionais de nível superior, com um conhecimento mais
prático, específico e segmentado de sua área. Exemplos:
cursos de web design, logística, banco de dados, redes, etc.
 
Ensino Superior a distância
 
Uma opção para quem trabalha ou mora longe das
universidades em que o acesso é difícil, não é impossível ter
um diploma de ensino superior. Com acesso mais fácil à
internet há instituições que ofertam cursos de ensino
superior seja bacharelado, licenciatura ou superior de
tecnologia. O diploma tem a mesma validade que o da
modalidade de curso presencial.
 
 

#ficaadica:
A busca pela melhor qualificação
educacional é individual e requer
planejamento, disciplina e
persistência.



Pós-graduação
 
Todos os cursos acadêmicos realizados após a conclusão do
curso superior são chamados de cursos de pós-graduação.
No Brasil, a pós-graduação divide-se em  lato sensu  (cursos
de especialização, normalmente mais práticos e técnicos)
e  stricto sensu  (cursos de mestrado, doutorado e pós-
doutorado, normalmente mais teóricos e voltados a
profissionais interessados em tornarem-se pesquisadores ou
professores). Conheça, a seguir, as modalidades de pós-
graduação disponíveis.
 
Pós-graduação lato sensu 
 
Os cursos de pós-graduação  lato sensu  aprofundam a
formação recebida nos cursos de graduação em uma área
específica do ramo profissional. São cursos mais práticos,
rápidos e direcionados para o aperfeiçoamento da vida
profissional do estudante. Devem ter, no mínimo, 360 horas
e duração máxima de dois anos. Possuem foco prático, mais
voltado às necessidades do mercado do que à academia, e
incluem estudos de caso e professores com forte atuação
profissional na área em que atuam. Para atuar com pós-
graduação  lato sensu, as instituições de ensino organizam
suas propostas, conforme exigência legal, numa das
seguintes categorias de cursos: Especialização,
Aperfeiçoamento e MBA.



Mestrado: no Brasil, o mestrado é o primeiro nível de um
curso de pós-graduação  stricto sensu  e tem como
objetivo, além de possibilitar uma formação mais
aprofundada, preparar professores para lecionarem em
nível superior e promoverem atividades de pesquisa.
Normalmente, duram de dois anos a dois anos e meio,
período no qual o aluno cursa disciplinas relacionadas à
sua pesquisa e escreve uma dissertação sob a orientação
de um professor com o título de doutor ou pós-doutor.
Doutorado: o doutorado é um grau acadêmico que tem o
propósito de certificar a capacidade do candidato para
desenvolver pesquisas num determinado campo da
ciência. Tem duração média de 4 anos e espera-se que o
aluno adquira capacidade de trabalho independente e
criativa. Essa capacidade deve ser demonstrada pela
criação de um novo conhecimento que parte de suas
pesquisas e estudos. Para validar esse novo
conhecimento, é necessário publicar o estudo em
reconhecidos veículos científicos ou através da obtenção
de patentes. Para ser aprovado na seleção do doutorado,
é essencial a demonstração de qualidade e experiência
em pesquisa. Um bom currículo acadêmico na graduação
e no mestrado também é condição indispensável.
Pós-doutorado:  quem termina um doutorado e quer
continuar se aprimorando como pesquisador tem a
opção de fazer um pós-doutorado, que proporcionará um
nível de excelência em determinada área do
conhecimento. 

Pós-graduação strict sensu 
 

 



Cursos Livres
 
Para além da capacitação formal, há cursos livres
disponíveis no mercado em todas as áreas de
conhecimento. São cursos mais rápidos e importantes
meios de se obter conhecimento específico e qualificação
continuada. Existem grande oferta de curso online e não
necessitam de autorização do órgão de educação
competente. Por isso vale a pena fazer uma pesquisa para
verificar a qualidade da oferta.
 
Nanodegree
 
São cursos com duração mais curta (média de seis meses)
com foco em desenvolvimento de habilidades para o
trabalho. Geralmente é procurado por profissionais em
busca de mais qualificação, mudança de carreira e os que
querem empreender. O curso tem foco na prática por isso a
sua valorização. Pode ser interessante fazer uma pesquisa
para entender quais são as necessidades do mercado e
então fazer a sua opção.
 
Curso de Idiomas
 
Tão importante quanto o conhecimento específico em
determinada área é o conhecimento de idiomas. O inglês é
requisito fundamental para uma carreira bem-sucedida.
Saber se comunicar em outras línguas pode abrir muitas
portas para o mercado profissional.
 
 


