
 Com o cenário de crise desenhado para 2016, 
investir no próprio aprimoramento profissional é uma 
boa opção, uma vez que, para aqueles que possuem 
maiores níveis de instrução, a remuneração geralmente 
é maior. Dados da Revista Exame de novembro de 
2015 afirmam que, em um ano, a média salarial dos 
profissionais graduados cresceu apenas 4,6%, enquanto 
que para os profissionais com uma pós-graduação lato 
sensu, o reajuste chegou a 12,4% e alcançou 14,6% 
para aqueles que fizeram mais de uma especialização.
Já os profissionais com mestrado ou doutorado, estes 
obtiveram, entre 2014 e 2015, até 21,4% de aumento.

 Fazer uma pós-graduação pode ser um caminho para 
quem quer tornar o seu currículo mais atraente e obter 
um reconhecimento profissional. Ela abre mais portas e 
aumenta a sua rede de contatos para o mercado.

 No Brasil, existem duas modalidades de cursos de 
pós-graduação: o Lato Sensu e o Stricto Sensu. No 
primeiro estão os cursos de especialização e os MBAs 
(Master of Business Administration); no segundo, os 
programas de Mestrado ou Doutorado. São milhares 
de cursos, presenciais ou a distância, distribuídos 
em áreas como Agricultura e Veterinária; Ciências, 
Matemática e Computação; Ciências Sociais, Negócios e 
Direito; Educação; Engenharia, Produção e Construção; 
Humanidades e Artes; Saúde e Bem-Estar Social e 
Serviço.

 Com tantas possibilidades, é normal sentir-se 
inseguro quanto à melhor alternativa. Por isso, 
conhecer um pouco mais sobre as propostas 
desses cursos e programas, assim como as credenciais 
das instituições que os ofertam, facilita a escolha.

 Uma opção para o graduado que tiver interesse em 
se familiarizar com os currículos é inscrever-se como 
aluno especial em uma das disciplinas ofertadas. São 

diversas as vantagens em fazer essa experimentação. 
Caso você ainda não tenha feito uma pós-graduação, 
terá a oportunidade de conhecer a proposta do 
curso, metodologias de aula, corpo docente, linhas 
de pesquisa, infraestrutura de laboratórios, processo 
de avaliação e outros diferenciais. Essa experiência é 
igualmente válida para quem já fez uma pós-graduação 
em nível de especialização, pois a necessidade de 
aperfeiçoamento é constante e os currículos são sempre 
atualizados com conteúdos e ferramentas que atendem 
à dinâmica no mundo do trabalho. Além disso, voltar 
aos bancos escolares amplia o seu networking, faz com 
que você conheça profissionais de outras empresas 
e organizações, troque informações e experiências, 
ampliando suas possibilidades futuras de novos 
negócios, parcerias e propostas de emprego. 

 Para cursar uma disciplina especial, normalmente, 
o interessado tem que ter diploma de graduação. Após 
concluí-la, poderá pedir aproveitamento, caso venha a 
se matricular no curso de interesse.

 Na Unesc, existem mais de 40 cursos de 
especialização. São áreas como Humanidades, 
Ciências e Educação; Engenharias e Tecnologias; 
Gestão e Direito e Saúde; além de seis mestrados e dois 
doutorados próprios.

 Escolher uma Universidade passa também pela 
qualidade do ensino. A Unesc foi reconhecida pelo MEC 
com 98% de notas 4 e 5 em sua avaliação. Alcançou o 1º 
lugar em pesquisa entre as universidades não estatais 
do país, segundo o Ranking Universitário da Folha 
de SP – RUF. Seus projetos de pesquisa e extensão já 
beneficiaram mais de 4 mil pessoas.

 E você? Já pensou em fazer uma pós-graduação? 
Investir no seu conhecimento é uma boa forma de 
pensar no futuro e se preparar.
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