Mestrado Profissional: uma opção de desenvolvimento para profissionais que buscam
senioridade
A busca da pós graduação é uma opção para quem procura ampliar conhecimento. As opções
mais usadas no Brasil são os MBA´s, seguidos pelos cursos de especialização e desde 1998 o
profissional pode optar pelo Mestrado Profissional. Este tipo de curso tem duração média de 2
anos e foi criado pela coordenadoria de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior – Capes.
Nesta modalidade de pós graduação as questões discutidas em sala de aula, ou seja, o
conhecimento tecnológico, deve estar intrinsecamente ligado com o mercado de trabalho. Em
função desta característica, a oferta deste tipo de conhecimento vem crescendo no Brasil, em
2012 já existiam 456 universidades ofertando Mestrado Profissional. Neste mesmo ano o Brasil
já contava com 3.610 titulados em várias áreas de concentração.
Algumas diferenças entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional: o acadêmico
destina se aos profissionais que desejam atuar como docentes ou pesquisadores em
instituições de ensino superior. O mestrado profissionalizante tem foco em quem está no
mercado de trabalho desejoso de ampliar conhecimento que possa aplicar no dia-a-dia de seu
área de atuação.
No mestrado acadêmico o aluno deve apresentar ao final uma dissertação a uma banca. No
modelo profissionalizante o trabalho final poderá ter diferentes formatos: relatório de
pesquisa, artigo, projeto técnico e de inovação tecnologia.
No Pará, existem dois mestrados profissionais: um ofertado por uma empresa privada do
segmento de indústria de base e outro pela FGV, contudo alguns módulos precisam ser feitos
no Rio de Janeiro.
Uma outra opção é buscar um curso de pós fora do país, contudo o profissional deve ficar
atento pois estes diplomas devem ser validados no Brasil, caso contrário os mesmos não se
revertem em currículo. No Brasil, a validação só pode ser feita por instituições públicas, de
ensino superior que possuam cursos semelhantes. Além do diploma é necessário apresentar
um exemplar da dissertação ou tese. Certificado e currículo precisão passar por tradução
oficial.
Um dos principais benefícios de um curso de pós graduação é a troca de conhecimentos e
experiências com professores e colegas. Os contatos profissionais realizados ampliam a visão a
respeito do que vem sendo praticado no mercado , bem como a de se manter informado sobre
as oportunidades profissionais. É um momento de potencializarão de network e aproveitar a
oportunidade de intercâmbio para estabelecer parcerias que poderão ajudar a todos no
futuro.
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