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A DECISÃO CORRETA PARA O
SEU FUTURO PROFISSIONAL!



A resposta é bem simples: capacitação, atualização e qualificação profissional.

Não é segredo para ninguém que as empresas estão cada vez mais exigentes na hora 
de abrir suas portas aos novos talentos. Elas buscam pelo melhor, por aquele 
candidato que tenha o diferencial necessário para se destacar.

Quem já está inserido no mercado de trabalho, sabe bem que ele passa por frequentes 
mudanças. Dessa forma, um curso de Pós-graduação oferece a atualização de 
conhecimentos que é absolutamente necessária na hora de objetivar o crescimento — 
ou mesmo a mudança — profissional. 

Para entender a importância de 
um curso de Pós-graduação em 
sua carreira, nada melhor que 
conversar sobre o assunto com 
quem entende. Confira nossa 
entrevista com a Profa. Fátima 
Franco, docente da Cruzeiro do 
Sul Educacional.

POR QUE COMEÇAR?



Quais as vantagens de possuir um curso de Pós-graduação?
Devido às constantes mudanças do mercado, as organizações 
estão precisando cada vez mais de profissionais qualificados para 
enfrentarem esses novos desafios. Assim, atualmente adota-se na 
área de Recursos Humanos a Educação Continuada, política que 
engloba, também, os cursos de Pós-graduação, e que tem como 
objetivo preencher as vagas com mão de obra qualificada.

Ter uma Pós-graduação amplia a empregabilidade do 
profissional, dando inúmeras vantagens em um processo seletivo. 
Outra utilidade diz respeito aos planos de carreira dentro das 
empresas, nos quais esses cursos são critérios exigidos para as 
promoções.

Esse tipo de qualificação é visto de que maneira pelas 
consultorias de recursos humanos?
As consultorias de recursos humanos apreciam profissionais que 
possuem cursos de Pós-graduação concluídos ou em 
andamento, pois isso demonstra que eles estão interessados na 
atualização de seus conhecimentos, o que é muito útil para as 
organizações. Muitas vezes, esse diferencial é utilizado como 
critério de desempate entre candidatos.

Quais fatores o profissional que deseja ascender na carreira 
deve levar em consideração ao escolher um curso de 
Pós-graduação?
Um dos fatores mais importantes para a escolha do curso é que 
ele complemente seu aprendizado não somente na área em que 
é formado. As organizações esperam que o profissional seja 
especialista em sua área de atuação, mas também tenha 
conhecimentos mais generalistas e, principalmente, na área de 
negócios, para que tenha uma visão sistêmica da organização, 
algo que o qualifica para atuar em cargos de liderança.

Existe um momento ideal para se fazer um curso de 
Pós-graduação?
Preferencialmente após a conclusão da graduação. Porém, caso o 
profissional esteja há algum tempo sem estudar, é importante 
que se matricule o mais rápido possível, para que possa 
conquistar sua valorização no mercado de trabalho.

A Pós-graduação pode ser útil aos profissionais que estão 
buscando uma mudança ou ampliação na carreira?
Sim, com certeza é muito útil. A Pós-graduação amplia os 
conhecimentos e os campos de atuação do profissional, o que 
pode ajudá-lo a mudar de carreira ou ser promovido. Há 
profissionais que após realizar o curso acabam se identificando 
com outras áreas.

E para empreendedores, pode ser útil?
Novos conhecimentos são sempre bem-vindos! E para os 
empreendedores, que acabam assumindo a responsabilidade por 
todas as áreas da sua empresa, são muito mais úteis, já que 
desenvolvem novas competências, habilidades e atitudes.



O que você espera de sua carreira? Essa pergunta é essencial 
quando pensamos em Pós-graduação, afinal, escolher uma 
das possibilidades de cursos existentes é o primeiro passo 
que você dará em sua qualificação acadêmica ou profissional.

Antes de qualquer coisa, pontue suas motivações e desejos 
futuros em sua área de atuação ou na qual pretende seguir. A 
partir disso, analise as principais características de cada uma 
das opções disponíveis e opte pela que melhor se encaixe em 
seus propósitos.

Para te ajudar nessa etapa, separamos as especificidades e 
objetivos de cada uma delas.

POR ONDE COMEÇAR?



MESTRADO E DOUTORADO
Para quem deseja atuar na área acadêmica como pesquisador 
e/ou professor universitário, os cursos de Mestrado e Doutorado 
são as escolhas certas a serem feitas, já que focam no 
aprimoramento da investigação científica de determinado 
tema/linha de pesquisa.

Com duração de 2 a 4 anos, tanto o Mestrado quanto o 
Doutorado exigem um nível bem alto de dedicação do estudante

MESTRADO PROFISSIONALIZANTE
Um pouco menos teórico que o Mestrado e o Doutorado, no 
Mestrado Profissionalizante há a capacitação do estudante em 
temáticas que, também, atendam às necessidades do mercado 
de trabalho.

Com duração de 2 a 4 anos, ele é indicado para pessoas que já 
possuam uma carreira e ambicionem cargos de liderança ou o 
aprimoramento em sua área de atuação. 

ESPECIALIZAÇÃO
O curso de especialização é perfeito para quem deseja se 
aperfeiçoar em uma determinada área do conhecimento, tendo 
como foco a qualificação e a atualização do profissional para o 
mercado de trabalho.

Ele possui duração de 1 a 2 anos e suas aulas costumam ocorrer 
no período noturno ou aos fins de semana.

MBA
Focando o mercado de trabalho, no Master in Business 
Administration, ou MBA, os cursos são voltados às áreas de 
gestão e administração, permitindo que os alunos aprendam e 
entendam sobre o mundo corporativo com os cases abordados 
em sala de aula.

Para o MBA, é indicado que os alunos já possuam alguma 
experiência profissional na área.

STRICTO SENSU LATO SENSU



Respondido isso, outra decisão se faz necessária: qual a modalidade de ensino 
que melhor se encaixa em seu cotidiano?
Isso acontece porque alguns cursos de Especialização ou MBA são oferecidos 
tanto na modalidade presencial, quanto no EAD.

Muito se sabe das vantagens de um curso na modalidade presencial, como o 
networking realizado entre os alunos, entretanto, muitas dúvidas ainda cercam 
o EAD — que teve um crescimento substancial nos últimos anos.

Flexibilidade faz toda a diferença em um dia a dia tão corrido como o que 
vivenciamos, por isso ter a possibilidade de estudar conforme o seu tempo 
disponível é algo que tem agradado aos profissionais. Veja outros benefícios 
de uma Pós-graduação a distância:

●  Tutores on-line prontos para esclarecerem qualquer dúvida acadêmica.

●  Mensalidades reduzidas.

●  A mesma preparação e diploma dos cursos presenciais.

●  Polos EAD espalhados por todo o País, nos quais os alunos possuem o 
suporte dos profissionais e a infraestrutura do local.

●  Cursos com ênfase no aspecto prático de determinado tema/área de 
atuação profissional

(As informações possuem como base os cursos oferecidos pela Cruzeiro do Sul Virtual)

PRESENCIAL
OU EAD?

● Ao se inscrever em uma Pós-graduação, 
alguns questionamentos são essenciais: 

● A instituição de ensino escolhida 
corresponde às suas expectativas quanto 
ao corpo docente, infraestrutura e 
metodologia de ensino?

● De que maneira o curso pretendido 
influenciará a sua carreira?

● O conteúdo abordado traz algo de 
novo para os conhecimentos que já 
possui na área em que atua?

● O tempo e o investimento que você fará 
são condizentes com a sua realidade?



COMO OTIMIZAR OS MEUS
ESTUDOS NO EAD?

UTILIZE BEM AS FERRAMENTAS DISPONÍVEIS.
Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, conseguimos 
encontrar, graças aos nossos tablets e smartphones, uma 
infinidade de conhecimentos bem na palma de nossas mãos. 
Utilize isso a seu favor!

Com essas informações, você já está preparado para escolher o curso e a modalidade 
de Pós-graduação que melhor se encaixam em suas expectativas e rotina. Para isso, 
conte com a Cruzeiro do Sul Virtual, que possui excelentes opções de cursos.

TEM ALGUMA DÚVIDA? PERGUNTE!
Não entendeu algo da matéria? Não tenha receio de perguntar! 
Para entender 100% dos assuntos abordados em aula, você 
conta com os seus tutores, preparados e prontos para ajudá-lo 
no que for necessário.

PLANEJE SUAS ATIVIDADES.
Organização é fundamental quando falamos de ensino a 
distância. Tenha em mente quais são suas tarefas e o tempo que 
elas exigirão. Dessa forma, será muito mais fácil estabelecer 
prazos e seguir um padrão em seus estudos.

SEJA INQUIETO.
Conhecimento nunca é demais, por isso, não se limite ao 
conteúdo dado em aula. Procure, pesquise e entenda! Isso fará 
a diferença em seus estudos.




