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O momento de 
decidir fazer uma 
pós-graduação 
pode ser decisivo 
para sua carreira.
Um curso de especialização tem a capacidade de te direcionar para uma nova 
área na qual você queira atuar, aprofundar seus conhecimentos na área que você 
já está atuando, aumentar seu valor de mercado… As possibilidades são várias e 
dependem, principalmente, das suas metas profissionais, da trajetória que você 
deseja seguir daqui pra frente.  

Por isso, nesse e-book, vamos te ajudar a:
• Entender o papel da pós graduação no mercado de trabalho
• Saber o que um certificado de pós pode proporcionar para sua carreira
• Conhecer os diferentes tipos de pós e qual é a ideal para você

Com todas as informações presentes nesse e-book, esperamos que você tome 
a decisão mais assertiva possível sobre fazer uma pós-graduação e coloque sua 
carreira na direção que sempre sonhou!
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O valor da pós-graduação 
no mercado de trabalho
De maneira geral, o mercado de trabalho 
está passando por um momento complicado. 
Atualmente, são mais de 13 milhões de 
desempregados no Brasil e, nessas circunstâncias, 
ter um diferencial no currículo, como uma pós-
graduação, pode ser decisivo para se manter ativo 
profissionalmente.

De acordo com dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 
quem concluiu um curso de pós-graduação tem maiores oportunidades 
profissionais. Além disso, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), cada ano de 
pós cursado aumenta mais 40% da renda mensal 

se você fizer um curso de dois anos, 
estaria aumentando seu salário 
em cerca de 80% em relação a um 
profissional apenas com graduação. 
Aliando esses fatores a um cenário de 
crise no mercado de trabalho, investir 
em uma pós é investir em um futuro 
profissional (e até pessoal!) mais 
estável e seguro.
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O que um curso de 
pós-graduação pode 
te proporcionar?
Um curso de pós-graduação permite que você foque em uma área de atuação 
específica tanto a partir de um ponto de vista acadêmico, voltado para teoria e 
pesquisa, quanto a partir de um viés prático, aprendendo com casos reais do 
mercado e com a experiência profissional de professores e colegas. 

Para participar de um curso desse 
tipo, não é necessário ter experiência 
profissional na área, o que permite 
que pessoas em diferentes situações 
e estágios da carreira se beneficiem 
dele. É possível fazer uma pós se 
você tiver acabado de se formar e 
estiver buscando se especializar em 
uma área ou também se você quiser 
conhecer outros temas e mudar o 
rumo da sua carreira.     

Tendo em vista o que falamos até 
agora, uma pós pode te ajudar a 
atender vários objetivos diferentes, 
como:

• Mudar de área de atuação ou até de 
profissão;
• Especializar-se em uma área, 
aprofundando seus conhecimentos;
• Aprender na prática, podendo 
aplicar seus aprendizados no dia a dia 
de trabalho;
• Adquirir conhecimento teórico 
sobre um tema e produzir uma 
pesquisa acadêmica sobre ele;
• Ganhar reconhecimento e aceitação 
no ambiente de trabalho;
• Visar uma promoção e/ou aumento.

Pare e pense: você se identifica com 
alguns desses pontos? Se sim, é 
possível dizer que a pós-graduação é 
a decisão certa para você!

O foco vai depender 100% 
dos objetivos que você 
tem em mente! 
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Encontre a pós ideal 
para você
Agora é hora de pensar no tipo de 
curso que atenderia melhor seus 
objetivos - em relação ao foco do 
ensino e também em relação à forma 
que as aulas serão dadas.

Atualmente existem 4 tipos de pós-
graduação, são eles:

1) Stricto Sensu
Stricto sensu é uma expressão em latim 
que significa “sentido específico”. No 
contexto da pós graduação, isso quer 
dizer que são programas de mestrado 
ou doutorado voltadas para atividade 
acadêmica, para pesquisa. Para receber 
o diploma de titulação de mestre ou 
doutor, é preciso realizar a defesa de 
uma pesquisa para uma banca.  

2) Lato Sensu
Ao contrário do stricto sensu, lato 
sensu significa “sentido amplo”, 
sendo um tipo de programa de 
pós-graduação voltado para a 
especialização em um tema prático 
dentro de uma área. Com foco na 
prática profissional, geralmente tem 

duração mais curta do que outros tipos 
de pós e, ao final do curso, o aluno 
recebe um certificado de conclusão (e 
não um diploma).  

3) Mestrado Profissional
Um mestrado profissional tem como 
objetivo principal aprofundar os 
conhecimentos e formar profissionais 
que atuem em atividades técnico-
científicas de várias áreas. A diferença 
desse tipo de curso é que ele é stricto 
sensu, tendo exigências acadêmicas 
específicas, mas, ao mesmo tempo, 
é voltado para temas práticos, do 
mercado de trabalho.

4) MBA 
MBA, sigla em inglês, significa Mestre 
em Administração de Negócios, 
mas não tem relação com mestrado. 
É um tipo de pós-graduação lato 
sensu, sendo reconhecido como uma 
especialização voltada para temas da 
área de administração, como Finanças, 
Recursos Humanos e Marketing. Para 
fazer um curso de MBA, é exigido 
experiência profissional do mercado 
de trabalho.
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Além dos tipos de formação na 
pós-graduação, existem também 
diferentes formas de estudar, com 
cursos presenciais e cursos online. De 
maneira geral, a principal diferença 
entre eles são o custo e a flexibilidade 
logística e de horários. As pós-
graduações presenciais costumam 
ter mensalidades mais altas e horários 
específicos para as aulas.

Enquanto isso, os cursos online de pós 
geralmente apresentam valores de 
mensalidade menores e permitem que 
o aluno assista às aulas no horário que 
preferir, acessando a plataforma na 
hora que quiser. 

Em termos de qualidade de ensino, os 
cursos online não ficam para trás em 
relação aos presenciais. Isso porque, 
para funcionarem, eles devem ser 
credenciados por instituições com aval 
do Ministério da Educação (MEC).
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Agora que você já entendeu a relevância que uma pós-graduação tem no 
mercado de trabalho atual, conheceu os diferentes tipos de programa e também 
a possibilidade de ter aulas presenciais ou online, é hora de decidir qual é pós 
ideal para você.

O Descomplica atualmente conta com cursos de pós-graduação online em 
Pedagogia e Administração com duração de 6 meses, permitindo que em pouco 
tempo você se especialize na sua área de interesse, estude no horário e local que 
quiser e aumente rapidamente seu valor de mercado, tendo resultados e ganhos 
expressivos logo no primeiro ano.   

Confira nossos cursos de pós-graduação 
Latu Sensu e MBA disponíveis:

Pedagogia: 
Pós-graduação em Pedagogia 
Educacional, proporcionando que 
profissionais da educação possam se 
habilitar para dar aulas a turmas de 
Ensino Médio, podendo redirecionar 
sua carreira e até aumentar seus 
rendimentos; conquistarem a 
aprovação em concurso público que 
tenha um certificado de pós-graduação 
como requisito; e até mesmo se 
certificar para lecionar em cursos de 
pós-graduação, que permitem que o 
corpo docente seja formado por um 
percentual de profissionais com Stricto 
Sensu e Latu Sensu;

Conheça os cursos de pós-
graduação do Descomplica! 

Administração: 
MBA em Gestão de Negócios, 
transformando você em um 
profissional completo, com 
conhecimentos aprofundados de 
estratégia empresarial, finanças, 
economia, gestão de tempo, oratória, 
estatística, inovação e marketing - 
disciplinas que são necessárias ter 
domínio para se destacar em uma 
posição de liderança em empresas 
ou até empreender e começar seu 
próprio negócio.

Para se inscrever e começar as aulas 
em breve, é só clicar aqui e assinar 
a pós ideal para você! Conte com a 
gente para alavancar sua carreira! 

https://descomplica.com.br/blackfriday/pos-graduacao/

