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Recursos humanos tem grande procura
Áreas administrativa e de negócios figuram na sequência entre os mais requisitados nas instituições do Grande ABC
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A empreitada dos profissionais pela busca de uma especialização que compense
e ofereça amplos diferenciais na carreira tem lançado
para as universidades o desafio de oferecer cursos que estejam de acordo com as exigências do mercado e das iniciativas de modernização
em diversas áreas. Recursos
Humanos, Administração,
Direito e Comunicação têm
recebido maior procura por
aperfeiçoamento técnico.
O Grande ABC possui muitas instituições que oferecem pós-graduação de diversos tipos. O Senac, que tem
unidades em Santo André,
São Bernardo, é um exemplo de cursos mais específicos, mas não deixa de ter os
mais procurados.
De acordo com a coordenadora de pós-graduação da
unidade de Santo André, Katia Falchi, a especialização
mais buscada é Gestão Estratégica de Pessoas, por focar
diversos públicos. “Esse curso atende profissionais da
área de recursos humanos,
analistas, consultores em gestão de negócios, empresários, gerentes e profissionais
que tenham a responsabilidade ou interesse em liderar e
gerenciar pessoas”, explica.
O Senac Santo André tem
buscado notar as tendências
de mercado, há pouco tempo
a unidade da região teve uma
procura pelo curso de Marketing Digital e E-Commerce,
que antes só existia em unidades da Capital. “Tivemos interesse por aqui, mas só tinha
em São Paulo, decidimos trazer por conta da procura, e

também, por
ser um curso da
atualidade”, conta
a coordenadora.
Já a Universidade Metodista de São Paulo, de São
Bernardo, traz opções presenciais e a distância, sendo
elas, nas áreas de Comunicação, Saúde, Administrativo,
Empresarial e Direito, entre
outros. A unidade tem entre
os mais procurados os cursos de Marketing, Comunicação Empresarial e, como
no Senac Santo André, a especialização em Gestão de
Pessoas.
O reitor interino da universidade e coordenador de
pós-graduação e Pesquisa,
Fábio Botelho Josgrilberg,
explica o motivo de estarem
entre as mais escolhidas.
“Em Comunicação, a (Universidade) Metodista sempre foi reconhecida e isso
atrai muitos alunos, tanto
os antigos quanto novos,
mas no caso do curso de Gestão de Pessoas é uma área
que está cada vez ganhando

mais espaço nas empresas e
as pessoas procuram se especializar”, explica.
Trazendo mais novidades em 2017, a Metodista
incluirá em sua grade formações em Direito Educacional, Direito Difuso e Coletivo, Gestão Inteligente:
Liderança, Coaching e Inovação, Relações Trabalhistas e Gestão do Passivo, Filosofia da Religião e Profetismo Apocalítico.
No Centro Universitário
FEI, em São Bernardo, as coisas mudam um pouco. Como a universidade se concentra em ministrar formações
na área de Engenharia, Administração e negócios, os
mais buscados são os que se
dividem em mecânica, automação, Engenharia, Administração, empreendedoris-

mo, marketing, elétrica, entre outros. A vice-reitora de
extensão e atividades comunitárias da universidade, Rivana Marino, explica o motivo da procura por essas especializações. “Alguns são
de áreas mais tecnológicas
e que visam o aprofundamento de determinadas carreiras, além de ter caráter
complementar à formação
da graduação e de aplicação imediata no trabalho”,
afirma.
O Instituto Mauá de Tecnologia, de São Caetano, oferece cerca de 22 cursos de especialização, e não tem um
específico como o mais procurado. “Acho que todos
têm levantado bastante interesse, mas Engenharia Civil,
Gestão de Projetos e os mais
antigos da nossa unidade de
São Paulo”, afirma o coordenador de pós-graduação,
professor Julio Lucchi.
ESPECIALIZADOS
Aos 28 anos, Maria Isabel
Moraes Pereira, moradora

de São Bernardo, é formada em Odontologia pela
Unicid (Universidade Cidade de São Paulo) e na hora
de iniciar a pós-graduação
adotou o critério de qual
área mais gostava e também a que mais sentia dificuldade e optou por fazer
especialização de Prótese
Dentária – Reabilitação
Oral.
A capacitação ajudou a
estudante a conseguir emprego durante o curso. “Eu
quis aprender mais, até porque na minha profissão a cada mês tem uma descoberta
e nunca podemos parar de
estudar. Na pós são menos
alunos, então a gente consegue tirar dúvidas e os professores se dedicam mais às
aulas”, conta.
A intenção da dentista é
não parar e ainda neste ano
Maria Isabel quer se dedicar a mais uma pós, mas
dessa vez pretende fazer
em alguma faculdade do
Grande ABC. “Na minha
área tem mais opções por
São Paulo, mas quero começar uma mais perto, em São
Bernardo ou em Santo André”, declara.
O professor de Educação
Física Levi Ferracini da Silva, 27, de Ribeirão Pires, é
formado em licenciatura na
profissão e está fazendo
uma pós para atuar na área
acadêmica. “Tenho o objetivo de ser professor de faculdade e por isso preciso estar sempre me atualizando”, ressalta.
Após o início da pós-graduação, Silva já notou diferença na questão financeira. “Depois de começar o
curso eu recebi uma proposta de 100% de aumento salarial”, conta.

