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MANUAL DO MESTRADO E DOUTORADO

Oportunidades para quem quer
SEGUIR ESTUDANDO

Número de doutores cresceu quase 500% em 18 anos no Brasil, mas ainda
é muito pouco quando comparado ao de países como EUA, Reino Unido e
Japão. Atentas a este cenário, instituições de ensino oferecem programas
cada vez mais diversificados para quem pretende buscar uma titulação.

Seleção

Processos envolvem de
entrevistas com o candidato a
apresentação de pré-projeto
Página 2

Mestrado

Entenda a diferença entre o
acadêmico e o profissional e a
quem se destina cada tipo
Páginas 4 e 5

Incentivo

Veja as etapas para conseguir uma
bolsa de estudo; há oportunidades
inclusive no exterior
Página 7

Este é um projeto de marketing realizado pelo Departamento Comercial do Grupo Folha. As informações são de responsabilidade da Eskrita Comunicação, edição de conteúdo e arte: Eskrita Comunicação | Multi Design.
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ACADÊMICO X PROFISSIONAL

CONHEÇA OS
DIFERENTES E
TIPOS DE
MESTRADO
Candidatos podem escolher
entre carreira voltada à
pesquisa e à docência, ou ao
aprimoramento profissional

scolher uma especialização por meio do stricto
sensu, o conhecido mestrado, pode exigir algumas escolhas por parte dos profissionais,quevãoalémdocursoaser
feito. Atualmente, instituições
já oferecem mestrado acadêmico ou mestrado profissional,
que têm suas peculiaridades e
que impactam diretamente no
caminho que o profissional deseja seguir no futuro.
De acordo com o pró-reitor da Universidade Mogi das
Cruzes (UMC), Miguel Luiz
Batista Junior, o mestrado
acadêmico tem um foco na
formação do profissional que
deseja atuar em pesquisa e
ensino superior, com o objetivo na docência no ensino

superior. Já o mestrado profissional busca ampliar os conhecimentos ou qualificação
dentro de áreas específicas
do mercado de trabalho. “Os
dois se confundem por serem
reconhecidos igualmente em
sua titulação”, afirma Batista,
que também é coordenador
de pós-graduação da UMC.
A Fipecafi tem mestrado profissional nas áreas de
Controladoria e Finanças. “O
programa é ideal para que os
profissionais desenvolvam
suas habilidades na identificação e criação de soluções
inovadoras para as organizações”, afirma a coordenadora
e professora do curso, Maria
Thereza Pompa Antunes.
Os processos seletivos va-

riam de acordo com o tipo.
“No mestrado acadêmico, o
candidato apresenta um projeto de pesquisa com demonstração de maturidade teórica
capaz de sustentar a pesquisa.
No profissional, o ideal é que
traga indicações da proposta
que faz em torno de questões
experimentais em determinada profissão, linguagens
aplicadas específicas para o
universo de uma carreira profissional”, explica o professor
doutor José Salvador Faro,
do programa de Mestrado e
Doutorado em Comunicação
da Universidade Metodista de
São Paulo.
Algumas universidades utilizam o mesmo processo seletivo. É o caso da Universidade
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Mogi das Cruzes (UMC), que
oferece tanto mestrado acadêmico quanto profissional, ambos com duração de 24 meses.
Na Anhembi Morumbi, para
os mestrados em Design e Hospitalidade, após a inscrição e
entrega da documentação necessária, o candidato terá que
fazer uma prova de conhecimento específico, uma de
língua estrangeira e, por fim,
uma entrevista. Já o mestrado profissional de Gestão em
Alimentos e Bebidas exige que
o candidato faça a inscrição,
entregue a documentação e,
após a primeira etapa, que é
a prova de língua estrangeira,
participe de uma entrevista e
argumentação oral sobre a bibliografia sugerida no edital.

O mestrado
profissional trabalha
as habilidades de
identificação e
criação de soluções
inovadoras”

Maria Thereza
Antunes, da Fipecafi

Fique atento às
oportunidades
ANHEMBI MORUMBI – Oferece
mestrado e doutorado em Design,
em Hospitalidade e, na área de
negócios, o Mestrado Profissional
de Gestão em Alimentos e Bebidas
(A&B). Os processos de inscrição para o primeiro semestre
estão encerrados, mas acesse
o site da instituição para ficar
de olho nos próximos editais.
http://portal.anhembi.br
FIPECAFI – Abrirá processo
seletivo para nova turma do
curso de mestrado profissional em Controladoria e
Finanças no dia 7 de abril.
http://www.fipecafi.org/Cursos/
DetalheCurso?cursoId=549
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FGV - Oferece mestrado em
Economia. Para participar do
processo seletivo, o candidato
deve indicar sua intenção ao
curso da FGV/EESP no campo de
preenchimento ao se inscrever
na prova da ANPEC. O exame é
composto de 6 provas obrigatórias. Inscrições a partir de julho.
http://eesp.fgv.br/

METODISTA – A universidade
oferece mestrado acadêmico
nas áreas de Ciências da Religião; Administração; Educação;
Comunicação Social; e Psicologia da Saúde. No momento
as inscrições para o mestrado
estão encerradas, as próximas
devem ser abertas em junho.
http://portal.metodista.br/

MACKENZIE – Oferece mestrado e doutorado nas áreas
Administração de Empresas;
Arquitetura e Urbanismo; Ciências e Aplicações Geoespaciais;
Direito Político e Econômico;
Distúrbios do Desenvolvimento;
entre outras. Em 1º de abril será
publicado novo edital de processo seletivo para todos os cursos,
com início em agosto de 2017.
http://portal.mackenzie.br/

UMC – A Universidade Mogi das
Cruzes possui três cursos de
mestrado acadêmico, em Biotecnologia; Engenharia Biomédica; e
Políticas Públicas, e um de mestrado profissional, em Ciência e
Tecnologia em Saúde.O processo
seletivo para ingresso no mestrado é aberto semestralmente.
http://www.umc.br/
pos_graduacao/81/
pos-graduacao-stricto-sensu
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