
TUDO O QUE VOCÊ  
PRECISA SABER SOBRE

Entenda o que é uma pós-graduação, 
qual é a importância de ter ao menos 
uma em seu currículo e quais são os 

diferentes tipos ofertados

PÓS-GRADUAÇÃO



O mercado de trabalho está cada vez  mais 
especializado e segmentado. Investir em 
educação continuada é fundamental para 
que você consiga se destacar entre os vários 
profissionais graduados todos os anos e entre 
os que já estão inseridos profissionalmente.

Manter-se atualizado em sua área de exercício 
é extremamente importante. Por meio de um 
curso de pós-graduação, é possível comprovar 
que seu interesse pelos estudos vai lém, 
sempre buscando conhecimentos essenciais 
para sua carreira.

A pós-graduação, como o próprio nome já 
diz, é qualquer formação que suceda a uma 
graduação, porém nem todos os cursos são 
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iguais, e as características variam de acordo 
com formato, duração e forma de ingresso. 
Atualmente, existem cursos nas mais diferentes 
áreas de estudo e de atuação, e compreender 
suas especificidades é um fator decisivo na 
hora de escolher o programa mais indicado 
para seu caso.

Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
são várias as formas de você aprimorar seus 
conhecimentos em cursos pensados com 
base no que o mercado espera de um jovem 
profissional ou de quem já tem uma bagagem 
construída, mas, mesmo assim, continua se 
aprimorando. Por isso, anote as dicas e faça a 
escolha certa.



POR QUE 
CURSAR UMA 
PÓS-GRADUAÇÃO?

Existem diversos motivos que levam os 
profissionais formados a buscarem uma pós-
graduação. O complemento à carreira é um 
dos principais, já que é fundamental estar em 
constante aprimoramento. Ainda que a base do 
conhecimento seja a mesma, novas técnicas 
e conhecimentos são capazes de transformar 
uma profissão em pouquíssimo tempo.

Para os profissionais de tecnologia, por 
exemplo, é extremamente importante 
conhecer os componentes e as estruturas 
criadas para facilitar e otimizar o tempo 
de serviço. Já para quem trabalha na área 
da saúde, novas técnicas são capazes 
de aprimorar tratamentos e salvar vidas. 
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Por isso, quanto mais você souber sobre algo,  
melhor será para o seu futuro.

Além disso, muita gente encontra na pós-
graduação uma oportunidade de mudar 
de área. Em vez de começar uma nova 
graduação, a busca por um curso mais 
específico é muito atrativa para quem já 
sabe que rumos quer tomar na carreira. Um 
exemplo: um professor acostumado com 
Ensinos Fundamental e Médio resolve se 
tornar professor universitário. A escolha de 
uma pós em Docência na Educação Superior, 
ofertada pelo Mackenzie, parece ser uma 
excelente oportunidade de trilhar novos 
caminhos.

Por isso, antes de escolher seu programa 
de pós-graduação, entenda as suas 
necessidades. Você deseja uma  
especialização mais focada em gestão? 
Seu foco é a área acadêmica? As disciplinas 
do programa são de seu interesse e irão 
melhorar o seu currículo? A instituição tem 
o reconhecimento de mercado de que você 
necessita? Ser o mais claro possível nessas 
questões ajudará a escolher a opção mais 
indicada para o seu caso.

https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/especializacao/ead/docencia-na-educacao-superior/


TIPOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO

1. Lato sensu

Significa “em sentido amplo”, traduzido do 
latim. Engloba as especializações focadas no 
mercado de atuação do aluno e os cursos de 
MBA. Normalmente, têm uma aplicabilidade 
mais imediata, com duração mínima de 360 
horas e a emissão de um certificado de 
conclusão, e não de um diploma.
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2. Stricto sensu

É muito buscada por quem quer seguir carreira 
acadêmica. A modalidade está focada na 
produção do conhecimento por meio de 
pesquisa científica, atividades de ensino e 
de extensão, visando ao aprofundamento 
dos conhecimentos acadêmicos e técnico-
profissionais em campos específicos do saber, 
seguindo normativas nacionais de educação 
e padrões de qualidade, principalmente da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes).



MODALIDADES 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO

1. ESPECIALIZAÇÃO
Mais voltada ao mercado de trabalho, a 
especialização é uma forma de se aprofundar 
em um conhecimento extremamente 
específico. Trata-se de uma formação lato 
sensu, com duração média entre 12 meses e 
24 meses. Para a certificação, é necessária 
a produção de um trabalho de conclusão de 
curso, semelhante ao da graduação, mas com 
foco no tema escolhido para análise no curso. 
No Mackenzie, existem especializações lato 
sensu em diferentes áreas: Arquitetura e 
Design, Educação, Economia, Comunicação 
e Letras, Direito, Engenharia e Tecnologia, 
Finanças e Controladoria, Hospitalidade, 
Psicologia Aplicada, Tecnologia da 
Informação e Negócios, Estratégias e Gestão.

44

https://www.mackenzie.br/matriculas/especializacao/sao-paulo-higienopolis/


2. mba
O Master in Business Administration é 
uma forma de especialização lato sensu 
com foco nas áreas de Gestão, Logística e 
Administração. É bastante procurado por 
quem pretende atuar em cargos de liderança, 
pois conta com programas voltados para o 
empreendedorismo. A partir do estudo de 
casos reais, os alunos passam a ter acesso 
às ferramentas de gestão e às melhores 
formas de utilizá-las. Para a conclusão 
do curso, o estudante deve apresentar 
uma monografia ou um projeto específico 
relacionado ao tema do MBA, muitas vezes 
mais voltado à prática do que à teoria.

Normalmente, o MBA é indicado para 
profissionais que já estão há certo tempo no 
mercado e querem ascender na carreira — 
alguns processos seletivos, inclusive, exigem 
uma experiência mínima na área.



3. Mestrado e Doutorado
As duas formas de graduação stricto 
sensu são o mestrado (com duração 
média de 2 anos) e o doutorado (que leva 
aproximadamente 4 anos para ser concluído).

O mestrado e o doutorado acadêmicos 
são focados em pesquisas científicas. O 
aluno precisa produzir algo com base no 
que estuda e, para isso, aprende teorias de 
outros pesquisadores a fim de testá-las na 
linha de pesquisa que escolheu. No mestrado 
acadêmico, a conclusão se dá por meio da 
elaboração de uma dissertação; no doutorado 
acadêmico, o estudante conclui o estudo com 
uma tese. Diferentemente da monografia, 
a tese precisa oferecer uma contribuição 
inédita para a área de estudo.

O mestrado e o doutorado profissionais 
são modalidades novas de ensino, 
regulamentadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) em 2017. Embora possam contemplar 
algum tipo de pesquisa, seu foco é a 
aplicação prática do aprendizado. É por isso 
que são boas alternativas para quem está 
focado no mercado.



O trabalho final do mestrado profissional 
requer a análise de problemas reais 
da área de atuação do aluno. Existem 
três linhas de pesquisa para mestrados 
profissionais no Mackenzie: Controladoria 
e Finanças Empresariais; Administração do 
Desenvolvimento de Negócios; e Economia e 
Mercados.

Tal como o mestrado profissional, o 
doutorado profissional é estruturado de modo 
a estreitar os laços entre as instituições de 
ensino e o setor produtivo, destacando-se 
por fomentar o pensamento sobre novas 
tecnologias para o setor de atuação do aluno.

https://www.mackenzie.br/processos-seletivos/mestrado-doutorado/
https://www.mackenzie.br/processos-seletivos/mestrado-doutorado/


PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL 
E EAD

1. PRESENCIAL 
É o modelo mais tradicional de ensino, com 
a necessidade da presença física do aluno 
em uma instituição de ensino para cumprir 
grades e horários pré-estipulados. As aulas 
de pós-graduação podem acontecer tanto 
nos fins de semana (em todos ou a cada 15 
dias) quanto diariamente, dependendo do 
curso e da instituição escolhida. A vantagem 
é a existência de um contato direto com os 
professores e os colegas de aprendizado, 
favorecendo a interação e a troca de 
conhecimentos. (Por conta da pandemia, não 
estamos tendo aulas presenciais)
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2. EAD
Com a vida profissional cada vez mais agitada, 
muitas pessoas não encontram espaço 
para cursar uma pós-graduação presencial. 
O tempo de deslocamento e a falta de 
instituições próximas de casa são fatores que 
contribuem para opções online de ensino.

A Educação a Distância (EaD) é uma das 
modalidades que mais estão crescendo 
na área da educação. Com a EaD, o aluno 
consegue criar a própria rotina, cursando 
as aulas nos horários reservados para essa 
função. Ainda assim, existe um cronograma 
a ser cumprido, inclusive com tempo de 
permanência logado na central e produção de 
avaliações — sendo requisitos para a emissão 
do certificado de conclusão.

O conteúdo EaD permanece armazenado em 
uma plataforma de conteúdo virtual, na qual o 
aluno pode encontrar textos, vídeos, gráficos, 
áudios e diversos materiais educacionais para 
seu aprendizado. Por isso, são necessários um 
computador ou tablet e acesso à internet para 
estudar com qualidade.

A Universidade Presbiteriana Mackenzie 
oferece 18 cursos na modalidade de 
educação a distância em diferentes áreas, 

https://www.mackenzie.br/matriculas/especializacao/ead/
https://www.mackenzie.br/matriculas/especializacao/ead/


como Direito Processual Civil, Marketing 
Estratégico, Neurociência e Psicologia 
Aplicada, Língua Portuguesa e Literatura, 
Economia e Gestão do Agronegócio, 
Compliance Digital, entre outros.

3. SEMIPRESENCIAL
Mistura características tanto do presencial 
quanto da EaD. Para ser considerado 
semipresencial, o curso necessita ter ao 
menos 20% das aulas ministradas em 
ambientes online, incluindo transmissões ao 
vivo de conteúdos, mantendo a proximidade 
e a interação entre os alunos dispersos 
fisicamente. Na maioria dos casos, as 
avaliações são feitas presencialmente, mas 
isso não é uma regra.

No Mackenzie, os alunos podem cursar 
especializações 50% presenciais e 50% a 
distância. Dessa maneira, é possível montar 
o próprio cronograma de estudo sem perder 
a oportunidade de networking. Os cursos 
semipresenciais seguem três linhas de 
pesquisas: Negócios, Estratégia e Gestão; 
Tecnologia da Informação; e Finanças e 
Controladoria. (Por conta da pandemia os 
50% presenciais não acontecem)



MÓDULOS 
INTERNACIONAIS

Outro diferencial que tem contado bastante 
nos currículos é a vivência internacional, seja 
através de um intercâmbio cultural, seja em 
um programa de estudos que inclui aulas em 
outros países. Diversas instituições brasileiras 
procuram parcerias com universidades 
estrangeiras a fim de formar profissionais 
ainda mais qualificados para o mercado.

No Mackenzie, os alunos de especialização 
podem cursar módulos internacionais em 
qualquer período do curso: no início, durante e 
até após a conclusão. Por meio de parcerias 
com universidades de Portugal, Espanha, Itália 
e Holanda, os estudantes podem aprimorar 
sua formação com vivência em algumas das 
mais renomadas instituições do mundo.
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https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/modulos-internacionais/


Saiba mais osbre a pós-graduação 
EAD do Mackzenzie

https://www.mackenzie.br/matriculas/especializacao/ead/
https://www.mackenzie.br/matriculas/especializacao/ead/

