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INTRODUÇÃO

Introdução

O aumento do nível de escolaridade da população brasileira
somado à exigência cada dia maior das empresas na hora
de contratar novos colaboradores têm feito muitas pessoas
buscarem por cursos de pós-graduação. E não é para menos!
Afinal, investir em formação e atualização profissional é
uma das estratégias mais certeiras quando o objetivo é
conquistar uma boa oportunidade no mundo corporativo,
buscar a recolocação no mercado de trabalho e até mesmo
mudar completamente os rumos da carreira.
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Introdução

Entretanto, para que o tiro não saia pela culatra e a especialização realmente traga todos os benefícios
a que se propõe, é necessário ficar atento a algumas questões bastante importantes. Caso contrário,
o risco de acabar frustrado, com a sensação de que só perdeu tempo e dinheiro é bastante alto. E,
obviamente, não é esse o seu objetivo, não é mesmo?

Justamente para ajudar na escolha da melhor instituição para sua especialização é que resolvemos produzir este e-book!
Ao longo dos próximos tópicos, você encontrará uma checklist completa para acertar em cheio, conhecendo a importância
de identificar os objetivos profissionais, de verificar o reconhecimento da instituição e a qualificação dos professores,
de avaliar a grade do curso e de analisar com cuidado a relação entre custo e benefício. Pensamos em tudo o que você
precisa saber sobre esse assunto!
Por isso, se está pensando em ingressar em uma especialização, mas ainda não tem certeza de qual é a melhor opção
para você, continue acompanhando este conteúdo!
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CONHEÇA SEUS OBJETIVOS PROFISSIONAIS

Conheça seus objetivos profissionais

O primeiro passo a dar antes de sequer pensar em se
matricular em uma especialização é parar e realmente
olhar para si mesmo. Tire um tempo para refletir com
calma sobre quais são seus objetivos profissionais e
onde exatamente você almeja chegar em sua carreira.
Afinal de contas, como já diz o velho ditado, para quem
não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve.
Acha que esse exercício parece, ao menos à primeira
vista, desnecessário ou simples demais? Pois acredite:
dar esse passo pode evitar que você cometa erros que
lhe custarão uma boa dose de tempo e dinheiro em um
futuro próximo.
Já imaginou se, depois de cursar a especialização, você se dá conta de que, no fundo, ela não era nada do que você queria?
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Conheça seus objetivos profissionais

Tudo bem que nunca é tarde para começar de novo, mas se você tiver bastante clareza do que quer antes mesmo de
decidir em qual instituição estudará e qual especialização quer fazer, as chances de acertar na mosca com sua formação
aumentam exponencialmente! Melhor ir por esse caminho, certo?

Se você está um pouco confuso sobre essa questão, escrever sobre o assunto e, a partir de suas reflexões,
traçar um plano de carreira, pode ser de imensa ajuda. Tendo seus objetivos profissionais bem
consolidados, você pode escolher a instituição de ensino e a especialização que estão mais alinhadas
a eles, aquelas que poderão, de fato, ajudá-lo a chegar mais perto de onde você deseja.

Nunca se esqueça que, apesar de hoje existirem inúmeras opções disponíveis, os cursos mudam bastante de um lugar
para o outro. E é claro que isso deve ser levado em conta na hora de tomar uma decisão! Somente sabendo quais são seus
objetivos é que você terá segurança e confiança para escolher a melhor especialização para seu perfil e suas necessidades.
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VERIFIQUE O RECONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO

Verifique o reconhecimento da instituição

Com suas metas profissionais bem esclarecidas, chega
o momento de decidir de qual instituição de ensino
você quer fazer parte como aluno. Essa é uma escolha
extremamente importante, que pode agregar um peso
considerável a seu currículo.
Você sabia que muitas empresas (no Brasil e no mundo
afora) costumam buscar talentos dentro de instituições
de ensino reconhecidamente de qualidade?
Por essas e outras, checar o reconhecimento da instituição
no mercado de trabalho é simplesmente imprescindível.
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Verifique o reconhecimento da instituição

A boa notícia é que, em tempos de internet democratizada e de toneladas de informações sendo disponibilizadas em
tempo real, cumprir essa tarefa é muito mais fácil do que há poucos anos. Hoje em dia, uma rápida pesquisa pelo nome
da instituição em que você está interessado já pode fornecer dados bastante relevantes para embasar sua avaliação.
Procure saber sobre a reputação da escola, buscando por comentários e depoimentos de alunos e ex-alunos, bem
como sobre a imagem da instituição no mercado de trabalho, já dentro do universo corporativo.
Dar uma olhada nos sites institucionais e nos perfis das redes sociais de cada uma das instituições de seu interesse
também é um bom caminho. Verifique a qualidade e a frequência dos posts, como a instituição interage com seus
seguidores e o que as pessoas falam a seu respeito.

Pode acreditar: reservar algumas horinhas da sua semana para fazer essa pesquisa pode poupar
muitas dores de cabeça no futuro! Para não correr esse risco, é melhor se prevenir, concorda?
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PESQUISE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES

Pesquise sobre a qualificação dos professores

Por mais que seja o próprio aluno, por meio de seu esforço e da sua disciplina, quem faz um curso bom ou ruim, poder
contar com o auxílio e o apoio de uma equipe de professores qualificados e experientes certamente é de grande ajuda.
Sendo assim, após escolher as instituições que pareçam ser mais adequadas a seus objetivos profissionais, chega a hora
de pesquisar sobre a qualificação do corpo docente de cada uma das opções selecionadas.

Na grande maioria dos casos, você pode ter acesso a essa informação nos próprios sites institucionais das
escolas. Busque saber quem são os professores, quais são seus níveis de formação e suas experiências
tanto como docentes quanto como profissionais da área.

Especialmente se seu objetivo é aprimorar qualidades e aprender conceitos aplicáveis ao mundo corporativo, é essencial
que os professores tenham trabalhado por um tempo considerável no setor. Dessa maneira, eles conseguirão aliar teoria
e prática, discutindo cases reais em sala de aula e dando dicas realmente úteis para o dia a dia. Pense bem: não parece
mais interessante aprender com quem já efetivamente viveu o que você ainda quer alcançar?
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AVALIE A GRADE DO CURSO

Avalie a grade do curso

Você se lembra que discutimos, lá no primeiro tópico deste e-book, sobre a importância de ter bastante claros seus
objetivos profissionais? Pois é exatamente nesse ponto que saber direitinho o que você deseja para sua carreira poderá
ajudá-lo a escolher a melhor especialização.
Chegou a hora de parar para avaliar a grade do curso!
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Avalie a grade do curso

Como já mencionamos, a quantidade de opções de cursos de especialização e pós-graduação disponíveis atualmente
é grande — especialmente se você vive em grandes centros urbanos.
Mas por mais que essa ampliação do leque de possibilidades seja extremamente positiva, uma vez que permite que mais
pessoas possam se especializar e se aprimorar, ela também traz algumas complicações.

Em sua pesquisa, você certamente vai perceber que, dependendo da instituição, cursos de nomes
praticamente idênticos possuem grades curriculares muito distintas. Por isso é que avaliar com cuidado
o conteúdo programático das especializações em que você está interessado é um passo imprescindível.

Verifique se as teorias e os conceitos que você deseja aprender serão realmente estudados e, o mais importante, certifique-se
de que a grade oferece disciplinas de abordagem mais prática. Afinal, se seu objetivo é dar um up no currículo, atualizarse em sua área de atuação ou até mesmo mudar o foco de sua carreira, sua especialização deve fornecer espaços de
discussão e aprendizagem de soluções para problemas enfrentados no dia a dia das empresas, certo?
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ANALISE A RELAÇÃO ENTRE CUSTO E BENEFÍCIO

Analise a relação entre custo e benefício

Para fechar esse conteúdo com chave de ouro, entramos
agora em um assunto um pouco delicado para algumas
pessoas: o valor do investimento para ingressar em uma boa
especialização. Nada de desanimar caso o investimento
não seja facilmente acessível.
Sabia que existem muitas saídas e opções para lidar com
essa questão? Pronto para não deixar essa barreira impedir
sua formação? Pois o primeiro ponto aqui é analisar com
cuidado a relação entre custo e benefício de cada uma das
especializações em que você possui interesse.
Em relação a esse quesito, desconfie daquelas instituições
que oferecem mundos e fundos por preços muito abaixo do
mercado. Afinal, em muitos casos, o barato pode acabar
saindo muito caro.
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Analise a relação entre custo e benefício

Levando isso em consideração, coloque na balança o
que a instituição tem a oferecer em termos de qualidade,
reconhecimento no mercado de trabalho, expertise
do corpo docente, abrangência da grade curricular e
facilidades de acesso ao curso.
Por outro lado, compare preços e condições de pagamento
de cada uma. Com essas informações em mãos, estabeleça
qual possui o melhor custo-benefício para você e seus
objetivos profissionais! Além disso, saiba que muitas
instituições viabilizam parcelamentos das mensalidades
para seus alunos.
O importante aqui é entender que, antes de descartar aquela especialização dos seus sonhos em função de o investimento
não caber em seu orçamento, você deve esgotar todas as possibilidades de conseguir um auxílio ou fechar uma negociação
com a instituição.
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CONCLUSÃO

Conclusão

Acertar em cheio na hora de escolher a instituição de
ensino para cursar sua especialização é essencial para
ter uma experiência incrível, realmente engrandecedora
em termos profissionais.
Quando a decisão é tomada com segurança, baseada em
pesquisas, o ambiente que esse tipo de curso proporciona
é extremamente enriquecedor, podendo contribuir para
um aumento bastante significativo de seus níveis de
conhecimento e da sua experiência corporativa.
Como resultado, você se torna muito mais preparado para enfrentar o competitivo mercado de trabalho atual e conquistar
melhores oportunidades, cargos e, consequentemente, remunerações.
Além disso, escolher com eficiência a instituição de ensino para sua especialização pode ampliar significativamente seu
networking profissional, eventualmente rendendo excelentes indicações!
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Conclusão

Entretanto, para que tudo isso saia do mundo dos sonhos e se transforme em realidade, é imprescindível avaliar com
paciência e atenção determinados pontos antes de bater o martelo. Caso contrário, você poderá fazer uma escolha
equivocada, não alinhada às suas metas profissionais ou ao que você deseja, de fato, aprender. Imagine chegar ao final
de uma especialização frustrado, com a sensação de que apenas perdeu tempo e dinheiro investido no curso. Essa
definitivamente não parece ser uma boa opção, não é mesmo?
Levando tudo isso em conta, o objetivo principal deste e-book foi o de criar uma checklist completa para quem deseja
escolher a melhor instituição para ingressar em uma especialização. Abordamos aqui aspectos bastante relevantes
sobre o assunto. Você já sabe que deve conhecer seus objetivos profissionais, verificar o reconhecimento da instituição,
pesquisar sobre a qualificação dos professores, avaliar a grade do curso e analisar a relação entre custo e benefício.
Agora é a sua vez! Se você está em busca da melhor instituição de ensino para investir na sua especialização, não perca
mais nenhum minuto sequer! Coloque em prática tudo o que aprendeu ao longo da leitura deste e-book e escolha aquela
que está mais alinhada aos seus objetivos profissionais, ao seu estilo de vida e ao que busca para sua carreira.
Acredite: você colherá os frutos dessa ação muito antes do que imagina.
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SOBRE SUA EMPRESA

Com mais de 40 anos de experiência em soluções educacionais, a Fundação
Dom Cabral tem como propósito promover o desenvolvimento sustentável da
sociedade por meio de uma educação executiva de excelência, voltada para as
necessidades mais urgentes de gestores e líderes organizacionais.
Prezamos pelas melhores práticas de ensino em educação executiva, oferecendo
aos nossos alunos qualidade, inovação e autonomia para escolherem o melhor
caminho de aprendizagem. Saiba mais!

