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INTRODUÇÃO

Isso porque é uma formação mais específica e direcionada 
para o profissional adquirir novas competências e, desse 
modo, fazer a diferença na empresa em que trabalha, 
alcançando os cargos mais cobiçados e bons salários.

Quer entender melhor a importância de se capacitar 
e como a pós-graduação em Engenharia pode 
transformar sua vida profissional? Acompanhe nosso 
e-book e descubra o que considerar para escolher o curso 
que mais combina com você!

Talvez você já esteja cansado de ouvir 
que o mercado de trabalho é concorrido, 
mas sabe o que fazer para virar o 

jogo e conseguir se destacar? A Engenharia 
oferece boas perspectivas de trabalho para 
os graduados, pois é, tradicionalmente, uma 
profissão com alta demanda em todo o país. 
Para conseguir ter sucesso, no entanto, é 
fundamental investir em qualificação, com 
cursos de pós-graduação.

https://www.ucl.br/


IMPORTÂNCIA DA 
CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL



6

IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Você se esforça para ingressar na faculdade de Engenharia, afinal, a concorrência 
não é fácil. Quando começa o curso, precisa se dedicar ao máximo aos estudos, 
pois o conteúdo é complexo. Além das aulas teóricas, são muitas aulas em 

laboratório, fora a experiência em outros projetos e nos estágios.

Quando você, finalmente, está com o diploma em mãos e pronto para trabalhar, descobre 
que o mercado de trabalho está bastante exigente e que só a graduação não basta. É 
preciso adquirir a capacitação profissional para se destacar.

“Mas, então, o que aprendi no Ensino Superior não tem valor?”, você se pergunta. Claro 
que tem! É a base da sua formação. Para construir uma carreira ascendente, entretanto, 
você precisa ir além, fazendo uma pós-graduação em Engenharia — como um curso de 
especialização ou MBA.

Veja a seguir os benefícios de adquirir qualificação com a educação continuada.

https://www.ucl.br/
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IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

VANTAGEM COMPETITIVA

As empresas buscam profissionais que possam 
inovar, ou seja, fazer a diferença. A competitividade 
com outras organizações e as oscilações da 
economia exigem candidatos que consigam pensar 
em novas soluções, sem aumentar os custos.

Diante desse contexto, os gestores querem 
contratar pessoas que sejam especializadas 
em algum segmento ou apresentem conhecimento 
mais aprofundado em alguma área. Com isso, se 
estão selecionando engenheiros para determinada 
vaga, vão escolher aqueles que tenham a certificação 
de alguma pós-graduação no currículo.

É claro que há mercado também para os graduados, 
mas as melhores vagas e os melhores salários são 
direcionados para profissionais que correram atrás 
do aperfeiçoamento da carreira.

https://www.ucl.br/


8

IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

 # 53,7% para coordenadores 
ou supervisores;

 # 47,5% para profissionais 
graduados, como 
engenheiros;

 # 14,7% para analistas.

AUMENTO DA RENDA

Quem tem uma pós-graduação 
pode conseguir salários 
maiores. É isso que mostra uma 
pesquisa da Catho Educação: 
profissionais com uma 
especialização ou MBA, quando 
comparados com quem só 
possui o diploma de graduação, 
têm um aumento de renda de:

Desse modo, além de ajudar 
na construção de uma carreira 
sólida, uma pós-graduação vai 
incrementar sua renda, visto 
que você passa a ser mais 
valorizado no mercado.

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/pos-graduacao-pode-aumentar-salario-em-ate-118-diz-pesquisa.ghtml
https://www.ucl.br/
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IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

AQUISIÇÃO DE NOVAS COMPETÊNCIAS

Essa valorização ocorre justamente porque você adquiriu 
novos conhecimentos e competências. Dessa forma, está 
apto a trabalhar em segmentos mais específicos.

As aulas da pós-graduação unem teoria e prática, com 
muitos estudos de caso, e são sempre focadas no mercado 
de trabalho. No caso do MBA, por exemplo, o profissional 
adquire, ainda, habilidades de liderança e gestão, 
importantes para quem sonha em empreender, ou seja, ter 
o próprio negócio.

Esse tipo de formação também colabora para o 
desenvolvimento pessoal do aluno, pois ele passa a 
enxergar novas perspectivas sobre sua área de trabalho, 
aprimorando a criatividade e o pensamento analítico.

https://www.ucl.br/
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IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

POSSIBILIDADE DE SER PROMOVIDO

Muitas pessoas pensam assim: já tenho um bom 
emprego, estou satisfeito e, por isso, não preciso 
estudar. Mesmo que você se sinta realizado na 
empresa em que trabalha, saiba que pode melhorar 
de posição ao fazer uma pós-graduação.

Gestores enxergam com bons olhos os 
colaboradores que demonstram interesse em 
aprender e se dedicam a fazer um curso, mesmo com 
a correria da rotina profissional. Então, se você tem 
a ambição de ser promovido, comece a se programar 
e faça uma especialização ou um MBA.

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Para lidar com as constantes mudanças do 
mercado, principalmente em relação a novas 
tecnologias, é essencial se manter atualizado. A 
matriz curricular de cursos de pós-graduação é 
criada de modo a contemplar as tendências e as 
novidades de determinada área.

Dessa maneira, quando você investe na capacitação 
profissional, também está investindo em sua 
atualização, o que vai deixá-lo mais preparado 
para o mercado de trabalho.

https://www.ucl.br/
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IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

OPORTUNIDADE PARA 
AUMENTAR O NETWORKING

O ambiente da pós-graduação é formado por 
pessoas que já estão no mercado de trabalho, 
tanto os alunos como os professores. É, 
portanto, um local ideal para você aumentar 
sua rede de contatos profissionais.

Fazer networking vai propiciar que você 
fique por dentro das tendências de sua área, 
troque experiência e ainda faça parcerias 
de negócios ou fique informado sobre 
vagas de emprego em seu segmento.

https://www.ucl.br/
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PÓS EM ENGENHARIA

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

É o curso direcionado para o mercado de 
trabalho, por isso as aulas são formatadas para 
que o aluno possa se aperfeiçoar em sua área de 
atuação. A carga horária mínima é de 360 horas.

Para o ingresso nesse tipo de pós, geralmente é 
feita uma análise do currículo do candidato e uma 
entrevista. Nesse segmento, estão incluídos a 
especialização e o MBA.

Agora que você já sabe as vantagens 
de ter uma capacitação profissional, 
deve estar se perguntando: qual 

caminho seguir? Você deve fazer uma pós-
graduação em Engenharia. Todavia, essa 
formação apresenta formatos variados, e você 
deve escolher aquela que mais se adapta ao 
seu perfil e aos seus objetivos de carreira.

Acompanhe os tipos de pós existentes e as 
características de cada uma.

https://www.ucl.br/
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PÓS EM ENGENHARIA

 # Banco de Dados;

 # Segurança da Informação;

 # Auditoria e Gestão Ambiental;

 # Engenharia Integrada de Projetos;

 # Engenharia de Controle e Instrumentação;

 # Engenharia de Petróleo e Gás Natural;

 # Engenharia de Segurança do Trabalho;

 # Engenharia de Estruturas.

ESPECIALIZAÇÃO

É um curso direcionado para o aluno 
aprofundar o conhecimento em um 
segmento profissional. Ele vai estudar 
novas técnicas e adquirir habilidades 
práticas de um ramo específico,  
tornando-se, assim, um especialista.

Na área de Engenharia, o profissional 
encontra diversas opções de  
especialização, como:

https://www.ucl.br/
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PÓS EM ENGENHARIA

Desse modo, a matriz curricular é direcionada para 
gerenciamento de projetos, liderança, pensamento 
estratégico, tomada de decisão, entre outros 
temas. Muita gente pensa que esse curso é voltado 
somente para quem se formou em Administração, 
mas saiba que essa formação é direcionada para 
diferentes áreas, como a Engenharia. Confira 
algumas opções:

MBA

MBA é uma sigla em inglês para Master in 
Business Administration (Mestre em Administração 
e Negócios), mas, apesar do nome, não é um curso 
de mestrado. Assim como a especialização, vai 
aperfeiçoar os conhecimentos em determinada 
área, com a diferença de ser focado no 
segmento de gestão e negócios.

https://www.ucl.br/
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PÓS EM ENGENHARIA

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Essa formação é voltada para profissionais que 
querem seguir carreira acadêmica, atuando como 
pesquisadores e professores universitários. É 
um conhecimento bastante específico, direcionado 
para uma linha de pesquisa, com o objetivo de 
proporcionar um aprendizado científico.

Para o ingresso nesses cursos, as instituições 
aplicam uma prova e analisam o currículo do 
candidato. Ele precisa também apresentar 
proficiência em algum idioma, como inglês e 
espanhol, e um projeto de pesquisa a respeito do 
tema que vai estudar.

Existem 3 modalidades de pós-graduação stricto 
sensu. Confira:

 # Gerenciamento de Projetos;

 # Gestão Integrada em Qualidade e 
Certificações;

 # Gestão Estratégica de Varejo;

 # Gestão da Produção e da 
Manutenção;

 # Logística.

https://www.ucl.br/
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PÓS EM ENGENHARIA

MESTRADO ACADÊMICO

Também tem duração de 2 
anos e seu objetivo é que 
o aluno possa aprofundar 
seus conhecimentos em 
um segmento. Assim como 
a modalidade profissional, 
também há créditos de aulas a 
serem cumpridos e exigência 
da apresentação de uma 
dissertação, que será avaliada 
por uma banca. Geralmente, 
por conta da complexidade 
dos estudos, muitos alunos 
se dedicam integralmente ao 
mestrado acadêmico.

MESTRADO PROFISSIONAL

Apesar de ser uma pós stricto 
sensu, é um curso direcionado 
para quem quer atuar no 
mercado de trabalho e também 
trabalhar como professor. Tem 
duração média de 2 anos e seu 
objetivo é que o profissional 
aperfeiçoe seus conhecimentos 
científicos e tecnológicos em 
uma área específica. É preciso 
cumprir os créditos de aulas e 
ter uma dissertação aprovada ao 
final da formação.

DOUTORADO

Quem obtém o título de 
mestre pode cursar o 
doutorado, que dura, em 
média, 4 anos. Os temas 
estudados são científicos, o 
que exige muito estudo e, na 
maioria dos casos, dedicação 
integral do aluno. Ao  
final da formação, ele deve  
apresentar uma tese (um  
trabalho inédito em sua  
área), que será avaliado  
por uma banca.

https://www.ucl.br/
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COMO ESCOLHER A PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA IDEAL PARA VOCÊ

ELABORE UM PLANO DE CARREIRA

O primeiro ponto é ter bem claro quais são 
seus objetivos profissionais. Para isso, é 
preciso elaborar um plano de carreira, um guia que 
você deve seguir. Como fazer? Em primeiro lugar, 
responda às perguntas:

Diante de tantas opções de pós-graduação 
em Engenharia, como selecionar a que 
vai atender a seus objetivos? Essa é uma 

dúvida muito comum, afinal, o profissional vai 
investir tempo e dinheiro, adequando sua rotina 
com a realização de um curso que exige dedicação.

Para fazer a melhor escolha, acompanhe a seguir 
algumas dicas.  # como você se imagina 

profissionalmente daqui a 1, 3 e 5 
anos?;

 # qual cargo quer ocupar e em que 
tipo de empresa?;

 # tem o sonho de ter o próprio 
negócio ou de se tornar um 
professor universitário?

https://www.ucl.br/
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COMO ESCOLHER A PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA IDEAL PARA VOCÊ

Já quem gosta de ensinar e tem 
o sonho de trabalhar em uma 
universidade e fazer pesquisas na 
área de Engenharia deve direcionar os 
esforços para um curso de mestrado.

Com o plano de carreira, você 
consegue estar focado em seus 
interesses, evitando perder tempo 
com cursos que não vão acrescentar 
nada de positivo à sua formação. 
Dessa maneira, é uma forma de 
construir uma trajetória profissional 
sólida e bem direcionada.

A partir das respostas, você poderá 
traçar um caminho para sua vida 
profissional, elencando as metas que 
devem ser cumpridas para que você 
obtenha suas conquistas.

Por exemplo: você sonha em trabalhar 
em uma determinada empresa e, para 
isso, é preciso ter inglês fluente e 
um MBA em Logística. Pronto! Você 
já sabe quais metas deverá alcançar 
para conquistar esse cargo. Com isso, 
consegue saber qual tipo de curso de 
pós-graduação é essencial para chegar 
ao seu objetivo.

https://www.ucl.br/
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COMO ESCOLHER A PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA IDEAL PARA VOCÊ

ESTUDE O MERCADO

Para quem está em dúvida sobre qual pós-
graduação em Engenharia escolher, a dica é 
fazer um estudo de mercado, observando 
as tendências e as áreas com maior 
demanda por profissionais. É uma 
maneira de investir em um segmento em 
ascensão, que vai garantir seu crescimento 
de carreira.

Um exemplo é o MBA em Gerenciamento 
de Projetos, que se volta para uma área que 
está em alta, já que é focado em estratégias 
para melhorar os resultados de um negócio. 
É, portanto, um ramo interessante para quem 
busca boas oportunidades no mercado.

https://www.ucl.br/
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COMO ESCOLHER A PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA IDEAL PARA VOCÊ

ESCOLHA UMA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO DE QUALIDADE

Um ponto fundamental para você 
fazer a melhor escolha é selecionar 
uma instituição de ensino que tenha 
autorização do Ministério da Educação 
(MEC) para ofertar o curso. 

É importante também que ela ofereça 
ao aluno de pós-graduação uma 
infraestrutura completa, com biblioteca 
e laboratórios, além de um corpo docente 
com experiência acadêmica e profissional.

Avalie, ainda, a matriz curricular. Verifique 
a diversidade e a atualidade de temas 
abordados e se há um direcionamento para 
disciplinas mais práticas. 

https://www.ucl.br/
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COMO ESCOLHER A PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA IDEAL PARA VOCÊ

Os cursos de especialização e MBA 
da UCL contemplam, além das 
aulas teóricas, seminários e mesas-
redondas com temas de relevância e 
com a participação de profissionais 
convidados para esses encontros. 
Além disso, há visitas técnicas 
a instalações industriais, 
comerciais e laboratórios 
especializados. É, sem dúvida, 
uma formação que vai preparar 
o profissional para alcançar as 
melhores oportunidades do mercado.

DIFERENCIAL DA UCL

Escolha instituições que sejam 
referência, assim você valoriza 
seu currículo com um certificado 
reconhecido pelo mercado. A UCL, 
por exemplo, tem credibilidade, 
quando o assunto é pós-
graduação na área de Engenharia. 
É uma instituição que se destaca no 
Espírito Santo pela qualidade dos 
cursos oferecidos e pelo suporte que 
oferece aos seus alunos.

https://www.ucl.br/pos-graduacao/
https://www.ucl.br/
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CONCLUSÃO

Viu só como você não pode parar no 
tempo, quando o assunto é a sua 
carreira? O mercado é dinâmico e 

você não pode ficar para trás!

Não deixe as oportunidades passarem 
na sua frente: comece a pesquisar as 
opções de pós-graduação em Engenharia 
e escolha aquela que mais combina com 
seu perfil. A vivência em um curso de 
especialização ou MBA, além de trazer 
novos conhecimentos, vai fazer você 
amadurecer como profissional.

Para fazer o investimento na formação 
certa, escolha instituições de ensino que 
têm o compromisso com a qualidade de seus 
cursos, como a UCL!

https://www.ucl.br/


INTRODUÇÃO

SOBRE A UCL

Com atuação desde os anos 2000, a UCL - Faculdade do 
Centro Leste tem se destacado pela formação e pela preparação 
de profissionais capacitados na região do Espírito Santo. 
Atualmente, são dois campi em atividade e 18 cursos — com 
oferta tanto na graduação quanto na pós-graduação.

O desejo de expandir o espaço de troca do saber e, acima 
de tudo, de oferecer ensino de qualidade, reconhecido pelo 
MEC, não para. Prova disso é o incansável investimento em 
infraestrutura (biblioteca e laboratórios de pesquisa) e incentivo 
à produção científica.

Acompanhe nossas redes sociais (Facebook, YouTube e 
Instagram) e saiba mais sobre como podemos ajudá-lo a 
ter uma formação ímpar e que, de fato, prepara você para o 
mercado de trabalho!

http://facebook.com/faculdadeucl
https://twitter.com/faculdadeucl
http://youtube.com/faculdadeucl
https://www.linkedin.com/faculdadeucl
https://www.facebook.com/faculdadeucl/
https://www.facebook.com/faculdadeucl/
https://www.youtube.com/faculdadeucl
https://www.instagram.com/faculdadeucl/
http://blog.ucl.br/
https://www.ucl.br/
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