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RESUMO 
O presente artigo teve por objetivo geral analisar os fatores determinantes para a escolha do 

Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) para a realização de uma especialização. 

Este estudo é importante para influenciar novos alunos a cursarem uma especialização na 

Instituição de Ensino Superior (IES). Para a consecução da presente pesquisa utilizou-se de 

pesquisa descritiva, quantitativa, qualitativa, bibliográfica e foi um estudo de caso. A coleta 

de dados foi mediante um questionário aplicado aos 99 discentes nos cursos de especialização 

da entidade (2013-2014). A procura foi maior por parte do sexo feminino, com idade até 26 

anos, solteiros e sem filhos, que prestam serviços, no setor operacional e sem subordinados 

diretos. Os fatores determinantes foram divididos em nove tópicos, sendo que em cada um, os 

alunos escolhiam aqueles que mais se aplicava a sua realidade. Na característica do curso 

constatou que o principal fator é as disciplinas estarem ligadas à realidade profissional. No 

item aprendizado constatou o foco no aprendizado. Na característica imagem da IES 

averiguou que o item com maior influência foi a faculdade ser reconhecida no Brasil. No fator 

empregabilidade encontrou que a realização de uma especialização na IES gera melhores 

oportunidades de trabalho. Na estrutura da IES constatou que a Biblioteca é o principal fator 

para a escolha da IES. Em estrutura de apoio ao curso foi averiguado que é o curso ser 

adaptado ao aluno. Nos motivos pessoais encontrou a facilidade de acesso ao local de aula e 

na atualização do curso a prática de professores vivenciando o mercado de trabalho. Conclui-

se que, a entidade possui ainda uma vasta área a explorar na oferta de cursos, principalmente 

relacionados a prestação de serviços e gestão pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Especialização. Centro Universitário de Patos de Minas. Educação. 
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1 Introdução 

A formação em nível superior impacta na oferta de melhores oportunidades e 

colocações profissionais, ou seja, a graduação possui importante participação na 

empregabilidade e na evolução profissional dos jovens egressos das instituições acadêmicas. 

Entretanto, apenas a formação no ensino superior (graduação), já não é motivo para o 

profissional se sentir “seguro”, como ocorria há alguns anos. É necessário que o profissional 

busque se qualificar para atender as exigências do mercado empregador. Uma das opões que 

ele tem é a realização de uma especialização em sua área de formação ou atuação. 

Nesse sentido para Passos, Sondermann e Baldo (2013), a conclusão da graduação não 

é o momento de um aluno encerrar a sua vida acadêmica. Com a educação continuada cada 

vez mais presente na vida dos atuais profissionais, a melhor alternativa para angariar 

conhecimentos e obter maior destaque no mercado de trabalho é mediante a pós-graduação 

lato sensu. 

De opinião semelhante se encontram Tauil e Mainardes (2013), que afirmam ser a pós-

graduação lato sensu, um importante mecanismo para um destaque do profissional. A 

especialização é considerada recente no Brasil, se comparado com outros países, e este é um 

motivo que o tema é pouco abordado na literatura brasileira. 

Leite e Lima (1997) e Mainardes, Domingues (2010), afirmam que é precípua a 

continuação dos estudos, após o término da graduação, pois assim estarão mais aptos a 

enfrentar o mercado de trabalho. E Melo e Borges (2005) e Mantovani (1995), complementam 

que é fundamental o investimento contínuo em qualificação e aprendizado. 

A especialização é uma maneira eficaz e mais barata para quem busca se qualificar, 

adentrar e manter-se no mercado de trabalho, para exercer atividades que não sejam de 

docentes ou pesquisadores, que neste caso é imprescindível o mestrado e doutorado. 

Os cursos de pós-graduação são aqueles que têm a finalidade de aperfeiçoar o aluno 

em uma área de conhecimento por ele escolhido. É importante ressaltar que a especialização 

não precisa ser na mesma área de formação, entretanto o mais frequente é ser na área, para 

que a pessoa tenha maiores conhecimentos em uma área dentro da sua formação. Caso o 

egresso não realize uma especialização na área de formação por trabalhar em outra área, é 

fundamental que no mínimo ele realize esse curso na sua área profissional. 

No Brasil, na área do ensino superior, as características de oferta de cursos tiveram 

que mudar, na década de 1990, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB). (TAUIL; MAINARDES, 2013). Segundo Holanda Júnior, Farias e Gomes (2006), o 

ensino superior expandiu rapidamente, provocando mudanças profundas no modelo de 

educação do Brasil. 

Com a expansão da oferta de cursos de nível superior e a facilidade de se adquirir um 

certificado de graduação, e consequentemente o aumento do número de diplomados fez que a 

certificação não fosse mais um elemento de excelência, como ocorria em anos antecedentes. 

(MAINARDES; DESCHAMPS; DOMINGUES, 2006). 

A busca contínua dos estudantes recém-formados e profissionais que desejam o título 

de especialista levou as instituições de ensino a oferecerem esta modalidade de ensino no 

Brasil. (KOTLER; FOX, 1995; COBRA; BRAGA, 2004; MENEGUELLI, 2011). 

Segundo Meneghelli (2011) e Cobra e Braga (2004), o aumento das instituições que 

fornecem o serviço de pós-graduação no Brasil e a facilidade de acesso a este estudo tornou 

necessário que a Instituição de Ensino Superior (IES) buscasse o investimento em marketing 

educacional para conquistar os alunos. 

Partindo destes pontos a presente pesquisa tem como problema saber: quais 

fatores determinaram a escolha do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) 

para a realização da pós-graduação lato sensu? 



 

 

 

O objetivo geral do presente artigo foi verificar quais foram os principais fatores que 

levaram os alunos do UNIPAM a escolher a realização da pós-graduação. 

Este estudo se justifica para a instituição, pois os resultados poderão ser utilizados pela 

IES para averiguar seus pontos fortes e fracos, permitindo assim, que a entidade mantenha 

comprometida com a sua fortaleza e busque a readequação de suas fraquezas, tornando-se 

mais forte no mercado. 

Ainda ao nível de instituição é possível a entidade prestadora de serviços educacionais 

averiguar quais são os possíveis cursos a ser ministrados, buscando atender a necessidade dos 

alunos. 

Ele também se justifica por ser uma base para futuros alunos que almejam uma 

especialização no Centro Universitário de Patos de Minas, pois o estudo apresenta a opinião 

de quem vivencia ou vivenciou as ofertas (propaganda) e a realidade da instituição. 

O presente artigo encontra-se estruturado em cinco partes, sendo a primeira a presente 

introdução, a segunda o referencial teórico, a terceira a metodologia, a quarta os resultados e a 

quinta a conclusão da pesquisa. 

 

2 Referencial Teórico 

Após os anos 90, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), as características de oferta de cursos no ensino superior foram modificadas. Em 

conformidade com Holanda Junior, Farias e Gomes (2006, p. 103), “após a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96 o ensino superior expandiu-se de forma 

acelerada, alterando profundamente o modelo educacional do Brasil.”. 

Com a abertura e o crescimento do número de instituições de ensino superior, 

proporcionado pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação e o crescente número de diplomas 

no mercado de trabalho, houve a necessidade de algo a mais, ou seja, a necessidade de no 

mínimo uma especialização. 

Com o crescimento de diplomas de nível superior no mercado, os egressos da 

graduação enfrentam uma competitividade no cenário econômico e social maior, e nesse 

sentido, eles necessitam reciclarem seus conhecimentos de maneira geral, e em particular, na 

área de Gestão. (CRUZ et al, 2007). 

O crescimento e o número de instituições de ensino que oferecem cursos superiores, 

principalmente privadas, não influenciou apenas o aumento do número de certificados 

emitidos, mas também levou estas IES ao processo da busca por captar alunos. Logo, afirma-

se que as faculdades são empresas prestadoras de serviços. 

Nesse sentido, encontra-se Lizote, Lana e Verdinelli (2012), que afirmam ser as 

instituições de ensino, organizações com a função de prestar serviços educacionais à 

sociedade, sendo que não podem ficar alheias as exigências dos clientes. 

Porém o crescimento da quantidade de empresas num mesmo setor leva as empresas a 

se diversificarem e a buscarem as melhores formas para atraírem clientes. E conforme, 

supramencionado apenas a graduação não é suficiente para uma pessoa adentrar e 

principalmente se manter no mercado de trabalho, surge à oportunidade das instituições de 

ensino superior oferecer a especialização. 

O crescimento do mercado da educação não ficou restrito aos cursos de graduação, ele 

também alcançou as especializações. E para que as IES continuam no mercado elas precisam 

atrair mais alunos. 

Nesse sentido, Leitão et al (2007), declaram que a grande demanda pelos cursos de 

graduação refletiu quantitativa e qualitativamente na demanda dos cursos de especialização, 

uma vez que estes são os principais formadores de docentes e pesquisados para as novas 

instituições. 



 

 

 

De opinião semelhante se encontram Lizote, Verdinelli e Lana (2011), pois eles 

afirmam que houve aumento expressivo na quantidade de cursos de especialização, o que 

ocasionou acirrada concorrência entre as IES e as adaptações dos projetos pedagógicos 

atendendo as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) 

tem exigido que as mesmas dediquem-se ao alcance de níveis mais elevados de eficiência em 

sua gestão, permitindo a satisfação dos clientes e consequentemente a sua aceitação. 

É importante salientarmos o que significa um curso de pós-graduação e a 

diferenciação entre as formas de especialização. Segundo Monteiro (2008), a pós-graduação 

são os cursos de aperfeiçoamento e especialização, nas ramificações profissionais ou 

científicas. E Scarpin, Domingues e Scarpin (2010), afirmam que os critérios do 

funcionamento dos cursos de especialização no Brasil foram estabelecidos pelo Parecer 

977/195 do CFE, sendo que houve a estruturação em níveis e finalidades diferençados: stricto 

e lato sensu. 

Os cursos de especialização stricto sensu, são aqueles de mestrado e doutorado, 

enquanto os de lato sensu são os que surgem após o término da graduação, seja ele de 

qualquer natureza, sendo representada pelos cursos de especialização. (MONTEIRO, 2008). E 

o Ministério da Educação e Cultura, complementa que as especializações lato sensu 

compreendem os programas de especialização e inclui também os Master Business 

Administration (MBA), e cuja duração mínima deve ser de 360 horas, sendo que ao final o 

aluno receber o certificado, não diploma. 

A especialização lato sensu possui por finalidade a capacitação profissional, pois “sua 

meta é o domínio científico e técnico de certa e limitada área do saber ou profissão e como 

são cursos voltados predominantemente ao mercado de trabalho, os mesmos não conferem 

grau acadêmico.” (SCARPIN; DOMINGUES; SCARPIN, 2010; p. 5). E Monteiro (2008), 

complementa que esses cursos oferecem oportunidade de educação especializada. 

Leitão et al (2007), afirmam que as pós-graduações são elos fundamentais na 

constituição das diversas relações que promovem o desenvolvimento tecnológico e científico 

do país, principalmente quando firma parcerias com os sistemas econômico, social e cultural e 

assim contribui para a formação de profissionais e professores para os diversos níveis da 

educação. 

Para avaliar os fatores que influenciam os alunos a buscarem uma especialização, e 

principalmente uma Instituição de Ensino Superior, Tauil e Mainardes (2013), pesquisaram e 

levantaram os principais fatores que atraem os estudantes para uma especialização, e para essa 

seleção os autores recorreram a estudos nacionais e internacionais. 

Os autores apresentaram 43 fatores, que mais atraem diretamente os estudantes para a 

realização de uma especialização. Os fatores vão desde motivos pessoais, como aumento de 

salário, qualificação no mercado de trabalho até a característica da instituição de ensino que 

permitem a escolha de um curso de especialização. 

 
Quadro 1 – Principais atributos de atração de estudantes 

1 Foco no aprendizado; THIES et al (2005); MAINARDES; ALVES; 

DOMINGUES (2011); DOMINGUES; SCARPIN; 

SCARPIN (2011) 

2 O curso será difícil e exigirá esforço por 

parte do aluno; 

THIES et al (2005); MAINARDES, ALVES; 

DOMINGUES (2011); DOMINGUES; SCARPIN; 

SCARPIN (2011) 

3 Alto grau de comprometimento do aluno THIES et al (2005); MAINARDES, ALVES; 

DOMINGUES (2011); DOMINGUES; SCARPIN; 

SCARPIN (2011) 

4 Curso com alto grau de exigibilidade e 

cobrança; 

THIES et al (2005); MAINARDES, ALVES; 

DOMINGUES (2011); DOMINGUES; SCARPIN; 

SCARPIN (2011) 



 

 

 

5 Utilidade do aprendizado no trabalho; PIÑOL (2004); AKAREEM; HOSSAIN (2012) 

6 As disciplinas serão atualizadas; PIÑOL (2004) 

7 Disciplinas serão ligadas à realidade 

profissional; 

PIÑOL (2004) 

8 Grade curricular do curso; PIÑOL (2004) 

9 Atingir melhores salários; ALFINITO; GRANEMANN (2003); DOMINGUES, 

SCARPIN; SCARPIN (2011) 

10 Valorização no mercado de trabalho; HOLANDA JUNIOR; GOMES; FARIAS (2006); 

FERNANDES; SCARPIN; SCHARF (2011); 

MAINARDES; ALVES; DOMINGUES (2011); 

DOMINGUES; SCARPIN; SCARPIN (2011) 

11 Melhores oportunidades de carreira; DOMINGUES; SCARPIN; SCARPIN (2011); 

AKAREEM; HOSSAIN (2012) 

12 Melhores oportunidades de trabalho; ALFINITO; GRANEMANN (2003); HOLANDA 

JUNIOR;GOMES; FARIAS (2006); FERNANDES; 

SCARPIN; SCHARF (2011); MAINARDES; ALVES; 

DOMINGUES (2011); AKAREEM; HOSSAIN (2012) 

13 Estacionamento; BERGAMO et al (2010); 

14 Cantina; ALFINITO; GRANEMANN (2003); HOLANDA 

JUNIOR; GOMES; FARIAS (2006); BERGAMO et al 

(2010); AKAREEM; HOSSAIN (2012) 

15 Segurança no campus e no entorno; MUND; DIUREX; TONTINI (2001); ALFINITO; 

GRANEMANN (2003); DOMINGUES; SCARPIN; 

SCARPIN, (2011); AKAREEM; HOSSAIN (2012) 

16 Equipamentos de audiovisual e internet nas 

salas de aula; 

ALFINITO; GRANEMANN (2003); DOMINGUES; 

SCARPIN; SCARPIN (2011) 

17 Biblioteca; MUND; DIUREX; TONTINI (2001); ALFINITO; 

GRANEMANN (2003); HOLANDA JUNIOR; GOMES; 

FARIAS (2006); BERGAMO et al (2010); AKAREEM; 

HOSSAIN (2012). 

18 Laboratórios de informática; HOLANDA JUNIOR; GOMES; FARIAS (2006); 

BERGAMO et al (2010); MAINARDES; ALVES; 

DOMINGUES (2011); DOMINGUES; SCARPIN; 

SCARPIN (2011). 

19 Laboratórios de prática; BERGAMO et al (2010); MAINARDES; ALVES; 

DOMINGUES (2011); DOMINGUES; SCARPIN; 

SCARPIN (2011). 

20 Infraestrutura adequada para as necessidades 

dos alunos; 

MUND; DIUREX; TONTINI (2001); ALFINITO; 

GRANEMANN (2003); HOLANDA JUNIOR; GOMES; 

FARIAS (2006); MAINARDES; ALVES; DOMINGUES 

(2011); AKAREEM; HOSSAIN (2012). 

21 Localizado próximo a residência do aluno; ALFINITO; GRANEMANN (2003). 

22 Localizado próximo do local de trabalho do 

aluno; 

MUND; DIUREX; TONTINI (2001); HOLANDA 

JUNIOR; GOMES; FARIAS (2006); BERGAMO et al 

(2010); 

23 Local seguro; MUND; DIUREX; TONTINI (2001); HOLANDA 

JUNIOR; GOMES; FARIAS (2006); BERGAMO et al 

(2010); 

24 Acesso ao local de aula; ALFINITO; GRANEMANN (2003) 

25 Valor das mensalidades adequado ao curso 

escolhido; 

TREVISAN (2001); ALFINITO; GRANEMANN (2003); 

MUND; DIUREX; TONTINI (2001); BERGAMO et al 

(2010) 

26 Mensalidades atraentes; TREVISAN (2001) ALFINITO; GRANEMANN (2003); 

MUND; DIUREX; TONTINI (2001); BERGAMO et al 

(2010) 

27 Mensalidades acessíveis; TREVISAN (2001) ALFINITO; GRANEMANN (2003); 

MUND; DIUREX; TONTINI (2001); BERGAMO et al 

(2010). 

28 Duração do curso; DESCHAMPS; DOMINGUES; MAINARDES (2006); 



 

 

 

ALFINITO; GRANEMANN (2003). 

29 Periodicidade de aulas; DESCHAMPS; DOMINGUES; MAINARDES (2006); 

ALFINITO; GRANEMANN (2003). 

30 Horário do curso adequado ao aluno; DESCHAMPS; DOMINGUES; MAINARDES (2006); 

ALFINITO; GRANEMANN (2003). 

31 O curso adaptado (horários, valores, dias) ao 

aluno; 

DESCHAMPS; DOMINGUES; MAINARDES (2006); 

ALFINITO; GRANEMANN (2003). 

32 Faculdade reconhecida; FERNANDES; SCARPIN; SCHARF (2011); BERGAMO 

et al (2010); PAMPALONI (2010); ALVES; 

DOMINGUES; MAINARDES (2011); DOMINGUES; 

SCARPIN; SCARPIN (2011) 

33 Instituição é bem vista pelos amigos e 

familiares. 

FERNANDES; SCARPIN; SCHARF (2011); BERGAMO 

et al 2010; PAMPALONI (2010); ALVES; 

DOMINGUES; MAINARDES (2011); DOMINGUES; 

SCARPIN; SCARPIN (2011) 

34 Marca da IES; ALFINITO; GRANEMANN (2003); SILVA, (2005); 

BENNETT; ALI-CHOUDHURY (2009); FERNANDES; 

SCARPIN; SCHARF (2011); BERGAMO et al (2010); 

35 Imagem positiva perante a sociedade; ALFINITO; GRANEMANN (2003); SILVA, (2005); 

BENNETT; ALI-CHOUDHURY (2009); PAMPALONI 

(2010); FERNANDES; SCARPIN; SCHARF (2011); 

BERGAMO et al (2010); DOMINGUES; SCARPIN; 

SCARPIN (2011) 

36 Professores com vivência no mercado de 

trabalho. 

THIES et al (2005); PIÑOL 2004 

37 Professores dinâmicos; THIES et al (2005); PIÑOL 2004 

38 Aulas motivantes; THIES et al (2005); PIÑOL 2004 

39 Relações entre a teoria e a prática; THIES et al (2005); PIÑOL 2004 

40 Professores disponíveis; THIES et al (2005); PIÑOL 2004 

41 Professores terão alta titulação; THIES et al (2005); PIÑOL 2004 

42 Material de estudo; THIES et al (2005); PIÑOL 2004 

43 Corpo docente qualificado. THIES et al (2005); PIÑOL 2004 

Fonte: Tauil e Mainardes (2013, p. 5-7). 

 

3 Metodologia 

Este estudo foi constituído de pesquisas: descritiva para os objetivos, de abordagem 

quantitativa e qualitativa, bibliográfica para os procedimentos e foi caracterizado como um 

estudo de caso. 

A pesquisa descritiva foi utilizada com a finalidade de descrever uma população, que 

no caso foram os alunos de pós-graduação do Centro Universitário de Patos de Minas, 

permitindo encontrar as principais características que os motivaram a optar pelo curso e pela 

instituição de ensino. 

A abordagem quantitativa permitiu a apresentação dos principais resultados 

influenciadores na escolha da especialização no Centro Universitário de Patos de Minas, 

enquanto a qualitativa buscou apresentar os pontos mais influentes na escolha por uma pós-

graduação na IES. 

A pesquisa bibliográfica permitiu o levantamento dos dados teóricos para a 

sustentação da parte prática da pesquisa. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica consentiu no 

levantamento do referencial teórico do estudo, apresentando aos leitores um contexto do 

estudo. 

E o objeto do estudo de caso foi o Centro Universitário de Patos de Minas, mas 

especificamente os seus alunos de pós-graduação, que iniciaram o curso em 2013 e 

concluíram em 2014. 

Para a coleta de dados utilizou-se um questionário, que é um instrumento que serve 

como alicerce para a coleta de dados para o pesquisador e segundo Goode e Hatt (1968), o 



 

 

 

questionário deve possuir extensão e escopo limitado, sendo que entrevistas não devem 

prorrogar por mais de meia hora, pois pode cansar o entrevistado. Para atender a esta 

definição o questionário da pesquisa buscou não utilizar muito tempo dos estudantes, sendo 

que o tempo médio para respondê-lo foi de 7 minutos. 

A pesquisa foi realizada em um único dia, sendo na data de 24 de janeiro de 2014. Os 

alunos participantes da pesquisa foram aqueles que iniciaram a especialização no ano de 

2013, mas que a conclui em 2014. 

Nesse sentido, encontraram-se quatro turmas: Manejo da Fertilidade do Solo no 

Cerrado, Psicopedagogia, Planejamento e Gestão Tributária e Saúde Pública com Ênfase em 

Saúde da Família. A primeira turma tinha 20 alunos matriculados, a segunda 25, a terceira 24 

alunos e a última 30 alunos, sendo assim, a amostra era de 99 alunos, entretanto 5 alunos não 

se encontravam no dia da pesquisa, logo a amostra final ficou de 94 especializandos. 

Para a apresentação dos resultados trabalhou-se com duas partes, sendo a primeira a 

apresentação do perfil dos pós-graduandos pelo Centro Universitário de Patos de Minas e o 

segundo os fatores que os motivaram a escolha do curso. Na segunda parte da pesquisa 

realizou a divisão dos pontos motivacionais a escolha da especialização no UNIPAM em 9 

partes: características do curso, aprendizado, imagem, empregabilidade, estrutura da IES, 

estrutura de apoio ao curso, motivos pessoais e atualização do curso. 

 

4 Resultados 

Os resultados foram apresentados em gráficos e tabelas, com a finalidade de verificar 

com mais facilidade os resultados encontrados. 

 
Gráfico 1 – Sexo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Mediante o gráfico 1, verifica que 86% dos especializandos do Centro Universitário de 

Patos de Minas pertencem ao sexo feminino, enquanto 14% do sexo masculino. 

Isso demonstra grande participação das mulheres nos cursos de pós-graduação do 

Centro Universitário de Patos de Minas. Nesse sentido, levantaram-se algumas pesquisas 

publicadas nacionalmente, com o objetivo de averiguar e comparar os resultados desta 

pesquisa sendo constatados os seguintes fatos. 

Os resultados desta pesquisa corroboram aos estudos de Tauil e Mainardes (2013), 

Almeida et al (2004), Passos, Sondermann e Baldo (2013), Janson e Pizolotto (2012) e 

Almeida et al (2015), pois eles também encontraram predominância de especializandos do 

sexo feminino. Entretanto, os estudos de Fros e Meira (2012), Carvalho (2014), Maciel, 

Barcellos e Miotto (2006) e Santos, Klan e Rausch (2010), não corroboram com esse estudo, 

pois eles encontraram que a maior parte dos pós-graduandos é do sexo masculino. 

14% 

86% 

Masculino

Feminino



 

 

 

 
Gráfico 2 – Idade 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Por meio do Gráfico 2 é possível encontrar que a maioria, 57% dos pós-graduandos do 

Centro Universitário de Patos de Minas, são jovens e cuja idade é inferior a 26 anos. 

Vale destacar também uma participação representativa de pessoas com idade entre 41 

e 47 anos, que tiveram 16%, o que demonstra que as pessoas com mais experiência estão 

voltando para realizar uma especialização, sendo possível sugerir dois fatores para tal 

ocorrência: necessidade do mercado e facilitação de se realizar uma pós-graduação. 

Este estudo não corrobora com os estudos de Almeida et al (2004), Tauil e Mainardes 

(2013), Janson e Pizolotto (2012) e Almeida et al (2015), pois nos outros estudos houve a 

predominância de especializandos com idade acima de 26 anos. 

Pelo fato dos discentes possuírem idade média inferior a 26 anos, justifica a ocorrência 

da maior parte dos estudantes ainda serem solteiros (70%). 

 
Gráfico 3 – Estado civil 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Houve predominância de estudantes solteiros (70%) entre os especializandos 2013-

2014, do Centro Universitário de Patos de Minas, seguido pelos casados, com percentual de 

24%. 

Este estudo corrobora com os estudos de Tauil e Mainardes (2013), Fros e Meira 

(2012) e Almeida et al (2015), no referente ao estado civil dos especializandos, pois em 

ambos as pessoas solteiras são as que mais fazem a pós-graduação. Por outro lado, o estudo 
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não corrobora com os estudos de Almeida et al (2004) e Janson e Pizolotto (2012), que 

encontraram em seus estudos que os principais pós-graduandos são casados. 

 
Gráfico 4 – Número de filhos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Pelo fato da maioria dos estudantes de pós-graduação ser solteiros Gráfico 3, e pelo 

fato dos casais nas últimas décadas virem diminuindo o número de filhos nacionalmente 

(GOLDANI, 1994; BARROS; ALVES; CAVENAGHI, 2008; ARRIAGADA, 2006; LEONE; 

MAIA; BALTAR, 2010; ALVES, CAVENAGHI, 2012), como mundialmente (WEO, 2003), 

logo a tendência é de a maior parte, 74% dos estudantes não possuem filhos.  

Os pós-graduandos que possuem apenas um filho são 16% e não foi encontrado 

nenhum especializando com mais de três filhos. 

O presente estudo é corroborado pelo estudo de Tauil e Mainardes (2013), pois eles 

também encontraram que a maior parte dos pós-graduandos não possuem filhos. 

 
Gráfico 5 – Local de Trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Na análise do local que as pessoas trabalham verifica que o mais comum é trabalhar na 

área de serviços da iniciativa privada, seguido pela Administração Pública.  

O presente estudo é corroborado pelo estudo de Tauil e Mainardes (2013), que 

encontraram em seus estudos a iniciativa privada (serviços) a profissão com maior número de 

especializandos. 

Nesse sentido constata a importância do setor de serviços para a sociedade, uma vez 

que este é um dos setores que mais crescem no país nos últimos anos, se tornando a fonte 
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básica de riqueza. Essa circunstância lhe confere uma importância cada vez maior no 

desenvolvimento das sociedades. (HOLANDA JÚNIOR, 2007; BASTOS; PEROBELLI; 

SOUZA, 2008; CARDOSO; ALMEIDA, 2013; LEMOS; ROSA; TAVARES, 2002; MELO 

et al, 1998). Entretanto, é necessário que os serviços prestados sejam de qualidades, sendo 

que no Brasil este tema ganhou destaque com a instalação dos programas de qualidade total. 

(ALBERTON, 1999). 

 
Gráfico 6 – Função Profissional 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

A maior parte dos especializandos do Centro Universitário de Patos de Minas trabalha 

no setor operacional, com obediência a ordens e não possuindo nenhum subordinado. 

O presente artigo corrobora aos estudos de Tauil e Mainardes (2013), que também 

encontraram em seus estudos a predominância de pós-graduandos trabalhando na área 

operacional, sem subordinados. Os resultados também são similares aos encontrados por 

Mainardes, Deschamps e Domingues (2006, p. 12) que dizem que os egressos “buscam, em 

cursos de pós-graduação lato sensu, os conhecimentos que lhes faltam para estarem mais bem 

preparados para o mercado de trabalho.”. 

Após analisar o perfil dos estudantes da pós-graduação, do Centro Universitário de 

Patos de Minas, no lapso temporal 2013-2014, verificaram-se os principais pontos que 

levaram os alunos a cursarem a pós-graduação, sendo que se realizou a divisão das escolhas 

por categorias. 

 
Tabela 1 – Caracterização da Amostra dos Alunos 

Indicadores “CARACTERÍSTICAS DO CURSO" Média Desvio Padrão 

X1A - Professores disponíveis 3,88 0,59 

X1B - Relações entre a teoria e a prática 4,02 0,53 

X1C - Utilidade do aprendizado no trabalho 4,14 0,47 

X1D - Professores dinâmicos 4,20 0,47 

X1E - Periodicidade das aulas 3,71 0,62 

X1F - Duração do curso 3,69 0,84 

X1G - Disciplinas ligadas à realidade profissional 4,33 0,55 

X1H - Horário do curso adequado ao aluno 3,88 0,55 

Y1 - Questão geral características do curso 3,98 0,17 

Indicadores “APRENDIZADO” Média Desvio Padrão 

X2A - Aulas motivantes 3,67 0,58 

X2B - Alto grau de comprometimento do aluno 4,16 0,38 

X2C - Curso será difícil e exigirá esforço por farte do aluno 3,78 0,66 

X2D - Material de estudo 3,90 0,60 

X2E - Foco no aprendizado 4,39 0,51 

X2F - Professores com alta titulação 4,20 0,58 
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X2G - Curso com alto grau de exibilidade e cobrança 3,51 0,60 

Y2 - Questão geral aprendizado 3,94 0,23 

Indicadores “IMAGEM” Média Desvio Padrão 

X3A - Corpo docente qualificado 4,31 0,46 

X3B - Imagem positiva da IES perante à sociedade 4,31 0,61 

X3C - Instituição é bem vista pelos amigos e familiares 4,35 0,41 

X3D - Marca da IES 4,08 0,49 

X3E - Faculdade é reconhecida no Brasil 4,39 0,58 

X3F - Valor das mensalidades adequado ao curso escolhido 3,45 0,57 

X3G - A grade curricular do curso 3,86 0,68 

Y3 - Questão geral imagem 4,10 0,23 

Indicadores "EMPREGABILIDADE" Média Desvio Padrão 

X4A - Atingir melhores salários 4,18 0,49 

X4B - Melhores oportunidades de carreira 4,49 0,48 

X4C - Valorização no mercado de trabalho 4,45 0,51 

X4D - Melhores oportunidades de trabalho 4,51 0,41 

X4E - Mensalidades acessíveis 3,47 0,59 

Y4 - Questão geral empregabilidade 4,22 0,26 

Indicadores "ESTRUTURA DA IES" Média Desvio Padrão 

X5A – Biblioteca 4,51 0,56 

X5B - Segurança no Campus e no entorno 3,94 0,52 

X5C – Cantina 3,24 0,46 

X5D - Infraestrutura adequada às necessidades dos alunos 4,45 0,37 

X5E - Local seguro 4,33 0,42 

X5E – Estacionamento 3,47 0,51 

Y5 - Questão geral estrutura da IES 3,99 0,38 

Indicadores "ESTRUTURA DE APOIO AO CURSO" Média Desvio Padrão 

X6A - Laboratórios de informática 4,35 0,51 

X6B - Equipamentos de audiovisual e internet nas salas de aula 4,18 0,61 

X6C - Laboratórios de prática 4,20 0,52 

X6D - Curso adaptado (horário, dias) ao aluno 4,39 0,58 

Y6 - Questão geral estrutura de apoio 4,28 0,07 

Indicadores "MOTIVOS PESSOAIS" Média Desvio Padrão 

X7A - Acesso ao local de aula 4,35 0,51 

X7B - Localizado próximo a residência do aluno 3,37 0,54 

X7C - Mensalidades atraentes 3,33 0,51 

X7D - Localizado próximo ao trabalho do aluno 3,16 0,45 

Y7 - Questão geral motivos pessoais 3,55 0,32 

Indicadores "ATUALIZAÇÃO DO CURSO"  Média Desvio Padrão 

X8A - As disciplinas serão atualizadas 4,18 0,53 

X8B - Professores com vivência no mercado de trabalho 4,47 0,37 

Y8 - Questão geral atualização do curso 4,33 0,10 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Para a análise descritiva dos fatores e seus indicadores foi realizada a análise de 

médias e desvios padrão. Foram encontradas médias superiores a 4,0, na questão geral dos 

indicadores Imagem, Empregabilidade, Estrutura de apoio ao curso e Atualização do Curso. 

Tauil e Mainardes (2013), afirmam que a evidenciação destes fatores são características que 

os alunos da pós-graduação lato sensu consideram importantes, ou seja, tiveram certa 

unanimidade de respostas. 

O item “Características do Curso” apresentou a média de 3,98 e desvio padrão de 0,17. 

Dentro deste item o maior valor médio foi para “disciplinas ligadas à realidade profissional”, 

ou seja, os alunos optam por fazerem cursos de especialização, uma vez que as disciplinas 

ministradas em sala de aula são voltadas a atenderem a realidade profissional do discente. 

Este estudo converge aos resultados de Piñol (2004), que encontrou como fator determinante 

para a escolha de uma especialização a oferta de disciplinas que tratam da realidade 

profissional, ou seja, aborda a prática. Este estudo não corrobora aos estudos de Tauil e 

Mainardes (2013), pois eles encontraram que o maior valor médio foi em “utilidade do 



 

 

 

aprendizado no trabalho”, sendo que por ser praticamente unânime o valor teve o menor 

índice de desvio padrão. Nesse sentido, Batista e Gonçalves (2011) e Machado (2008), 

destacam que é fundamental que os alunos aprendam em sala de aulas, o que precisarão para 

aplicarem na prática. 

Na característica “Aprendizado”, averiguou que a média geral ficou em 3,94 e desvio 

padrão de 0,23. Entre os subtópicos constatou a maior média para “foco na aprendizagem”, 

com valor de 4,39, e apresentou desvio padrão de 0,51. A presente pesquisa corrobora aos 

estudos de Thies et al (2005), que demonstram ser o aprendizado de suma importância para 

um profissional conseguir se manter no mercado de trabalho. Este estudo não corrobora aos 

estudos de Tauil e Mainardes (2013), pois os autores encontraram como maior valor “alto 

grau de comprometimento do aluno”. Os resultados encontrados neste tópico revelam que os 

alunos buscam cursos de pós-graduação lato sensu, uma vez que grande parte trabalha no 

setor operacional e buscam melhor qualificação para estarem aptos a buscarem novas 

oportunidades nos cargos de gerência. 

No fator “Imagem”, a média ficou em 4,10 e cujo desvio padrão foi de 0,23. O maior 

valor de média foi encontrado para o subfator “faculdade é reconhecida no Brasil”, sendo de 

4,39 com o desvio padrão de 0,58. Este estudo corrobora aos estudos de Tauil e Mainardes 

(2013), que também encontraram que a “faculdade é reconhecida no Brasil”. Scarpin, Scharf e 

Fernandes (2011), afirmam que a Imagem de uma instituição é de suma relevância para a 

marca de uma Instituição de Ensino Superior, principalmente após os anos de 1990. 

O termo Empregabilidade apresentou a média de 4,22 e desvio padrão de 0,26. O 

subitem que apresentou a maior justificativa para a escolha do curso de especialização foi 

“melhores oportunidades de trabalho”, com o resultado de 4,51 e desvio padrão de 0,41. O 

resultado converge ao verificado por Holanda Júnior, Farias e Gomes (2006), pois os autores 

encontraram que as melhores oportunidades de trabalho é um fator fundamental para a 

realização de um curso de especialização. Este resultado não corrobora aos estudos de Tauil e 

Mainardes (2013), pois eles encontraram que o item com maior média foi “melhores 

oportunidades de carreira”. A análise de Empregabilidade é importante para a percepção dos 

alunos no momento de se escolher um curso de pós-graduação, pois o mercado mais restrito 

exige que os jovens estejam buscando qualificação profissional, principalmente mediante uma 

especialização. (MELO; BORGES, 2008, p. 1). Nesse sentido, a especialização lato sensu 

ganhou uma forte ascensão, principalmente a partir dos anos 1980. (MONTEIRO, 2008). 

A “estrutura da IES” apresentou média de 3,99 e desvio padrão de 0,38. O maior valor 

médio foi de 4,51, sendo para o subfator “biblioteca” e cujo desvio padrão foi de 0,56. A 

presente pesquisa corrobora aos estudos de Bergamo et al (2008), que apresentaram ser de 

suma importância a instituição de ensino possuir uma biblioteca atualizada e com materiais 

suficientes para suprir as necessidades de pesquisas. Este estudo não corrobora ao estudo de 

Tauil e Mainardes (2013), pois eles encontraram que o maior valor médio foi de 

“infraestrutura adequada às necessidades dos alunos.”. 

No tópico “estrutura de apoio ao curso” a média foi de 4,28 e o desvio padrão de 0,07. 

O maior valor médio ficou para o subtópico “curso adaptado (horário, dias) ao aluno”, sendo 

de 4,39 e desvio padrão de 0,58. Esta pesquisa não corrobora ao trabalho de Tauil e 

Mainardes (2013), que encontraram em seus estudos que a instituição de ensino superior deve 

possuir aparelhos audiovisuais e internet, como principal meio de atrair alunos, nesse tópico. 

Na análise da “motivação pessoal” a média foi de 3,55, com desvio padrão de 0,32. O 

maior índice médio foi para o subtópico “acesso ao local de aula”, com média 4,39 e desvio 

padrão de 0,51. A pesquisa deste trabalho corrobora com os estudos de Alfinito e Granemann 

(2003), que apresentam em seus trabalhos a importância da instituição de ensino superior ter 

um bom acesso ao local de aula. Este estudo não corrobora aos estudos de Tauil e Mainardes 

(2013), pois eles encontraram que o maior valor para o item “mensalidades atraentes.”. 



 

 

 

E no último item estudado “atualização do curso”, percebe-se que a média foi de 4,33 

e cujo desvio padrão de 0,10. O subitem com maior valor foi “professores com vivência no 

mercado de trabalho”, cuja média foi de 4,47 e desvio padrão de 0,37. Este estudo corrobora 

aos estudos de Tauil e Mainardes (2013), que também encontraram em seus estudos a 

importância dos professores vivenciarem o mercado de trabalho, isso devido um dos motivos 

apresentados pelos alunos de cursarem a especialização ser a busca pela qualificação pessoal. 

 

5 Conclusão 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar os principais fatores que incentivaram a 

alunos a realizarem uma especialização no Centro Universitário de Patos de Minas. 

Os principais resultados da pesquisa revelaram que a maior parte dos especializandos é 

do sexo feminino, com uma percentagem de 86%. Os resultados também revelaram que 57% 

dos estudantes são jovens com idade inferior a 26 anos, sendo de 70% solteiros, com nenhum 

filho.  

Os resultados ainda revelaram que os pós-graduandos trabalham em sua maior parte 

num dos mais importantes setores, geradores de renda para o país, o setor de serviços, 

entretanto, ainda trabalham no operacional não possuindo nenhum subordinado direto.  

O Centro Universitário de Patos de Minas pode utilizar os dados do perfil dos 

discentes para a implantação de cursos de especialização voltados a duas importantes áreas do 

conhecimento e que possui alta demanda de alunos, sendo elas: prestação de serviços e 

Administração Pública, uma vez que esse item possui muitos profissionais e a IES ainda não 

oferecem estes cursos. 

Para averiguar os motivos que influenciaram os alunos a buscarem a realização da 

especialização no Centro Universitário de Patos de Minas, no lapso temporal de 2013 a 2014 

fez-se a divisão em nove grupos, sendo eles: característica do curso, aprendizado, imagem, 

empregabilidade, estrutura da IES, estrutura de apoio ao curso, motivos pessoais e atualização 

do curso. 

O item característica do curso teve oito subitens, sendo que o principal escolhido pelos 

estudantes que os motivaram a realizar a especialização no Centro Universitário de Patos de 

Minas foi o foco das disciplinas ligadas à realidade profissional. Neste sentido, averigua que 

as instituições de ensino devem ofertar cursos de especialização voltados a realidade 

profissional. Salientamos, que o UNIPAM pode se dedicar ainda mais a conciliação de cursos 

ligando a prática com a teoria e assim conseguirá ter um diferencial na atração de alunos. 

No item aprendizado havia sete subitens apresentados como principais incentivadores 

para os alunos fazerem a especialização no UNIPAM. Aquele com maior destaque foi foco na 

aprendizagem, ou seja, a capacidade da Instituição e dos professores em se adequarem as 

disciplinas, os materiais e assuntos aumentando o aprendizado dos discentes. 

O item imagem tinha sete subitens, sendo que o escolhido pelos alunos como principal 

incentivador da busca pela especialização o fato da razão instituição de ensino superior ser 

reconhecida no Brasil. Para que a empresa prestadora de serviços escolares consiga alcançar o 

reconhecimento é importante à instituição incentivar os alunos na realização de provas que 

avaliam a instituição como o ENADE. 

No item empregabilidade havia cinco opções que foram os fatores determinantes na 

escolha dos alunos para a pós-graduação no Centro Universitário de Patos de Minas, sendo 

apontada pelos discentes a busca por melhores oportunidades no mercado de trabalho. A 

motivação por esse item é em decorrência de grande parte dos estudantes trabalharem na parte 

operacional, sendo a especialização um incentivo para alcançar melhores colocações no 

mercado de trabalho e consequentemente melhores remunerações. 

No item estrutura da Instituição de Ensino Superior, havia cinco subitens, sendo 

apontada pelos alunos a biblioteca. Portanto, é fundamental a IES investir em uma biblioteca 



 

 

 

atualizada e que permita aos alunos saciarem a sua “fome de leitura e conhecimento”, sempre 

buscando livros que relacionem a prática com a teoria. 

A estrutura de apoio do curso tinha quatro subitens, e o mais motivador aos alunos na 

escolha da especialização foi devido ao curso ser adaptado (horários e dias) ao aluno. Nesse 

sentido, é importante a instituição de ensino possuir um maior número possível de 

especializações e principalmente, se possível oferecê-las em mais de um horário e dia, caso 

não consiga é importante a realização de uma pesquisa com recém-formados e com o mercado 

(clientes) de quais cursos e horários mais os interessaria. 

Os motivos pessoais possuíam quatro alternativas, e a com maior influência na escolha 

dos alunos foi facilidade de acesso ao local de aula. Esse acesso não é apenas a sala de aula e 

sim no contexto geral, como local que a instituição se localiza e facilidade de acesso a alunos 

portadores de deficiências físicas. 

E o último item analisado que influência os alunos foi atualização do curso, este 

contava com dois subitens, sendo constatado que professores com vivência no mercado de 

trabalho como o mais influente para os especializandos escolherem o Centro Universitário de 

Patos de Minas. 

Portanto, este estudo atendeu aos seus objetivos e justificativas, permitindo aos alunos 

averiguarem o comportamento da instituição em relação a sua oferta e realidade, bem como 

permitiu ao UNIPAM averiguar os seus pontos fortes e fracos, sendo que o trabalho 

contribuiu com duas novas alternativas de cursos de especialização. 
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