EMPREGO

O estudante
Misael de Paiva
optou por um
curso técnico
para agregar uma
especialização
ao seu currículo

Confira por
que os cursos
técnicos estão
ganhando
espaço entre
os jovens

TÉCNICO OU
GRADUAÇÃO?
Guilherme Baffi

procura por cursos técnicos aumentou no Brasil nos últimos
anos. Pesquisa da consultoria
Manpower Group concluiu que
os cargos técnicos e de profissionais com habilidades técnicas específicas são os postos
que as empresas mais procuram para preencher hoje no Brasil. Aumento da qualificação são alguns dos motivos que têm levado muitos profissionais que almejam alcançar destaque no mercado a buscarem um
curso técnico.
Segundo Willians Pizolato, diretor da escola técnica estadual (Etec), o ensino técnico é uma boa opção para quem quer entrar
rapidamente no mercado de trabalho e
aprender na prática as competências profissionais. “Para quem está procurando o primeiro emprego ou uma qualificação, os cursos técnicos podem ser um ótimo caminho,”
explica Pizolato.
Esta pode ser uma dúvida para muitas
pessoas, afinal, tanto a faculdade como o curso técnico têm suas vantagens e desvantagens. O valor do curso, o tempo de duração,
aulas expositivas versus aulas práticas, tudo isto pode e deve pesar na hora de decidir pelo curso técnico.
A técnica em publicidade e propaganda

A

Gabriela Baptista conta que optou pelo técnico por ser um curso rápido, prático e com
um custo menor que uma possível graduação. “Enquanto estava fazendo o técnico, logo de início consegui um estágio. A empresa que fui contratada tinha preferência em
estudantes que estavam cursando o técnico
na área. Pois tinham mais experiência nos estudos práticos do que teóricos,” relata
Gabriela.
De acordo com Willian, ao contrário da universidade, o objetivo de um curso técnico é
outro: formar pessoas para o mercado de
trabalho. “A faculdade dá uma visão ampla
de conhecimento, permitindo a formação,
por exemplo, de pesquisadores ou cientistas.
Por esse motivo, os cursos técnicos são muito mais focados na prática que as faculdades", ressalta o diretor.
Percebe-se, na prática que quem faz um
curso técnico consegue um melhor posicionamento no mercado. Muitas vezes profissionais formados por esses cursos conseguem
mais oferta de empregos e estágios do que
recém formados em ensino superior.
Muita gente pode escolher o curso técnico por ser de curta duração. O que proporciona entrar mais rápido no mercado de trabalho. O estudante do curso de técnico de eletroeletrônica Misael de Paiva acredita que o

curso técnico é uma boa alternativa. "Se você não tem o ensino superior e precisa trabalhar, o curso técnico acaba sendo uma opção para agregrar no currículo como uma
especialização," conta o estudante.
De acordo com o levantamento do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de jovens nesta situação passou de 1,1 milhão para 1,8 milhão em todo o Brasil. “No
curso técnico de enfermagem, por exemplo,
praticamente 100% dos alunos já estão empregados a partir do terceiro módulo, finaliza o diretor.
Misael ressalta que as pessoas que têm
cursos técnicos podem sim estar à frente no
mercado de trabalho. “Na verdade nós temos
oportunidades melhores”, diz o estudante.
Essa formação apresenta um conteúdo
mais prático porque tem como objetivo preparar para um segmento profissional. Desse
modo, ao concluir o curso, o aluno já tem uma
qualificação e pode começar a trabalhar.
Profissionais com formação técnica já possuem bom reconhecimento dentro do mercado. O que os prepara para uma carreira
mais estável, além de abrir mais portas para o estudo e para um desenvolvimento constante.
(Colaborou Alana Gabriela)

