
A IMPORTÂNCIA DOS CURSOS

TÉCNICOS PARA A ECONOMIA

BRASILEIRA

NOVEMBRO, 2013



O mundo de hoje é mais competitivo do que jamais 
foi. Creio que os homens e mulheres precisam 
obter um tipo de educação que lhes permita 
satisfazer às exigências [exigências urgentes] da 
vida. (…) Homens e mulheres precisam estar 
preparados para uma esfera de ação extremamente 
mais ampla do que jamais houve. (…)

Visão Profética

Pres. Thomas S. MonsonChurch News, 9 de fevereiro de 2008
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Visão Profética

... a maior parte desses alunos farão cursos em 
escolas técnicas, onde estudarão matérias como 
ciência da computação, engenharia de 
refrigeração e outros tipos de especialização 
exigidos no mercado e para os quais podem 
qualificar-se.

A Liahona, Julho de 2001, pág 62 Pres. Gordon B. Hinckley
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Mercado de Trabalho

• Expansão da economia

• A área tecnológica é carente de profissionais

• Grande número de vagas na ára técnica que 
não são preenchidas

• Falta (escassez) de candidatos com 
qualificação técnica
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Oferta x Demanda Mão de Obra
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Inversão de Prioridades
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Curso Técnico x Curso Superior

No mercado de trabalho atual, há muitos engenheiros 
trabalhando em vendas, muitos bacharéis em Direito, 
Psicólogos e Jornalistas trabalhando  em áreas admi-
nistrativas. A profissão que eles declaram no Imposto de 
Renda (...) [não é] a que está no cartão de visitas ou na 
descrição de cargos da empresa. O diploma do curso 
superior permitiu a entrada no mercado de trabalho, mas 
não na área de formação. Max Gehringer

Revista Época, 24 de agosto de 2009, pág. 180
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Curso Técnico x Curso Superior
Há dez anos, o mercado de trabalho tem escassez de técni-
cos e excesso de formandos com curso superior. Assim, 
quem tem um diploma de técnico consegue emprego mais 
rápido, e na área em que se formou. Quem tem diploma de 
curso superior demora mais para decolar em um emprego, 
e não necessariamente na área de formação. O caminho 
mais indicado para uma carreira é ter um bom curso 
técnico, empregar-se e depois partir para uma faculdade, 
enxergando com clareza a melhor direção a ser seguida.

Max Gehringer

Revista Época, 24 de agosto de 2009, pág. 180
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Por que Curso Técnico

• Faculdade dura 4 a 6 anos

• Curso técnico pode durar até 2 anos

• Rápida Experiência, vivência e conhecimento

• Contato com as atividades diárias da profissão

• Estágios são obrigatórios, inserindo o novo 
profissional no mercado

• Preferência na contratação onde fez estágio
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Estatíticas

• Maior índice de graduação em cursos técnicos 
por ter duração menor e custo mais baixo

• 2/3 dos estudantes técnicos conseguem estágio 
imediato após o curso

• 70% dos estudantes de cursos técnicos são 
contratados após o término do estágio

• A cada nova vaga que surge para alguém com 
curso superior, surgem 3 ou 4 vagas para técnicos
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• Proporção inversa em termos de ensino, no Brasil 
forma-se 1 técnico para cada 3 formandos em 
curso superior

• Errônea sensação do jovem ficar para trás ao ver 
outro jovem com a mesma idade fazer curso 
superior

• O curso técnico não deve excluir a formação 
superior 

Estatíticas
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Ponte para a Universidade

• Mais fácil fazer a escolha do curso superior 
por já trabalhar na área

• Mais fácil custear a faculdade por já ter uma 
renda razoável

• As escolhas certas aumentam as chances do 
sucesso profissional
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Curso superior tecnológico: é um curso de
graduação que geralmente dura menos tempo
do que um bacharelado ou uma licenciatura. Os
tecnólogos obtêm especialização profissional
em áreas específicas orientadas ao mercado de
trabalho. É preciso estar formado no Ensino
Médio.

Diferenças entre curso Técnico e 

Tecnológico

12



Ensino Técnico é um bom negócio...

• Para quem tem pressa em entrar no mercado de 
trabalho e necessita experiência

• Para quem sabe o que quer e se encaixa no perfil 
técnico

• Para quem quer mudar de área profissional e tem 
pressa

• Para quem busca um diferencial no currículo ou 
quer se aprofundar em uma área específica
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Ensino Tecnológico é um bom negócio...

• Para quem já desempenha determinada 
função e deseja aprender mais sobre ela 

• Para quem deseja se tornar um especialista 
em determinada área

• Para quem deseja formação acadêmica

• Para quem deseja cursar pós-graduação

• Para quem prefere teoria à prática
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Ensino Tecnológico não é um bom negócio

• Para quem trabalha muito tempo numa área e 
quer mudar para uma área totalmente 
diferente

• Para quem está em dúvida sobre qual carreira 
seguir
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Recursos
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos

http://catalogonct.mec.gov.br/anexos.php
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Escolas e cursos técnicos cadastrados no MEC
http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino

Recursos
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http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino


Rede Federal
http://redefederal.mec.gov.br

Recursos
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http://redefederal.mec.gov.br/


Rede e-Tec
http://redeetec.mec.gov.br

Recursos
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Recursos
Pronatec

http://pronatec.mec.gov.br/
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http://pronatec.mec.gov.br/


Recursos
Programa Petrobras – Profissões de Futuro

http://profissoesdefuturo.com.br/
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http://profissoesdefuturo.com.br/


Recursos
Programa Prominp

http://www.prominp.com.br

22

http://www.prominp.com.br/


Recursos
SENAI / SENAC

http://www.senai.br/portal/br/home/index.aspx /

http://www.senac.br/
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http://www.senai.br/portal/br/home/index.aspx /
http://www.senac.br/


Recursos
Sisutec

http://sisutec.mec.gov.br/

24

http://sisutec.mec.gov.br/


Plano Anual de Autossuficiência 2014
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