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A DIVERSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR NO RS: A EXPERIÊNCIA DOS 
CURSOS SEQÜENCIAIS. Rochele Fellini Fachinetto, Leandro Raizer, Alexandre Ben Rodrigues, 
Clarissa Eckert Baeta Neves (orient.) (UFRGS). 

Este estudo analisa o processo de diversificação do sistema de ensino superior no RS. O foco são os cursos 
seqüenciais, seu processo de implementação e as condições institucionais para seu funcionamento. O estudo 
contempla os objetivos dos cursos, o perfil dos professores e dos alunos e sua relação com o mercado de trabalho. A 
pesquisa teve por base diferentes metodologias e técnicas de pesquisa, como a coleta e análise de documentos, coleta 
e análise de dados estatísticos, pesquisa bibliográfica, realização de entrevistas com coordenadores de cursos, 
gestores de IES, professores e alunos; além de visitas às IES. Os resultados revelam a introdução expressiva desses 
cursos nas universidades privadas, que destacam a sua contribuição no sentido de diversificar e democratizar a 
formação superior. Por sua vez, a manifestação das universidades públicas é contrária, pois acreditam que esses 
cursos viriam a contribuir para a precarização do trabalho, desregulamentação profissional e atenderiam apenas a 
necessidades conjunturais. Atualmente onze IES oferecem um total de cinqüenta e sete cursos no estado. Os cursos 
seqüenciais de formação específica com duração de dois anos, têm sido oferecidos principalmente nas áreas de 
administração, gestão. Destaca-se a presença de alunos já graduados, ou que não estudavam há muito tempo e que 
buscam qualificação maior para o mercado de trabalho no qual já atuam. Em junho de 2005 a matrícula nos cursos 
seqüenciais era de 1705 alunos. As IES utilizam um vestibular específico como critério para ingresso ou o 
pertencimento ao mercado de trabalho relacionado com a proposta do curso. O corpo docente muitas vezes é o 
mesmo que leciona na graduação e pós-graduação, sendo que se tem privilegiado profissionais que tenham 
experiência de atuação no mercado de trabalho correspondente ao enfoque do curso. (BIC). 
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