MBA de TI do IETEC é o único de MG no ranking da Você S/A
Comunicação Ietec
Corpo docente altamente capacitado, plano de curso voltado para a realidade corporativa e
capacidade de transformar os objetivos estratégicos das empresas em soluções competitivas de
negócios. Estas características, somadas à maturidade profissional dos participantes, garantiram ao
MBA Gestão de Negócios e Tecnologia da Informação do Ietec posicionamento de destaque no
Guia Você S/A - Os Melhores MBAs do Brasil em 2009. Na área de TI, o curso foi o único de Minas
Gerais classificado.
Para a publicação do guia, realizado em parceria com a Nielsen, consultoria na área de pesquisa,
foram entrevistados 7,329 mil alunos de escolas de negócios espalhadas por 21 cidades das
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. Além de avaliar as instituições de ensino,
os participantes responderam a perguntas gerais, que traduzem o panorama dos cursos de MBA no
Brasil.
Segundo o estudo, a quantidade de corporações que investiam integralmente na pós-graduação
dos empregados recuou de 32%, em 2007, para 13%, em 2009. Em contrapartida, o índice de
pessoas que pagam os próprios estudos aumentou, equilibrando o mercado.
Os números do Ietec superam o registrado pela pesquisa. Em 2009, houve aumento de 30% na
procura pelos cursos de pós-graduação da instituição, no confronto com 2008. &ldquo;A
conscientização não só das empresas, como também dos empregados, de que a pós-graduação é
fundamental para o aumento da competitividade atravessou ilesa a crise. Aliás, a retomada da
economia e a disputa por uma fatia do mercado devem intensificar ainda mais o cenário de
valorização da educação&rdquo;, disse o diretor-executivo do Ietec, Ronaldo Gusmão.
Os dados apurados pela Você S/A vão de encontro à afirmação do diretor-executivo. Das pessoas
que participaram da pesquisa, 58% tiveram aumento de salário após a conclusão do curso. O
índice dos que afirmaram que o investimento valeu a pena é ainda maior: 95%.
A analista de negócios da Converteam e ex-aluna do MBA gestão de negócios e tecnologia da
informação do Ietec, Renata Mírian Borges, é uma das pessoas que ficaram satisfeitas com a
decisão de apostar nos estudos. Para ela, o MBA do Ietec foi importante tanto para a atualização
profissional, técnica e gerencial, quanto para a ampliação dos contatos. &ldquo;A troca de
informações entre os alunos, que já possuíam bagagem profissional, contribuiu muito para a minha
formação&rdquo;, afirmou.
A didática e a vivência de mercado dos professores também foram citadas por Renata Borges
como diferencial. Conforme a analista de negócios, devido à experiência dos instrutores, os
assuntos discutidos na sala de aula eram condizentes com a realidade profissional. &ldquo;Quando
os professores não têm experiência de mercado as discussões são muito teóricas e nem sempre se
aplicam ao que realmente acontece no dia a dia das empresas. Isso não aconteceu no
Ietec&rdquo;, concluiu.

