Aplicabilidade é diferencial do MBA Ietec, único de MG no ranking da Você S/A na área de TI
Comunicação Ietec
Aliar a experiência profissional dos professores à teoria parece ser a fórmula do sucesso para as
instituições de ensino. Pelo menos para o Instituto de Educação Tecnológica (Ietec). Com esta
metodologia, o MBA em Gestão de Negócios e Tecnologia da Informação do Ietec ocupou posição
de destaque no Guia Você S/A - Os Melhores MBAs do Brasil 2009. Além de garantir um lugar no
cobiçado ranking, o curso foi o único de Minas Gerais classificado entre os melhores de TI do país.
O coordenador de TI do Ietec, Antônio de Pádua, é um dos que atribuem o sucesso do MBA ao
somatório &ldquo;experiência profissional dos professores&rdquo; e &ldquo;conhecimento
teórico&rdquo;. &ldquo;Os diferenciais do Ietec são a atualização constante dos programas focados
na aplicabilidade dos ensinamentos e tendências e a busca da qualidade e da excelência no
ensino&rdquo;, afirmou.
A analista de negócios da Converteam e ex-aluna do MBA Gestão de Negócios e Tecnologia da
Informação, Renata Borges, concorda. De acordo com ela, devido à experiência dos instrutores, os
assuntos discutidos na sala foram condizentes com a realidade profissional. Por tratar de questões
práticas, o conteúdo das aulas &ndash; tanto a abordagem gerencial quanto a técnica &ndash; foi
diretamente aplicado no dia a dia das empresas. &ldquo;Quando os professores não têm
experiência de mercado as discussões são muito teóricas e nem sempre se aplicam ao que é visto
no ambiente corporativo. Isso não aconteceu no Ietec&rdquo;, comentou.
Aplicar o conhecimento das aulas diretamente na empresa é, justamente, o objetivo do analista de
sistemas da Devex, Luciano Araújo de Menezes, que irá começar o MBA de TI do Ietec neste mês.
Graduado em Ciência da Computação, Menezes afirmou que já possuía o interesse de fazer uma
pós-graduação, porém, ainda não havia decidido a instituição. &ldquo;O fato de o Ietec ter sido o
único de Minas Gerais na área de TI a integrar o Guia de Melhores MBAs do Brasil foi fundamental
para a minha escolha&rdquo;, disse.
Outro ponto citado pelo analista de sistemas como fator decisivo pela opção do curso foi a carga
gerencial. &ldquo;Vi no MBA uma oportunidade maior para o meu desenvolvimento
profissional&rdquo;, afirmou Menezes, que irá assumir um cargo de gerência no próximo mês.
Além dos conhecimentos técnico e gerencial, a ex-aluna Renata Borges chamou a atenção para a
ampliação dos contatos. De acordo com ela, a interação dos alunos &ndash; incentivada pelo Ietec
por meio da criação de um ambiente virtual para cada turma &ndash; complementa o aprendizado
formal.
&ldquo;A troca de informações entre os alunos, que já possuíam bagagem profissional, contribuiu
muito para a minha formação&rdquo;, afirmou.

