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Estudantes ainda têm dúvidas na hora de escolher a profissão  

(NÃO ASSINADO)

De acordo com o Ministério da Educação, são mais de 480 cursos superiores em todo o país Hoje em dia não se pode 
falar que a falta de profissões seja desculpa para não cursar uma universidade. Segundo o Ministério da Educação, são 
quase 500 cursos cadastrados em todo o Brasil. Diante de tantas opções a maior dificuldade é fazer a escolha certa. Uma
realidade diferente de algumas décadas, quando muitos saíam do interior para as capitais em busca do sonho de se 
formar e ser um profissional bem sucedido. A escritora Marta Panúzio sempre soube o queria para a vida, desde jovem. 
E olha que foi ousada para a época. Ela conta que na década de 50, enquanto muitas amigas seguiam rumo ao altar, 
decidiu virar o jogo e fazer diferente: investir nos estudos e fazer um curso superior. Uberlândia, onde nasceu e morava, 
oferecia poucas oportunidades. Decidida, ela arrumou as malas e foi parar em São Paulo aos 17 anos de idade. Já na 
capital paulista, Marta optou pelo curso de Letras, na Universidade de Makenzie. E não parou por aí: incrementou ainda 
mais os estudos. Com jornada dupla fez o mesmo curso na Universidade de São Paulo (Usp). Depois de formada passou 

            a dar aulas, como professora, além de trabalhar como escritora. Marta hoje tem nove livros escritos e seis publicados. 
Ela conta que a profissão de professor hoje é bem diferente daquela época quando exercia a função, quando existia mais 
respeito. Se antigamente o número de cursos era restrito, os obstáculos também eram muitos quanto ao deslocamento 
para grandes centros. Hoje a realidade é bem diferente. A preocupação do estudante é acertar na escolha do curso. De 
acordo com o Ministério da Educação, são mais de 480 cursos superiores em todo o país. O pró-reitor de uma faculdade 
particular de Uberlândia, Fábio Oliveira, diz que esta diversidade de cursos se deu a partir de 2002, o ano marco da 
formação profissional no país, quando a formação tecnológica foi regulamentada como curso superior. De acordo com o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) os cursos mais procurados pelos estudantes nos 
vestibulares federais são: Medicina, Engenharia, Direito, Administração e Ciências Biológicas. Segundo um estudo da 
Fundação Getúlio Vargas, a área mais procurada é a Medicina. Só perde para a carreira de juízes e desembargadores que
vem em primeiro e diretores gerais que aparece em segundo. Em um cursinho preparatório para vestibulares de 
Uberlândia, dos 1400 alunos, 350 vão prestar medicina. A estudante Fabiana Alves é uma delas. E a paixão é tanta pela 
profissão que Fabiana há seis anos presta vestibular para Medicina. A cada semestre o desejo é um só: ser médica. 
Desistir jamais. Para quem já chegou onde queria Marta Pannunzio dá o exemplo. Aos 72 anos de idade nem pensa em 
parar com os estudos. Acabou de fazer uma pós graduação em educação ambiental.


