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De olho no mercado de trabalho, vem crescendo a cada dia o interesse pelos cursos profissionalizantes 

em Campo Mourão e região, assim como em todo o Brasil. A educação técnica para muitos é a chave de 

acesso ao mercado de trabalho e as boas escolas qualificam profissionais cada vez mais disputados 

pelas empresas. Para atender esse público, são muitas as escolas, particulares e públicas, 

especializadas na formação técnica na cidade. Confirmando essa tendência, um estudo divulgado pelo 

Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo Instituto Votorantim, indicam que 

são 29 milhões de pessoas que frequentam hoje cursos de educação profissional em todo o Brasil. Esse 

número representa 19,72% da população com mais de 10 anos de idade do país. Desse total, 16,07 % 

(23,5 milhões de pessoas) frequentaram cursos de qualificação profissional, 3,54% (5,1 milhões de 

pessoas) fizeram ensino médio técnico e 0,11% (160 mil pessoas) tiveram formação tecnológica. O 

estudo foi feito com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) e da 

Pesquisa Mensal de Emprego (PME).   Ensino Integrado A opção da política educacional pública, 

especialmente nas redes estaduais, foi clara: prevaleceu a oferta de cursos básicos ocasionando a 

quase extinção, em todo o país da oferta de cursos de ensino médio de caráter profissionalizante. Ciente 

das mudanças no mercado de trabalho o governo... 

 

...e a melhoria da qualidade do trabalho e da vida no campo. Segundo a pedagoga do Colégio Agrícola, 

Heloisa Coledam, o curso é bastante procurado por jovens de toda a região e até de outros países. 

"Temos convênio com instituições paraguaias e disponibilizamos algumas vagas para eles e quando se 

formam, voltam ao seu país e repassam seus conhecimentos para alunos de escolas carentes". Segundo 

a pedagoga, a maioria dos alunos que se formam na escola já sai empregada. "Por ser ensino 

profissionalizante, muitos de nossos alunos já saem com trabalhos garantidos na área ou estagiando em 

alguma empresa que entra em contato com a Instituição pedindo espaço para realizar entrevista de 
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 emprego com os melhores alunos", completa Heloisa. Desde a autorização para criação dos cursos 

médios integrados, o governo federal incentiva a sua implantação. Em Campo Mourão foi implantado em 

2006, no campus da UTFPR, o curso técnico integrado em informática, Desde o primeiro período, 

contempla as disciplinas tradicionais do Ensino Médio e as disciplinas específicas da área de... 

 

...Nacional de aprendizagem Industrial, o SENAC-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SESI-

Serviço Social da Indústria, mantidos com repasses do governo federal. Oferecem treinamento nas mais 

diversas áreas, quase sempre gratuitos, possibilitando o acesso de todas as classes sociais à 

qualificação e a mais oportunidades no mercado de trabalho.   Pesquisa A pesquisa realizada pelo 

Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo Instituto Votorantim, constatou que 

a chance de quem fez o ensino profissionalizante conseguir um emprego é maior do que a de quem 

estudou somente até o ensino médio. De acordo com o estudo Educação Profissional e Você no 

Mercado de Trabalho, ela chega a 48,2%. "O que a gente mostra com esse estudo é que os retornos da 

educação profissional são ainda mais altos. Mesmo quando se considera o avanço que as pessoas têm 

com mais escolaridade formal, a educação profissional ainda dá um impulso, ou seja, é um prêmio que a 

educação gera em termos de salário, ocupação e formalidade", comenta o economista Marcelo Neri, 

coordenador da pesquisa. O trabalho também constatou que os salários daqueles que têm um curso 

profissionalizante são até 12,94% mais altos. O setor que mais emprega pessoas com curso 

profissionalizante é o automobilístico (45,71% ), seguido pelo de finanças (38,17%) e...  

Fonte / Direitos Autorais : Tribuna do Interior   
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