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EDITORIAL

Atualizar-se - ato contínuo
Maria C. G. R. Lage
Doutora em Ciência Animal pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais e professora
adjunta da PUC Minas-Departamento de Medicina Veterinária

Para aprimorar os conhecimentos adquiridos durante a graduação, se preparar para atuar em uma
área específica e melhorar a empregabilidade, os cursos de pós-graduação lato sensu,
modalidade de educação continuada, focam a formação dos profissionais para o mercado de
trabalho.
Não há como contestar Francis Bacon (1561-1626), político, filósofo e cientista inglês, fundador
da ciência moderna, ao afirmar “conhecimento é poder e dirige o mundo”. Assim, a educação, o
saber e o conhecimento permitem o empoderamento dos indivíduos, sendo a atualização
imprescindível, pois, de forma cada vez mais veloz, os fatos acontecem e são divulgados. Desta
forma, os cursos de pós-graduação lato sensu objetivam o aprimoramento das competências
humanas e técnicas de profissionais de diversas áreas de conhecimento para atenderem a uma
sociedade em constante evolução.
A história da PUC Minas em programas de educação continuada iniciou em 1974 com o Prepes.
Neste programa de pós-graduação lato sensu, em formato modular, as aulas concentravam-se
nos meses de janeiro e julho, sendo um marco da Universidade nesta modalidade de formação
profissional em suas diversas áreas de conhecimento. O Instituto de Educação Continuada (IEC
PUC Minas) foi criado em 1995, reunindo desde 2008 as ofertas de todos os cursos presenciais
lato sensu, onde já se formaram cerca de 50 mil especialistas. Em seu portfólio constam cursos
de pós-graduação lato sensu nas modalidades Especialização, Master, Formação de Professores;
Aperfeiçoamento, Curta Duração e “in company” (estruturados de acordo com demandas
específicas de uma empresa). Há também, desde 2018, a possibilidade de profissionais de
diferentes áreas, cursarem de forma isolada as disciplinas dos diversos cursos de pós-graduação
lato sensu do IEC PUC Minas. De acordo com dados de maio de 2019, estão em andamento nas
13 Unidades do IEC PUC Minas 500 cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, que
contemplam a formação de 7.800 alunos.
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Na unidade do IEC PUC Minas em Betim, neste 1º semestre de 2019 sete cursos de
especialização lato sensu estão em andamento nas áreas de Direito, Engenharia, Gestão,
Psicologia e Saúde, com um total de 126 discentes. Com foco nas demandas regionais, os cursos
ampliam os horizontes dos profissionais e buscam criar e consolidar o networking da equipe de
docentes e alunos dos cursos por meio de parcerias com empresas locais e regionais, como por
exemplo, Associação Comercial e Empresarial de Betim - ACE Betim; Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Betim – CDL; CETUS Hospital Dia de Oncologia S/A; Condomínio do Partage Shopping
Betim; CSN Mineração; FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil Ltda; Sindicato dos Administradores
do Estado de Minas Gerais; Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; UNIMED.
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