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I Simpósio de Formatura dos Residentes em Urologia da SBU-MG

R

ecentemente, no I Simpósio de Formatura dos Residentes em Urologia da SBU-MG, tive a honra de poder
participar com a palestra “Pós-graduação strictu sensu”. O evento foi recheado de boas palestras que
acredito terem sido muito proveitosas para todos os participantes. O tema que apresentei representa
uma dúvida frequente aos médicos residentes de todas as áreas: vale à pena fazer Mestrado e Doutorado nos dias
atuais? Mesmo na UFMG, onde leciono, esse é um tema recorrente junto aos alunos da graduação.
Discutimos, no evento em questão, alguns aspectos relativos à estrutura de organização dos cursos de pós-graduação no Brasil, que são avaliados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
Por meio dessa avaliação, formulam-se políticas para a área de pós-graduação, assim como são planejadas as formas
de fomento para a atividade por meio de bolsas de estudo e auxílios. Reforçamos a importância de se procurar junto
ao site da CAPES a situação do curso para o qual o aluno pretende concorrer a uma das vagas, pois apenas os cursos
recomendados pela CAPES para o MEC podem expedir diplomas de mestrado e/ou doutorado com validade nacional.
Na sequência, discutimos também alguns aspectos relativos à atividade de magistério superior no Brasil,
uma vez que normalmente se interessam pela pós-graduação aqueles que desejam seguir a carreira acadêmica. Não é
um fato novo nem desconhecido o problema da remuneração deficitária do professor em todos os níveis da educação.
Todavia, o médico que atua como professor normalmente mantém as duas atividades de forma paralela, o que é um
desafio gratificante para aqueles que descobrem o prazer de lecionar e estar envolvido em um ambiente de busca de
conhecimentos. Finalmente, discutimos brevemente também sobre as janelas de oportunidades que a pós-graduação
oferece para os alunos conhecerem e até mesmo se engajarem em instituições fora do Brasil.
Considero que o evento foi um sucesso e espero que as edições futuras possam ser igualmente proveitosas.
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