
C
onstruir uma instituição de ensino 
superior com qualidade é uma tarefa 
difícil e trabalhosa: demanda bastan-
te planejamento, investimentos em 

estrutura, profi ssionais qualifi cados, marketing, 
entre outros pré-requisitos essenciais. Mais difícil 
ainda, no entanto, é implementar cursos de mes-
trado e doutorado que te-
nham qualidade, com boa 
avaliação tanto pelo merca-
do quanto pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes). Signifi ca deixar de 
se dedicar somente ao en-
sino e investir na pesquisa, 
além de fazer uma transi-
ção de uma instituição de 
ensino comum para uma 
academia com produção in-
telectual de alto nível.

O sistema privado enfrenta um 
obstáculo ainda maior: muitas 
instituições acabam desistin-
do ao medir o possível retor-
no fi nanceiro dos programas, 
sem pensar no prestígio e no 
salto de qualidade acadêmica 
que as universidades ganham 
com cursos de pós-graduação 
stricto sensu bem-sucedidos. 
Obviamente, a opção pela im-

plementação também sofre muita infl uência do 
perfi l da instituição. Para Raulino Tramontim, con-
sultor da unidade de Brasília da CM Consultoria, 
geralmente se esbarra na falta de vontade política 
dos dirigentes em investir, na ausência de fi nan-
ciamento adequado e na difi culdade de se obter 
docentes para se dedicarem como é exigido pela 

Capes. “Falta também pesso-
al técnico especializado para 
cuidar da pós-graduação, 
que entenda desde a legis-
lação, os procedimentos bu-
rocráticos e principalmente 
que acompanhe os proces-
sos”, completa Tramontim. 

Não é difícil imaginar que 
as difi culdades são multi-
plicadas em se tratando de 
uma instituição de pequeno 

porte, mas algumas obtêm su-
cesso ao cumprir todos os passos essenciais. Uma 
delas é o Centro Universitário Eurípedes (Univem), 
de Marília (SP), que já desenvolveu dois mestrados 
–  Direito e Ciência da Computação – e tem planos 
para criar novos mestrados e um doutorado em Di-
reito. “A razão disso é nossa política de oferecer 
ensino de bom nível, com a manutenção de um 
corpo de docentes altamente qualifi cado. Além 
disso, oferecemos condições materiais para que 
o ensino e as pesquisas sejam desenvolvidos”, 
revela Jayme Wanderley Gasparoto, vice-reitor da 
Univem.

Excelência em pesquisa
Avaliação da Capes e exigências do mercado aumentam os 
desafi os na implementação de programas de pós-graduação 
bem-sucedidos

Muitas instituições acabam 
desistindo ao medir o possível 
retorno fi nanceiro dos programas de 
mestrado e doutorado, sem pensar 
no prestígio e no salto de qualidade 
acadêmica que as universidades 
ganham com cursos de pós-
graduação

Edward Moreno apóia 
integralmente os critérios 
de avaliação adotados 
pela Capes



Edward Moreno, coordenador do 
mestrado em Ciências da Computação 
da mesma instituição, acrescenta que 
“os professores possuem grande expe-
riência na área, excelente nível de pro-
dução científi ca e um bom ambiente de 
trabalho”. Segundo ele, o investimento 
nesses profi ssionais foi o maior trunfo, 
pois a Univem é um centro universitário 
com pouca experiência na pós-gradua-
ção stricto sensu e mesmo assim uma 
das pouquíssimas instituições de sua 
constituição jurídica a manter dois mes-
trados bem-conceituados no mercado.

Avaliação

Uma vez com seu mestrado reconhecido e em 
funcionamento, não é uma boa idéia acomodar-se 
nessa situação. Em primeiro lugar, porque o ob-
jetivo de uma pós-graduação stricto sensu é for-
mar pesquisadores e acadêmicos competentes, 
que ocupem seu lugar no mercado. Em segundo, 
porque a Capes possui um processo complexo 
e constante de avaliação, realizado por meio de 
visitas anuais, das quais resultam uma avaliação 
trienal e relatórios com observações a respeito 
do curso, para o qual são atribuídas notas de um 
a sete, e aqueles que recebem notas abaixo de 3 
deixam de ser reconhecidos e devem passar por 
outro processo de credenciamento, como um cur-
so novo.

Segundo, Rúbia Maria Melo Silveira, coordena-
dora de acompanhamento e avaliação da Capes, 
“um aspecto importante e que deve ser levado 
em conta é a síntese evolutiva do programa, o que 
aconteceu no triênio em que a avaliação é realiza-
da”.  No entanto, decisivos mesmo são os aspec-
tos já ressaltados por Tramontim, além do inter-
câmbio de informações que a instituição realiza 
com outras do Brasil e do exterior, a participação 
dos docentes também na graduação, a qualidade 
dos meios de comunicação da instituição e a rele-
vância das linhas de pesquisa.

No entanto, se atender a tantos requisitos pa-
rece distante, não há razão para entrar em deses-
pero: não são falhas em alguns pontos isolados 

Não são falhas em alguns pontos isolados que
vão levar o programa a perder o reconhecimento
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que vão levar o programa a perder o 
reconhecimento, mas alguns erros são 
realmente fatais, como a falta de docen-
tes qualifi cados. Esse problema ocor-
reu na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), que perdeu a autorização de seu 
mestrado em Psicologia, gerando um 
dos casos mais polêmicos do País nesse 
segmento de ensino. Após a avaliação 
do Triênio de 2002 a 2004, o curso rece-
beu nota dois da Capes. “A questão foi um desen-
contro geral de informação. O comitê técnico fez 
análise das perspectivas futuras do curso e não 
dos relatórios apresentados. Tivemos um grupo 
de professores aposentados e esse foi o motivo 
de nosso descredenciamento. Não conseguimos 
sensibilizar a Capes nem mostrando a contratação 
de 12 docentes para a reformulação completa do 
programa, que sofreria uma 
mudança de perfi l”, defen-
de-se Nivaldo Rizzi, pró-rei-
tor de pós-graduação.

Ao ser confrontada com 
essa defesa, Rúbia Maria 
foi categórica, descartan-
do a possibilidade de aná-
lise de futuro do curso. “A 
avaliação é somente um 
retrato fi el do curso no tri-
ênio e esse critério não é 
desconhecido da comunida-
de acadêmica. Se a instituição aposentou muitos 
docentes e mudou seu quadro, descaracterizou o 
curso, não está mais oferecendo aquilo que ha-
via sido reconhecido”, argumenta Rúbia. “É im-

portante destacar que não é só em um ano que 
o programa mostra enfraquecimento, então 

não poderíamos ter tomado essa deci-
são com base em aposentadorias”, 

completa.

Capes recebe críticas e elogios

Apesar das inúmeras va-
riáveis citadas pelo Capes e 

pelos especialistas ouvidos 
pela reportagem, elas 
não agradam a todos. 

Apesar de apenas um programa da UFPR ter sido 
descredenciado, Rizzi aproveita para destacar que 
um ponto acaba sendo bastante negligenciado: a 
relevância regional do curso. “A importância do 
programa para a ciência, tecnologia e desenvol-

vimento local, inclusive com 
a formação de recursos hu-
manos em âmbito estadual, 
não foi considerada na últi-
ma avaliação. Nosso curso 
de psicologia formava 27 
mestres por ano. Deixar de 
reconhecer o curso com 183 
candidatos para 16 vagas, 
mostrando insensibilidade 
com uma condição acadê-
mica passageira, é uma ir-

responsabilidade”, ressalta.
Não é assim que Tramontim pensa. De acordo 

com o consultor, a Capes fi ltra bem o que há de 
melhor nas propostas de programas de mestra-
do ou doutorado, apesar de ter algumas falhas. 
Segundo ele, a maior ressalva é com relação ao 
aconselhamento e assistência técnica às institui-
ções. “Apesar do ordenamento legal da Capes 
prever esse procedimento, a atual administração 
parece que não vê prioridade, constituindo-se um 
problema para o ensino privado”, revela.

Já os coordenadores de mestrado da Univem 
apóiam integralmente as ações do órgão. Para 
Jayme, todos os programas descredenciados re-
almente não cumpriram com o mínimo para man-
ter-se reconhecidos, enquanto Edward Moreno 
diz apoiar integralmente os critérios.

“A razão de nossos sucesso é a política 
de oferecer ensino de bom nível, 
com a manutenção de um corpo 
de docentes altamente qualifi cado. 
Além disso, oferecemos condições 
materiais para que o ensino e as 
pesquisas sejam desenvolvidos”, 
Jayme Wanderley Gasparoto, vice-
reitor da Univem

Jayme Wanderley Gasparoto 
acredita que a qualidade dos pro-
gramas de Mestrado da Univem 
existe em razão, principalmente, 
da qualidade de seus docentes
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Cursos reprovados

A última avaliação trienal da Capes, que abrangeu um total de 1.819 programas, fez com que o órgão 
deixasse de recomendar 36 programas. O número de cursos de instituições federais e estaduais revela que 
os critérios levam mais em conta os resultados do que a tradição da instituição. Confi ra a relação de cursos 
que receberam conceitos 1 ou 2 na avaliação e que, conseqüentemente, perderem o reconhecimento:

Estado Sigla da Instituição Área de Avaliação Área de concentração do programa Conceito

BA FVC Administração/
Turismo

Ciências Contábeis 1

MG CNEC Administração/
Turismo

Administração 1

RJ UERJ Medicina I Medicina (Nefrologia) 1

RJ USU Ensino de Ciências e 
Matemática

Educação Matemática 1

SP UNIFESP Multidisciplinar Administração da Prática Oftalmológica 1

BA UFBA Geociências Geoquímica e Meio Ambiente 2

CE UFC Medicina Medicina (Clínica Médica) 2

GO UFG Direito Direito 2

MG CEFET/MG Multidisciplinar Tecnologia 2

MG UNIT-MG Educação Física Fisioterapia 2

MS FUFMS Saúde Coletiva Saúde Coletiva 2

PE FJN Administração/
Turismo

Gestão de Políticas Públicas 2

PE UFPE Ciências Biológicas Biotecnologia de Produtos Bioativos 2

PR UFPR Psicologia Psicologia 2

RJ UERJ Administração/
Turismo

Ciências Contábeis 2

RJ UFF Medicina Patologia (Anatomia Patológica) 2

RJ UFF Medicina Veterinária Ciências Veterinárias (Reprod. Animal e Med. Vet. 
Coletiva)

2

RJ UFRJ Medicina Medicina (Ortopedia e Traumatologia) 2

RJ UFRRJ Medicina Veterinária Medicina Veterinária 2

RJ UGF Psicologia Psicologia (Psicologia Social) 2

RJ UNIG Direito Direito 2

RN UERN Multidisciplinar Desenvolvimento e Meio Ambiente 2

RN UFRN Geociências Geociências 2

RO UNIR Letras/Lingüística Lingüística 2

RS UFRGS Medicina Ciências Médicas: Nefrologia 2

SC UFSC Medicina Ciências Médicas 2

SP FACESP Administração/
Turismo

Administração de Empresas 2

SP PUCCAMP Filosofi a/Teologia Filosofi a 2

SP UNAERP Direito Direito 2

SP UNESP/BOT Medicina Pediatria 2

SP UNIBAN Educação Física Ciências da Reabilitação Neuromotora 2

SP UNICID Administração/
Turismo

Administração 2

SP UNI-FACEF Administração/
Turismo

Administração 2

SP UNIFRAN Direito Direito 2

SP USF Farmácia Ciências Farmacêuticas: Insumos e Medicamentos 2

SP USP Odontologia Odontologia (Prótese Dentária) 2

@

Fonte: @PRENDER, ano 4, n. 9, p. 14-16, maio/jun. 2005.




