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Altos custos de programas de pós-graduação stricto sensu oneram cursos de graduação. 
 
O Núcleo do desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil está basicamente vinculado aos 
programas de pós-graduação "stricto sensu", recomendados pela CAPES, desenvolvidos em sua 
maioria nas Universidades. Dados recentes divulgados pela Capes mostram que, entre 1976 e 
2004, o número de cursos de pós-graduação passou de 673 para 2.993, uma taxa média de 
crescimento de 5,6% ao ano, totalizando 120.000 alunos matriculados em cursos de mestrado e 
de doutorado. Em função de um histórico anterior de implantação, consolidação e financiamento à 
pesquisa, é notória a acentuada participação das universidades públicas neste crescimento. 
Todavia, é importante salientar a recente expansão das matrículas de mestrado nas universidades 
privadas, que cresceram cerca de 50% no período 1.999 a 2.003. O segmento privado também 
registrou aumento significativo nos programas de doutorado, que,  apenas no período 2.000 - 
2.003, cresceram 24%. 
 
Dados recentes da CAPES mostram que, embora tenha ocorrido um crescimento significativo no 
número de matrículas, o investimento por aluno matriculado sofreu significativo decréscimo. Não 
obstante os indicadores de expansão e o reconhecimento estratégico que a pesquisa possui na 
construção e desenvolvimento do futuro do país, há necessidade de maior investimento estatal 
para manutenção e ampliação de cursos de pós-graduação, tanto em universidades públicas 
quanto em universidades privadas. Do total de matriculados, apenas 40 mil estudantes possuem 
bolsas de estudos. 
 
É importante destacar que, essencialmente, para que se desenvolva pesquisa com qualidade em 
uma universidade, são necessários recursos humanos qualificados e comprometimento 
institucional, o que implica a manutenção de núcleos de docentes em regime de tempo integral, 
bibliotecas, acesso a bases de dados eletrônicas de periódicos científicos, laboratórios exclusivos 
para pesquisa e recursos para manutenção e custeio. Essas condições exigem recursos 
consideráveis.  
 
Dessa forma, é imprescindível que se busque junto aos governos o cumprimento das 
determinações constitucionais, entre elas,  os repasses às Fundações Estaduais de Apoio à 
Pesquisas (FAPs), o repasse às Agências Federais dos recursos previstos nos diferentes Fundos 
Setoriais, para a formação de recursos humanos, a implementação das ações previstas na Lei 
10.973, de 02.12.2004, que regulamenta incentivos fiscais para os projetos de inovação, e outras 
diversas possibilidades de financiamento à pesquisa que constam do Plano Nacional de Pós-
Graduação. O Estado tem um papel preponderante no financiamento da pesquisa. O Art. 218 da 
Constituição estabelece que: "O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de 
ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais 
de trabalho". 
 
É importante que se destaque o empenho das universidades privadas na manutenção dos seus 
programas de mestrado e/ou doutorado, em face da escassez de recursos públicos para 
financiamento de suas pesquisas. Um programa de pós-graduação, em decorrência de suas 
especificidades, é deficitário em termos financeiros. Além de um corpo docente formado por 
doutores, em regime de tempo integral, esses programas têm características específicas, como o 
oferecimento de turmas reduzidas de alunos e enfoque na orientação individual. Entre custos com 
recursos humanos (docentes, técnicos, alunos de iniciação cientifica), materiais permanentes e de 
consumo para o desenvolvimento da pesquisa, o orçamento anual para manutenção de um 
programa de mestrado com 10 docentes permanentes pode chegar a R$ 2 milhões, dependendo 
da área de conhecimento. Para uma relação cinco orientandos por pesquisador, indicada nos 
documentos das comissões de avaliação da CAPES como uma boa proporção para orientação, a 
mensalidade deve ser superior a R$ 3.300,00 reais para manutenção do curso.  



Observa-se, contudo, que o valor médio da mensalidade praticada nos programas de mestrados 
em andamento nas universidades privadas e confessionais de São Paulo não ultrapassa mil reais. 
Considerando que os recursos orçamentários das universidades privadas provêem, 
essencialmente, das receitas oriundas dos pagamentos de mensalidades de alunos de graduação, 
esses acabam financiando, portanto, os déficits gerados nos programas de pós-graduação. Em 
decorrência dessa transferência de custos, é natural que o valor das mensalidades dos cursos de 
graduação sejam maiores em universidades privadas que buscam a excelência acadêmica por 
meio da pesquisa.  
 
Proporcionalmente, para a manutenção de três programas de mestrado e 1 de doutorado, 
conforme proposto na Reforma Universitária, serão necessários R$ 8 milhões de reais por ano de 
investimento. 
 
O ensino de qualidade associado às práticas de investigação científica é mais oneroso ao alunado. 
Por outro lado, é importante que se diga que o desenvolvimento da pesquisa institucionalizada 
agrega valor à universidade, promovendo uma maior qualidade do ensino, melhorando sua 
avaliação interna e externa e permitindo maior visibilidade acadêmica. Contudo, não se pode 
admitir que a pesquisa nas universidades privadas seja praticada apenas com recursos oriundos 
de mensalidades escolares. 
 
Aliada às necessidades legais da existência da pesquisa institucionalizada e do desenvolvimento 
de programas de pós-graduação "stricto sensu", exige-se, ainda, das universidades a manutenção 
de um terço do seu corpo docente titulado e em regime de tempo integral para promoção da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para uma universidade privada de médio 
porte, com 600 professores em seu quadro docente, são necessários 200 professores titulados em 
regime de tempo integral. Considerando a orientação legal para tempo integral, máximo de 20 
horas em atividades de ensino, seriam necessárias quatro mil horas semanais para atividades  
administrativas, pesquisa e extensão, superando em 2,5 vezes o número necessário para o 
desenvolvimento de 3 mestrados e de 1 doutorado. Considerando-se os valores anteriormente 
citados para implantação de programas de pós-graduação, pode-se facilmente estimar os 
elevados investimentos para atendimento a apenas essas duas exigências, entre diversas outras 
existentes. Proporcionalmente, são necessários investimentos adicionais em torno de  20 milhões 
de reais por ano.  Contrariamente ao compromisso social e ao oferecimento do ensino de 
qualidade, contemplados pela universidade de pesquisa, a elitização da universidade acaba 
indiretamente sendo promovida por ações regulatórias.  
 
Intrinsecamente, a indissociabilidade não poderia estar contemplada nos programas de pós-
graduação? A manutenção de um terço de docentes titulados em regime de tempo integral é 
condição sine qua non  para garantia da qualidade do ensino? O atendimento apenas a 
indicadores quantitativos certamente não é sinônimo de qualidade. As exigências que se fazem 
para que as universidades privadas realizem pesquisa nos moldes das universidades públicas é 
totalmente incompatível com as origens das receitas de cada uma e com o fato de não haver 
recursos públicos suficientes para ambas.  
 
É  indispensável uma política pública de financiamento à pesquisa mais efetiva nas universidades, 
inclusive para as privadas, atendendo ao que está disposto na Constituição. Criar condições para o 
desenvolvimento de ensino de qualidade, a geração de conhecimento e a promoção do 
desenvolvimento sócio-econômico regional e do país não devem ser vistos apenas como 
responsabilidade das universidades, mas também do Estado. A criação destas condições exige 
prazos bastante longos e recursos consideráveis.  
 
Há que se reconhecer que a pesquisa desenvolvida no setor privado possui também uma 
contribuição importante no desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país.  
 



Embora já se observe uma participação maior das universidades privadas nos financiamentos 
estatais de pesquisa, seu percentual ainda é muito pequeno, correspondendo em casos raros a 
cerca de  3%  do valor total do orçamento destinado ao financiamento estadual de pesquisa, e 
muito menor, ainda, em nível Federal. Nesse sentido, é preciso que as agências governamentais 
de financiamento à pesquisa, assim como a CAPES, ampliem suas políticas de fomento aos 
programas emergentes de pós-graduação no setor particular, rompendo o paradigma de que 
pesquisa com qualidade deve ser financiada apenas no setor público e a preocupação de que o 
apoio à universidade privada diminuirá a fatia destinada às instituições públicas. 
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