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Um título de pós-graduação tornou-se imprescindível para quem deseja crescer 
profissionalmente. Por isso, os números do setor revelam um cenário brasileiro promissor, 
resultado do crescente desempenho nos últimos anos. De acordo com a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) - fundação do Ministério da Educação 
que investe no desenvolvimento da pós-graduação e na formação de pessoal no Brasil e no 
Exterior -, em 2000 foram qualificados 18.132 mestres e 5.335 doutores em todo o País, 
sendo 6.609 e 3.158, respectivamente, somente no Estado de São Paulo. Em 2004 esses 
números aumentaram para 25.968 mestres e 8.856 doutores no País - 8.295 e 4.721, 
respectivamente, no âmbito estadual.  
 
Entre 2000 e 2005 o número de cursos stricto sensu (mestrado, doutorado e mestrado 
profissional) recebeu um incremento de 144%, saltou de 2.311 para 3.325 em todo o País. A 
região Sudeste concentra a maior parte deles, cerca de 56,5%. O Sul vem em segundo lugar, 
com 19,2% dos cursos. Em seguida, Nordeste, Centro-Oeste e Norte respondem por 14,7%, 
6,2% e 3,4%, respectivamente. Quando se analisa o número de titulados por região brasileira, 
o ranking segue a mesma linha, registrando maior concentração no Sudeste. Nesse mesmo 
período, o número de alunos cresceu 17%, chegando a 122.295, assim como o número de 
escolas, que aumentou 6,3% e passou para 543.  
 
Segundo a Capes, o segmento público é responsável por 82% da oferta dos cursos de 
mestrado e por 90% de doutorado. De 1996 a 2004, o segmento privado de pós-graduação 
cresceu de forma expressiva, passando de 87 para 346 cursos de mestrado e de 44 para 96 
cursos de doutorado. De olho nesse cenário, o MEC pretende ampliar ainda mais o alcance da 
pós-graduação brasileira com o Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG). A medida, válida 
para o qüinqüênio 2005/2010, prevê a formação de 16 mil doutores e 45 mil mestres em 2010 
- o dobro do número atual.  
 
Para alcançar essa meta, além de investir na concessão de bolsas de estudo, o ministério 
também traça metas de interiorização da pós-graduação no País. A previsão é de que dentro 
de seis anos haja um acréscimo do orçamento de bolsas e fomento no valor de R$ 1,66 bilhão. 
Somente em 2004, a Capes e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) investiram R$ 800 milhões em bolsas e custeios de teses de pesquisadores, 
atualmente, responsáveis por cerca de 45% de toda produção científica da América Latina.  
 
Bolsas  
 
A Capes é a principal agência brasileira de fomento de bolsas de estudo e auxílios à pós-
graduação, financiando metade das bolsas no País. O levantamento da fundação aponta que o 
Brasil tem 122.295 estudantes de pós-graduação, dos quais 76.323 são de mestrado 
acadêmico, 41.964 de doutorado e 4.008 de mestrado profissional. De acordo com o 
presidente da Capes, Jorge Almeida Guimarães, há crescimento no setor, que precisa de 
cooperação dos Estados, das empresas estatais e da iniciativa privada para aumentar o 
número de bolsas: "Não há nenhuma maneira das duas agências federais, Capes e CNPq, 
seguirem a lógica da demanda na pós-graduação".  
 
Empresas como Petrobrás, Fundação Ford, Cemig, Vale do Rio Doce, Usiminas, Motorola, 
Siemens e Furnas já oferecem bolsas para seus funcionários: "A participação dos Estados nas 
bolsas é pequena, mas estamos buscando parcerias".  
 
Guimarães ressalta que há cerca de 40 mil alunos de pós-graduação sem bolsas de estudo. 
Muitos têm vínculo empregatício e não podem receber o benefício: "O aumento do número de 
alunos de pós-graduação não é acompanhado pelo orçamento das agências. Na Capes, o 
crescimento foi de 2% ao ano". Segundo Guimarães, dos 122.295 estudantes matriculados em 
1.925 programas de pós-graduação reconhecidos pelo MEC, 44.112 são bolsistas e, desses, 
23.801 ou 54% são financiados pela Capes; 13.166 pelo CNPq; 4.249 pelas fundações de 
amparo à pesquisa (FAPs) e 2.896 por outras instituições.  



 
Recentemente a instituição deu um aumento de 10% nas bolsas de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado. O valor mensal para os mestrandos passou de R$ 855 para R$ 940, para os 
doutorados de R$1.267 para R$ 1.394, e para os pós-doutorados a bolsa, que era de R$ 3 mil, 
agora é de R$ 3.300. 
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