
Capes: pós-graduações públicas estão entre as melhores no Sul 
 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro concentram quase 70% dos melhores 
programas de pós-graduação do país. A informação faz parte da avaliação trienal realizada 
pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal (Capes) e representa os cursos com conceitos 
5, 6 e 7 – em uma escala de 1 a 7. As notas 6 e 7 são atribuídas a cursos com nível de 
excelência comparados aos oferecidos por grandes centros internacionais de ensino e pesquisa 
do mundo, como Sorbonne (França) e Harvard (Estados Unidos). Já a nota 5 é concedida a 
cursos com alto nível de desempenho.  
 
Os paulistas detêm a melhor média de avaliação do país: 4,42. Na seqüência, vêm os gaúchos 
com média 4,29, seguido pelos cariocas com 4,24. Os outros Estados do Sul – Santa Catarina 
e Paraná – ocupam, respectivamente, o sétimo e o oitavo lugar no ranking. 
 
A maioria dos programas que figuram entre os melhores da Região Sul pertencem a 
instituições federais de ensino superior. É o caso dos programas de pós-graduação em 
Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Química da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), os únicos 
dos três Estados a alcançar nota sete. Renato Janine Ribeiro, diretor de avaliação da Capes, 
classifica os resultados apresentados pelas instituições da região como “muito bons” e os 
atribui à capilaridade da educação pública no Sul, "especialmente no Rio Grande do Sul e no 
Paraná", assinala. “São Estados que contam com instituições públicas atuando fortemente no 
interior.  
 
No Rio Grande do Sul, as federais e no Paraná, as estaduais. Este tipo de instituição 
tradicionalmente investe mais em pesquisa”, explica o diretor. 
 
Os dados revelados pela Capes também mostram distorções na distribuição dos cursos. 
Embora a população da região Nordeste seja superior à do Sul, por exemplo, a oferta de 
cursos é inferior: 449 programas no Sul ante 386 no Nordeste. Santa Catarina oferece 86 
programas, enquanto na Bahia há 82 opções. Ribeiro destacou que, entre os programas, os 
maiores saltos de qualidade puderam ser percebidos nos mestrados e doutorados em ciências 
biológicas e físicas – que alcançaram patamares internacionais de qualidade. 
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