
Crescimento com qualidade 
Capes aponta que o aumento dos cursos de pós e de alunos titulados 
foi acompanhado pela melhora nos programas e na produção científica 

número de cursos de mes
trado e doutorado nas ins
tituições brasileiras cresceu 
20% nos últimos três anos. 

Os dados fazem parte da avaliação 
trienal (2007-2010) da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), divulgada em 
setembro. O estudo também revelou que 
a qualidade dos programas melhorou, 
assim como a produção científica e a 
quantidade de titulados cresceram. 

Em 2007,42.819 pessoas receberam 
títulos de mestrado, doutorado ou mes
trado acadêmico nas instituições brasi
leiras. Em 2008, o número subiu para 
46.749 e, em 2009, chegou a 50.168. 
Nesses três anos, foram formados 99 mil 
mestres acadêmicos, 32 mil doutores e 
8 mil mestres profissionais. Um total de 
139 mil titulados. 

A produção de artigos científicos 
também é comemorada. Entre 2007 e 
2010, 284 mil artigos foram publica
dos pelos pesquisadores brasileiros. 
De acordo com o presidente da Capes, 
Jorge Almeida Guimarães, o Brasil está 
em 13° lugar no ranking da produção 
científica mundial. A expectativa da 
Capes é que, nos próximos anos, o país 
alcance a 9a ou a 10a posição. 

A Capes avaliou 2.718 programas 
de pós-graduação, que compreendem 
4.099 cursos. A maioria é de mestrado 
(2.436), seguida pelos dou
torados - que chegaram a 
1.420. O menor número 
é de mestrados profis
sionais: 243 em todo o 
país. Houve crescimento 
de cursos em todas 
as regiões, mas o 
maior destaque é na 
região Norte. Nos 
últimos três 

anos, a quantidade de cursos de pós-
graduação na área aumentou 35%, 
passando de 116 em 2007 para 157 em 
2010. No Nordeste, o crescimento foi 
de 31,3% em relação a 2007. 

Apesar do destaque das duas regiões, 
a maior concentração de cursos de mes
trado e doutorado do Brasil continua 
nos estados do Sudeste. Juntos, eles 
oferecem mais da metade de todos os 
cursos do país (53,4%), um total de 
2.190 cursos. As regiões Norte e Centro-
Oeste representam pouco do total: 3,8% 
e 6,6%, respectivamente. Na região Sul 
estão localizados 810 cursos, 19,8% 
do total. O Nordeste é responsável por 
16,4% da oferta, 672 cursos. 

ara Lívio Amaral, diretor de 
avaliação da Capes, o impor
tante é que a pós-graduação 
brasileira está crescendo com 

qualidade. "A pós-graduação cresce a 
uma taxa bastante considerável diante 
de um processo que, para contemplar 
novas propostas, é bastante rigoroso. 
Então estamos crescendo e crescendo 
com qualidade", analisa. 

A cada três anos, a Capes avalia a 
qualidade dos programas de pós-gra
duação oferecidos no país e atribui 
notas a cada um, que varia de 1 a 7. 
A nota máxima, 7, equivale a um alto 
padrão internacional de qualidade. 

Dos 2,7 mil programas, apenas 
112 (4,1%) conseguiram atingir 
o conceito máximo. Deles, 39 
melhoraram as médias ante
riores e o restante se manteve 
no topo da avaliação. 

Na comparação en
tre a avaliação trienal 
de 2010 e a ante
rior, 19% dos cursos 

melhoraram as 

notas e 71% a mantiveram. Dez por 
cento receberam notas mais baixas. 
A maior parte dos programas recebeu 
nota 4 (33,6%) e 32% ficou com nota 
3. Setenta e cinco programas obtive
ram as pontuações mínimas - 1 e 2 - e 
serão descredenciados. 

Todas as instituições podem pedir 
revisão das notas que receberam no prazo 
de um mês. Segundo Lívio, os cursos que 
ficaram com notas mínimas não podem 
abrir novas turmas. Só se manterão fun
cionando até titularem os alunos que já 
estão frequentando os cursos de mestrado 
ou doutorado. No futuro, eles podem 
reformular as propostas pedagógicas e 
solicitar a abertura de novos programas 
de pós-graduação. Há 900 projetos novos 
de mestrados e doutorados para serem 
analisados pela Capes. 

É importante ressaltar que as institui
ções podem solicitar, quando acharem 
necessário, a visita de especialistas da 
coordenação para apontar pontos fortes e 
falhas nos programas antes da avaliação 
oficial do órgão. "As diligências servem 
para discutir e estabelecer orientações 
para os cursos. As instituições solicitam 
ou as próprias áreas de avaliação podem 
recomendar as visitas. E elas acontecem 
aos poucos", explica o diretor. 

A análise da Capes não aponta des
taques por áreas nos programas. Mas, 
percentualmente, os programas da área 
de ciências biológicas se destacaram na 
quantidade de notas máximas obtidas. 
Dos cursos de ciências biológicas II, 
19% garantiram nota 7 na avaliação da 
Capes. Na área de ciências biológicas 
III, 12,5% obtiveram o mesmo desem
penho. Na área de química, 13,8% dos 
programas receberam nota máxima na 
avaliação e 10,7% dos programas em 
astronomia e física ganharam nota 7. 
(Priscilla Leite) 
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