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O novo Plano Nacional de Pós-Graduação, que deve entrar em vigor no próximo mês, terá 
como um dos principais objetivos melhorar a qualidade educação básica. Para isso, o 
documento prevê aumentar o número de programas de especialização de professores, 
principalmente de ciências e matemática. O texto também prevê a ampliação do número de 
bolsas para estudantes de licenciaturas. 
 
“A ciência avançou no Brasil, mas muita gente qualificada ficou para trás, porque não teve 
oportunidade”, avalia Jorge Almeida Guimarães, presidente da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), responsável pelo Plano. “Parece que as 
autoridades esqueceram que a educação básica é fundamental para o desenvolvimento. É isso 
que queremos reverter”. 
 
Os professores que devem receber mais atenção dos programas de especialização serão os de 
matemática e ciências, disciplinas em que os alunos encontram mais dificuldade, segundo a 
Capes. “Poucos jovens são interessados em cursar engenharia, porque têm dificuldade em 
matemática e física. E o país precisa cada vez mais de engenheiros”. 
 
Além de melhorar a qualidade da educação básica, as diretrizes do Plano querem implantar 
políticas para diminuir as desigualdades de produção científica entre as regiões e entre os 
temas pesquisados. Também prevê metas para formação de doutores. 
 
O documento já está pronto e passa por uma revisão, para ser homologado pelo ministro da 
Educação, Fernando Haddad. A expectativa da Capes é que ele entre em vigor ainda no 
próximo mês, para pautar as políticas para pós-graduação entre 2011 e 2020, em agências e 
universidades públicas e particulares.  
 
O Plano 
 
O novo documento, sexto plano para pós-graduações do país, será o primeiro a ter dez anos 
de duração, para acompanhar o Plano Nacional de Educação 2011-2020, que tramita no 
Congresso Nacional. O último documento teve validade de 2005 a 2010. A expectativa da 
Capes é que a cada 10 anos seja feito um novo plano.  
 
O documento é composto por duas publicações, sendo uma de artigos avaliando a situação das 
pós-graduações no Brasil e outra com as diretrizes.  
 
Esta última se divide em 14 capítulos: Resumo dos planos anteriores, Situação atual da pós-
graduação; Crescimento/Perspectivas; Assimetrias; Avaliação; RH para empresas; Inter 
(multi) disciplinaridade; Internacionalização e cooperação internacional; Pós-graduação e a 
melhoria da qualidade da educação básica; Financiamento; Indução – O papel da Capes; 
Programas Nacionais Estratégicos; e Diretrizes. 
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