
"Escolas viram um nicho", diz presidente da Capes 
 
Metade dos mestrados profissionais é privada, contra 20% nos acadêmicos 
 
Jorge Guimarães diz, porém, que ainda existe uma grande resistência no meio acadêmico a 
esse tipo de curso  
 
O presidente da Capes (fundação do Ministério da Educação responsável pela pós-graduação), 
Jorge Guimarães, espera crescimento maior do mestrado profissional, considerando que há 
segmentos que precisam aperfeiçoar os profissionais. Para funcionar, o curso precisa ser 
aprovado pelo órgão. A avaliação dos programas pode ser vista no site www.capes.gov.br. 
(FT)  
 
Folha - Como o sr. avalia o mestrado profissional?  
 
Jorge Guimarães - Cresceu bem, mas menos que a gente queria. Vários segmentos no país 
precisam de melhoria na formação de seus profissionais, como em gestão, serviços, tecnologia 
e educação. 
 
Quais as principais diferenças de um mestrado acadêmico para o profissional? 
 
No profissional, o mestrando vem resolver um problema da indústria, trabalhar a perspectiva 
de montar um negócio ou é um profissional que precisa de upgrade na formação. O acadêmico 
é para o jovem cientista que seguirá na pesquisa. 
No acadêmico, é preciso fazer uma dissertação no final. No profissional, pode ser a criação de 
um produto ou de uma nova planilha para gerenciar estoque de um supermercado. É mais 
focado. 
 
Há problemas? 
 
Há resistência no meio acadêmico. Em direito, não há nenhum programa. Já mudamos três 
vezes a comissão que avalia os cursos e as propostas não passam. 
 
As exigências se focam muito em fatores estritamente acadêmicos. 
 
O mestrado profissional é uma forma de ajudar as instituições de ensino? 
 
Ele atende um perfil de aluno que provavelmente não iria para o acadêmico. Tanto é verdade 
que, no acadêmico, 20% dos programas são privados; no profissional, 50%. As escolas viram 
um nicho de oportunidade. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 mar. 2011, Mercado, p. B8. 


