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Caçula da pós-graduação no
País, o mestrado profissional
(MP) dobrou de tamanho nos
últimos cinco anos e atingiu a
marca de 499 cursos. Apesar do
crescimento expressivo, a mo-
dalidade, reconhecida pelo go-
verno em 1998, ainda não é tão
procurada quanto o mestrado
acadêmico e a especialização,
que são mais antigos.

Os programas de especiali-
zação geralmente são mais bre-

ves (têm 360 horas de dura-
ção) e ampliam os conhe-

cimentos técnicos e
científicos dos alunos
em uma área. Já os
mestrados duram em
média dois anos e vão
além: estimulam a re-

flexão teórica e visam a
formar pesquisadores

para a academia ou profis-

sionais para o mercado de tra-
balho. Enquanto as especializa-
ções concedem certificado, os
mestrados dão título de mestre
e abrem portas para lecionar
no ensino superior.

Para tornar os MPs mais
atrativos, o Ministério da Edu-
cação (MEC) baixou novas re-
gras em 2009. A modalidade
passou a ser avaliada sob crité-
rios diferentes dos cursos aca-
dêmicos. Desde então, por
exemplo, as escolas podem am-
pliar seu quadro de professores
sem titulação mas com reco-
nhecida experiência profissio-
nal nas áreas dos programas.

Os alunos também saíram
ganhando. Os MPs deixaram
de exigir dedicação integral, co-
mo seus irmãos acadêmicos, e
agora aceitam mais formas de
comprovar a conclusão do cur-
so. Isso pode ser feito com a en-
trega de relatórios de pesquisa,

patentes e aplicativos. Ou se-
ja, qualquer projeto que aten-
da à finalidade do programa
serve para concluir o mestra-
do profissional. Apresentar
uma dissertação é só uma
das possibilidades.

Um ponto fundamental
não mudou: o rigor da avalia-
ção da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), ór-

Novas regras do
MEC incentivam
a expansão de
cursos de
pós-graduação
com foco na
atuação
profissional

Mestrado
especializado

é o número 
de mestrados 
profissionais

no País

Ciências Humanas
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Linguística, Letras e Artes

38
22
17
17

6

Multidisciplinar Ciências da Saúde

Ciências Sociais
Aplicadas 

Engenharias

148 97

88

66

499

FONTE: CAPES

50,5% 
dos mestrados 
profissionais 
se concentram
no Sudeste

33

89

28

97

252 SUDESTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

NORTE

SUL

ARQUIVO PESSOAL

DISTRIBUIÇÃOPORÁREA DISTRIBUIÇÃODOSCURSOSPORREGIÃO

Foi difícil largar o
trabalho para me
dedicar apenas
ao curso, mas sinto
que depois dei sete
passos à frente”
Daniel Finamore,
ex-aluno de Gestão
Internacional na FGV-SP

CAPA
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❛❛gão do MEC responsável pe-
la pós-graduação stricto sen-
su (mestrados e doutora-
dos). Só 29 MPs existentes
no País (ou 5,8% do total)
têm hoje a nota máxima 5.
Outros 376 receberam nota
suficiente para funcionar.

“A cada três anos nós ava-
liamos o programa. Se ele ti-
rar 1 ou 2, é descredenciado e
impedido de receber alunos.
Para voltar a funcionar, deve
passar pelo mesmo trâmite
da criação de um novo cur-
so”, diz o diretor de avalia-
ção da Capes, Lívio Amaral.

A regulamentação serve
de referência para a qualida-
de de cada programa, dife-
rentemente do que ocorre
com as pós-graduações lato
sensu – as especializações
precisam obedecer a crité-
rios mínimos, mas não são
avaliadas pela Capes.

Para o professor José Luiz
Rossi Jr., coordenador do MP
em Economia do Insper, um
dos melhores do País, a avalia-
ção dá visibilidade à pós stricto
sensu. Segundo ele, o aumento
do número de programas pro-
fissionalizantes se deve à desco-
berta de um nicho de mercado.
“As instituições perceberam
que havia espaço para cursos
mais especializados do que as
pós-graduações lato sensu.”

Profundidade. Formado no
Instituto Militar de Engenha-
ria (IME), Rodrigo Maranhão,
de 26 anos, buscou o renomado
Instituto de Matemática Pura e
Aplicada (Impa), no Rio, para
aprofundar o conhecimento so-
bre mercado financeiro – ele é
gestor de fundos da gestora de
fundos Brookfield. Rodrigo de-
ve concluir o MP em Métodos
Matemáticos em Finanças nes-

ta quinta-feira, com a apresen-
tação de uma dissertação. “No
mestrado, você vê conteúdos
em um nível de profundidade
tão grande que fica mais fácil
depois raciocinar e tomar deci-
sões no trabalho”, afirma.

Segundo o coordenador do
curso do Impa, Jorge Zubelli, o
MP nasceu de um programa
acadêmico cuja grade foi adap-
tada em 2008. Para manter a
qualidade do curso, a institui-
ção faz uma seleção criteriosa.
“É fundamental que o candida-
to tenha sólida base em mate-
mática. Olhamos o histórico
acadêmico e cartas de recomen-
dação de professores”, diz. Re-
sultado: apenas três ou quatro
pessoas se formam a cada ano.
“Muitos alunos iniciantes são
convidados para trabalhar em
São Paulo, onde há mais oportu-
nidades no mercado financei-
ro, e abandonam o curso.”

Os melhores. A Universida-
de Federal da Bahia (UFBA)
também aposta em um re-
crutamento exigente no cur-
so de Conservação e Restau-
ração, o melhor MP do País
na área de Arquitetura. “A
pós existe desde 1981 e, na
essência, já era um mestrado
profissional antes do reco-
nhecimento formal da Ca-
pes à modalidade”, conta o

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

SUDESTE

NORDESTE

SUL

Distribuição dos melhores
cursos por região do País

22

3

4

SUDESTE

NORDESTE

SUL

5,8% 
dos mestrados profissionais 
têm nota máxima em 
avaliação da Capes

376
NOTA 3

94
NOTA 4

29
NOTA 5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

132
157

184
218

243 247

329

499

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6.301
6.798

7.638

9.073

10.135 10.213

12.195

AUMENTO DE

278%
AUMENTO DE

93%

NÚMERODEALUNOS

ARQUIVO PESSOAL

DISTRIBUIÇÃOPORNOTA NÚMERODECURSOS

A meritocracia
fala alto nessa
área. O mestrado
fará diferença na
minha carreira e
abrirá portas”

(
Rodrigo Maranhão,
aluno de Métodos Matemáticos
em Finanças do Impa

1998
foioano emqueaCapes

reconheceuomestrado

profissionalnoPaís

MESTRADOPROFISSIONALOUMBA?
O MBA no Brasil é considerado curso de pós-graduação lato
sensu, como as especializações, e só pode ser oferecido por
instituições de ensino superior ou escolas credenciadas pelo
MEC. Nos EUA e na Europa, os MBAs têm carga horária maior
e conferem aos alunos o título de mestre em Administração
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❛❛

Administração de Empresas

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade

Economia

Engenharia Aeronáutica e Mecânica

Hemoterapia e Biotecnologia

Lasers em Odontologia

Matemática Aplicada e Computacional

Odontologia

Odontologia em Saúde Coletiva

� Fundação Getulio Vargas (FGV)

� Universidade de São Paulo (USP)

� Fundação Getulio Vargas (FGV)

� Insper

� Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

� Universidade de São Paulo (USP) – câmpus de Ribeirão Preto

� Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen)

� Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

� Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic

� Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – câmpus de Piracicaba

INSTITUIÇÃOCURSO

CAPA

JOSÉ PACHECO/DIVULGAÇÃO UFPEL

MELHORESCURSOSEMSÃOPAULO

Lívio Amaral,
diretor da Capes

(
vice-coordenador do curso,
Luiz Antonio Cardoso.

OMPtemdoissemestresde
aulas presenciais e outro de
orientação a distância. Muitos
alunos são de outros Estados e
alguns do exterior. O trabalho
final deve ser umprojeto de in-
tervenção. “Umaaluna ganhou
prêmio comseu estudo sobre a
possibilidade de restaurar bi-
cas públicas deOlinda (PE).”

Cursos de elite são exceção
no Nordeste. Por lá, só quatro
MPstêmnotamáxima–doisda
Federal da Bahia e dois da de
Pernambuco (UFPE). Na re-
giãoSultambéméescassoonú-
merodeprogramas top: os três
melhores sãodaFederal doRio
Grande do Sul (UFRGS). Já no
Norte e no Centro-Oeste nem
sequer háMPs com conceito 5.

Lívio Amaral, da Capes, diz
queoórgãoseesforçaparacon-
solidar a pós stricto sensu nes-

sas regiões, mas lembra que a
proposta de criação de cursos
deve partir de instituições de
ensino ou empresas.

Companhias também po-
dem submeter MPs à Capes. A
mineradoraVale, por exemplo,
seleciona nos próximos meses
a primeira turma do curso Uso
Sustentável de RecursosNatu-
rais em Regiões Tropicais, em
Belém(PA).Asaulasdevemco-
meçar emmaio para 20 alunos,
alguns deles funcionários.

“Não basta esperar que só o
setor público e as universida-
desgeremconhecimentoetec-
nologia.Asempresastêmdefa-
zerpartedoprocesso. Issodará
retorno a médio e longo pra-
zo”, diz o coordenador do cur-
sodaVale, RobertoDall’Agnol.
Para ele, o projeto é “auspicio-
so” porque capacitará pessoas
em uma região ainda carente
de profissionais qualificados.

Concentrado. Enquanto isso,
o Sudeste abriga 22 dos 29 cur-
sos de excelência avaliados pe-
laCapes.Entreelesestáotradi-
cional MP em Administração
de Empresas da Fundação Ge-
tulio Vargas em São Paulo
(FGV-SP). Na seleção, a escola

analisa a “maturidade” da
carreira do candidato.

“Oalunoprecisatrazeral-
gumaexperiênciaparaa sala
de aula. Se for muito jovem,
não terá muito para acres-
centaràsdiscussõescomco-
legas”, diz a coordenadora
do curso, Marina Heck.
“Quando um aluno do fim
da graduação me pergunta
sobrepós,sugiroesperarum
pouco, adquirir bagagem
profissionalefazerumapou-
pança para depois investir
nomestrado profissional.”

O administrador Daniel
Finamore, de 27 anos, optou
por outro MP da FGV-SP, o
deGestãoInternacional, em
busca do sonho de trabalhar
em multinacional. Conse-
guiu, ehojeégerentedepro-
duto da francesa L’Oréal. O
curso serviu de trampolim,
já queopaulista fez omódu-
loobrigatóriono exteriorna
HECParis e depois estagiou
na sede da empresa de cos-
méticos. Voltou recente-
mente ao Brasil contratado
para o escritório do Rio.

Apesar de reconhecer a
importância do curso (nota
3 na Capes), Daniel não es-
quece do que aprendeu an-
tes, na especialização em
MarketingdaESPM.“Oscur-
sos agregaramconhecimen-
tosdiferentesecomplemen-
tares”, afirma. “Se você tem
dúvidas sobre qual tipo de
pósescolher,omelhoréana-
lisar qual rumo profissional
quer dar para sua vida.”

PROFMAT
Curso semipresencial para
professores de matemática da
redepúblicadeeducação básica
está formando primeira turma

O aluno domina
metodologias e
cria conhecimento
próprio sobre
temas alheios
à academia”

CIENTISTASDAPM
A Polícia Militar de SP criou
em 2009 um MP em Ciências
Policiais de Segurança e Ordem
Pública, feito pelos capitães

PARCERIA
NAPÓS
A Embraer tem
um MP em
Engenharia
Aeronáutica
com docentes
do ITA, em
São José dos
Campos (SP).
Mais de 1.150
formados
já foram
contratados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 fev. 2013, Estadão.edu, p. 6-8.




