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A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) está fazendo um 
levantamento de todos os cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) do Brasil. O objetivo, 
segundo o presidente do órgão, Carlos Roberto Jamil Cury, é saber onde tais cursos estão 
consolidados, sua abrangência e áreas nas quais eles são mais necessários.  
 
“Não queremos apenas aumentar o número de doutores e mestres. Queremos saber onde estão 
as lacunas, em quais regiões do Brasil é necessário ter um papel indutivo mais forte para criação 
de cursos de pós-graduação”, explica Cury. Segundo ele, é necessário cruzar os dados qualitativos 
e ouvir a sociedade e a comunidade científica.  
 
Cury falou sobre a situação desses cursos a representantes de 82 instituições federais de ensino 
superior (Ifes) – 47 universidades (privadas e públicas, federais e estaduais), 12 centros 
universitários, três institutos de pesquisa e 20 faculdades isoladas – presentes ao workshop 
Criação de Cursos Novos de Mestrado e Doutorado, realizado ontem, dia 14, no auditório do 
edifício-sede do MEC.  
 
Para Cury, é importante definir a localização desses cursos e avaliar o impacto social que causam 
em determinadas regiões. “Queremos saber qual é o setor mais estratégico para esses cursos, 
como eles estarão planejados para atender aos estudantes daqui a 20 anos”, disse.  
 
A Capes, segundo seu presidente, não pode deixar a pós-graduação por conta da espontaneidade. 
“O Estado precisa recuperar o papel indutor e o diálogo é fundamental para se chegar a melhores 
padrões de qualidade”, salientou. A pós-graduação, sob o ponto de vista de Cury, não é somente 
a abertura de cursos. “O que queremos para daqui a 20 anos, estrategicamente falando? Qual o 
perfil, o desenho da pós-graduação num país como o Brasil?”  
 
Banco de dados – Ao longo de seus 52 anos, a Capes enriqueceu seu banco de dados. Hoje, tem 
informações sobre instituições, programas, alunos, séries históricas e cursos por área de 
conhecimento, dentre outras. Esse banco passa por processo de aperfeiçoamento para ser capaz 
de fazer um diagnóstico dos cursos de pós-graduação. A avaliação da qualidade dos cursos é feita 
desde a década de 1970. “Temos dados não apenas estatísticos, mas de qualidade”, explica Jamil 
Cury. Segundo ele, a Capes vai coordenar o IV Plano Nacional de Pós-Graduação, que começa a 
ser preparado a partir de dados da Capes e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).  
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