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RESUMO 

 

A qualidade da pós-graduação Stricto Sensu no Brasil está relacionada diretamente 
com o nível de titulação do corpo docente. Sendo assim, acredita-se que o 
investimento na capacitação e qualificação docente deverá trazer benefícios para os 
seus Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, para uma melhor avaliação. Neste 
contexto, surge o seguinte problema: como avaliar a influência da capacitação e 
qualificação docente no desempenho da pós-graduação stricto sensu? A partir 
dessa premissa, esta pesquisa visa a analisar a influência das práticas e da política 
de capacitação e qualificação docente nos resultados da avaliação da pós-
graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) na Universidade Federal Fluminense. Mediante pesquisa bibliográfica 
sistematizada, construiu-se um questionário que foi aplicado a uma amostra 
composta por Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFF que obtiveram 
notas de 3 a 7 nas três últimas avaliações da CAPES. Mais especificamente esta 
amostra foi composta pelos seguintes programas: Física, Engenharias I – Civil, 
Engenharias II – Metalúrgica, Engenharias III – Produção e Mecânica, Geociências 
(Geoquímica), Geografia e História.O questionário, contendo dezessete questões, 
sendo dezesseis fechadas e uma aberta, abordou os fatores que são influenciados 
pela capacitação e a qualificação do corpo docente, além da influência dos critérios 
de inserção social e internacionalização na melhoria da qualidade dos programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu na UFF. Como instrumento de apoio a coleta de 
dados, utilizou-se a plataforma Survey Monkey, tendo sido enviados 240 convites, 
dos quais 60 foram considerados válidos.Paralelamente, foram feitos levantamentos 
dos afastamentos dos docentes para qualificação no país e no exterior, bem como 
dos resultados da avaliação da CAPES dos oito Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu selecionados. Os resultados da pesquisa indicaram que os fatores 
relacionados com os critérios de avaliação da CAPES foram percebidos como muito 
influenciados pelas práticas e políticas de capacitação e qualificação docente e que 
a política adotada pela UFF deve ser melhor divulgada para os docentes, além da 
necessidade do seu aprimoramento e de planejamento institucional.Confirmou-se 
também a alta influência dos critérios da inserção social e internacionalização na 
melhoria dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu na UFF. Com base nesses 
resultados, podem ser estabelecidos parâmetros para a elaboração de políticas 
voltadas para a Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade, além de fornecer 
subsídios para realização de estudos nessa área em outras Instituições de Ensino 
Superior. 
 
Palavras-chave: Capacitação docente. Qualificação docente. Avaliação dos 
Programas de Pós-graduação Stricto Sensu. Inserção social. Internacionalização. 
 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The quality of stricto sensu postgraduate studies in Brazil is directly linked to 
lecturers’ academic degrees. For that reason, it is reasonable to believe that 
investment in training and qualification of teaching staff should benefit Stricto Sensu 
Postgraduate Programs, with a view to their being better evaluated. In this context, 
the following problem arises: how to assess the influence of training and qualification 
of teaching staff on the performance of stricto sensu postgraduate studies? Based on 
this premise, this study aims at analyzing the influence of practices and policies for 
training and qualification of teaching staff on the results of the postgraduate program 
evaluation carried out by Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES) at the 
Universidade Federal Fluminense. Following from systematic bibliographic research, 
a questionnaire was devised and applied to a sample audience comprised of Stricto 
Sensu Postgraduate Programs from UFF which obtained grades 3 to 7 in the last 
three evaluations from CAPES. More specifically, this sample contemplated the 
following programs: Physics, Engineering I – Civil, Engineering II – Metallurgical, 
Engineering III – Production and Mechanical, Geosciences (Geochemistry), 
Geography and History. The questionnaire, which contained seventeen questions, 
with sixteen open questions and one closed question, dealt with factors which are 
influenced by training and qualification of teaching staff, as well as the influence of 
social insertion and internationalization criteria on quality improvement of Stricto 
Sensu Postgraduate Programs at UFF. The instrument for support to data collection 
used was the Survey Monkey® platform, through which a total of 240 invitations were 
sent, with 60 considered valid. In parallel, the leaves of absence taken by teaching 
staff for study in Brazil and abroad was surveyed, as well as the results of CAPES 
evaluation of the eight Stricto Sensu Postgraduate Programs selected. The survey 
results showed that the factors related to the CAPES evaluation criteria were 
perceived as being heavily influenced by the practices and policies for training and 
qualification of teaching staff and that the policy adopted by UFF must be better 
communicated to teaching staff, besides the need for its improvement and for 
institutional planning. The strong influence of social insertion and internationalization 
criteria on the improvement of Stricto Sensu Postgraduate Programs at UFF was also 
confirmed. On the basis of these results, some parameters for the elaboration of 
policies concerning the Stricto Sensu Postgraduate Programs at the University may 
be established, and the study may also contribute to studies in this area at other 
higher education institutions. 
 

Keywords: Teacher training; Teaching staff qualification; Stricto Sensu Postgraduate 
Programs Evaluation; Social Insertion. Internationalization. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Estudar a capacitação e a qualificação docente em uma universidade federal 

e seu reflexo na avaliação dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu traz a 

necessidade de se refletir a priori sobre o papel da universidade, e a seguir, de 

forma detalhada, sobre a qualificação docente e seu grau de importância na 

qualidade dos cursos de mestrado e de doutorado. 

Verger (1990) considera que a história das universidades está atrelada à 

história social e seu surgimento se deu a partir do renascimento das cidades, no final 

do século XI.  

Seguindo essa linha de pensamento, Chauí (2001) concebe a universidade 

como uma instituição social que reflete o momento político, social e econômico da 

sociedade em que está inserida. Na visão dessa autora, a universidade tem um 

papel importante na geração e transmissão do conhecimento e nos avanços 

científicos, tecnológicos e sociais.  

Cunha (1983) realça o papel da universidade na formação de cidadãos 

empenhados na luta pelo desenvolvimento político, social e econômico e na 

conquista de uma vida melhor.  

A universidade brasileira teve origem com as faculdades, cursos e institutos 

isolados, alguns de natureza pública, outros particulares, que ao se reunirem por 

força legal, passaram a constituir as Universidades, como consequência direta dos 

embates da sociedade da qual faz parte.  

A Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 207, deu maior ênfase às 

universidades ao determinar que elas “devem gozar de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão e extensão” (BRASIL 2012), levantando aspectos 

importantes para o ensino superior, relacionados à autogestão e ao desenvolvimento 

indissociável do ensino, pesquisa e extensão.  

Com a reforma do Estado dos anos 1990, as universidades federais 

passaram a ser geridas com ênfase na avaliação e flexibilização universitária. Sobre 

essa questão, Chauí (1999) argumenta que autonomia universitária se reduz a 

gestão empresarial da universidade, que, para cumprir as metas e alcançar os 

indicadores de desempenho estabelecidos pelo Estado, busca captar recursos de 

outras fontes, estabelecendo parcerias com o setor privado. 
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A grande influência do Banco Mundial no ensino superior no Brasil é apontada 

por Sguissardi (2001) como a perda da identidade histórica da universidade como 

ambiente de pesquisa e reflexão. A universidade está voltada para a formação 

rápida de profissionais requisitados pelo mercado, comprometendo, com isso, a 

qualidade da formação profissional. 

Com base nessas ponderações, percebe-se a necessidade da implementação 

de estratégias para apoiar esforços institucionais voltados para a capacitação e o 

aprimoramento da qualificação dos docentes, visando ao aprimoramento das 

atividades de ensino e pesquisa dos cursos de pós-graduação stricto sensu das 

universidades.  

Tanto na graduação quanto na pós-graduação, o nível elevado da titulação do 

corpo docente contribui para o fortalecimento do ensino e o desenvolvimento de 

pesquisas, promovendo, dessa forma, a atualização, qualificação e capacitação de 

seus participantes. Sendo assim, a busca pela qualidade na educação superior, e 

mais especificamente em uma instituição pública federal como é a Universidade 

Federal Fluminense, não pode ser dissociada de iniciativas governamentais de 

aperfeiçoamento da gestão pública.  

A gestão de capacitação e qualificação docente na Universidade Federal 

Fluminense (UFF) era executada pela Coordenadoria de Capacitação Docente e 

Técnica (CCDT), instância responsável pela gestão dos programas governamentais 

de apoio à qualificação docente. 

Historicamente vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PROPPI), em 2011 a CCDT passou à esfera da Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas (PROGEPE), criada na reestruturação organizacional promovida na UFF 

no âmbito do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), e teve sua denominação atualizada para Divisão 

de Capacitação e Qualificação Docente (DCQD), diretamente vinculada à 

Coordenadoria de Pessoal Docente da nova Pró-Reitoria. 

Por outro lado, a evolução da pós-graduação, bem como o aumento da 

eficiência dos programas de formação de recursos humanos, é impulsionada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que se 

dedica ao desenvolvimento de programas voltados para a avaliação da pós-

graduação Stricto Sensu; ao acesso e à divulgação da produção científica; à 
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formação de recursos humanos de alto nível no país e exterior e à promoção da 

cooperação científica internacional. 

 

 

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Tendo em vista os diferentes desempenhos dos programas de pós-graduação 

stricto sensu da UFF na avaliação da CAPES, torna-se necessário compreender os 

critérios de avaliação da CAPES para as diversas áreas do conhecimento, visando a 

subsidiar uma ação institucional de apoio às coordenações dos programas na 

adequação a esses critérios, de modo a atingir um padrão de excelência.  

Tomando por exemplo os programas de pós-graduação que mantiveram nota 

3 nas últimas três avaliações da CAPES, cabe levantar o que é possível fazer no 

âmbito da qualificação docente, para que esses programas com notas mais baixas 

possam evoluir e consequentemente obter melhor avaliação pela CAPES. 

Complementarmente, é preciso analisar como o Programa de Capacitação e 

Qualificação Docente na UFF está estruturado, buscando articulá-lo com os critérios 

de avaliação dos Programas de Pós-graduação propostos pela CAPES. 

Nesse sentido, investir na capacitação e qualificação docente da UFF deverá 

trazer benefícios para os programas de pós-graduação stricto sensu, para melhor 

avaliação pela CAPES, resultando em mais incentivos e fomentos, produzindo, 

dessa forma, um ciclo virtuoso da qualidade, com mais possibilidades de aumentar a 

excelência dos programas de pós-graduação stricto sensu pelo alcance de mais 

incentivos e recursos. 

 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Neste contexto, surgem as seguintes perguntas:  

 

1) Qual é o nível de qualificação do corpo docente atuante na Pós-

Graduação da UFF? 

2) Como é constituída a política de incentivo para qualificação docente na 

UFF? 
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3) Qual a influência da capacitação e qualificação docente sobre a avaliação 

dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFF pela CAPES? 

4) Qual a influência de programas de fomento da UFF sobre a avaliação dos 

Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFF pela CAPES? 

5) Qual a influência dos critérios de inserção social na avaliação dos 

Programas de Mestrado e Doutorado da UFF? 

6) Qual a influência do critério internacionalização na melhoria do Programa 

de Pós-graduação Stricto Sensu ao qual está vinculado? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a influência das práticas e da 

política de capacitação e qualificação docente nos resultados da avaliação da pós-

graduação pela CAPES. Este objetivo geral é desdobrado nos seguintes objetivos 

específicos: 

- Identificar o nível de qualificação do corpo docente dos Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu, no âmbito da universidade; 

- Analisar a política de incentivo para qualificação dos docentes da 

universidade;  

- Mapear a influência da capacitação e qualificação docente nos programas 

com notas 3 a 7, considerando apenas os programas que já passaram por três 

avaliações pela CAPES; 

- Identificar a influência de programas de fomento da UFF sobre a avaliação 

dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade pela CAPES; 

- Analisar a influência dos critérios de inserção social na avaliação dos  

Programas de Mestrado e Doutorado da UFF; 

- Investigar como a consolidação das ações de internacionalização da 

pesquisa de pós-graduação influencia na avaliação dos Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu da UFF pela CAPES. 
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1.4 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Para o desenvolvimento de melhores práticas de gestão da capacitação e 

qualificação docente da UFF, torna-se fundamental entender a influência dos 

critérios gerais de avaliação da CAPES referentes a: competência técnico-científica 

para a promoção dos cursos; produção intelectual relevante, e qualificação do 

quadro de docentes permanentes, contribuindo, desse modo, para a construção de 

um plano de ação para a qualificação e capacitação dos docentes da UFF, de modo 

a trazer impactos abrangentes e duradouros na qualidade da pós-graduação stricto 

sensu e no fortalecimento da UFF como instituição de vanguarda. 

 

 

1.5 SÍNTESE DA ESTRUTURA METODOLÓGICA 

 

Para atingir os objetivos deste estudo, serão realizadas as seguintes etapas: 

1) Avaliação do perfil acadêmico de formação, qualificação e titulação dos 

docentes com base nos dados da CPA. 

2) Análise de documentos elaborados pela universidade, referentes ao 

Programa de Qualificação da UFF e à Política de Incentivo para 

Qualificação dos Docentes da universidade. 

3) Levantamento das ações de internacionalização da pesquisa de Pós-

Graduação Stricto Sensu da universidade. 

4) Mapeamento na página da CAPES dos critérios de avaliação dos 

Programas de Pós-graduação Stricto Sensu e das notas atribuídas aos 

Programas de Pós-graduação da universidade nos últimos três triênios. 

5) Identificação dos critérios de avaliação associados a capacitação docente 

e a internacionalização. 

6) Aplicação de questionários aos docentes dos Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu selecionados, que receberam notas 3 a 7 nas 

três últimas avaliações da CAPES. 

6.1) Análise das respostas coletadas no questionário. 

6.2) Análise da avaliação da CAPES dos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu selecionados, no último triênio. 
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6.3) Análise dos afastamentos dos docentes para qualificação no país e no 

exterior, no período de 2009-2013. 

 

 

1.6 COMPOSIÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho é composto por cinco capítulos. Na introdução, que 

corresponde ao primeiro capítulo, é feita a contextualização da pesquisa, abordando 

a situação problema, as questões de pesquisa, os objetivos, importância e 

justificativa do estudo e a síntese da estrutura metodológica.  

No segundo capítulo, são apresentados e discutidos os fundamentos teóricos 

referentes ao tema da pesquisa, com base na revisão da literatura. Dentre os 

aspectos abordados, encontram-se: a evolução da pós-graduação no Brasil até os 

dias atuais; a internacionalização da pós-graduação, incluindo nesse contexto o 

Programa Ciência Sem Fronteiras do Governo Federal; a expansão das 

universidades federais através do REUNI, e os programas instituídos pela CAPES e 

UFF para capacitação e qualificação do corpo docente. 

O terceiro capítulo trata da metodologia, caracterizando os tipos de pesquisa 

adotados; o universo e amostra da pesquisa; os instrumentos de coleta de dados, 

bem como a análise e o tratamento dos dados. Também nesse capítulo apresenta-

se o procedimento bibliométrico desenvolvido para compor parte do referencial 

teórico da pesquisa, tendo em vista que foram utilizadas outras bibliografias, não 

encontradas a partir da bibliometria, pois já eram conhecidas pela autora.  

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa com base nas 

respostas do questionário, além de análises da avaliação da CAPES dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFF, que compuseram a amostra da pesquisa, 

bem como análise dos afastamentos de docentes da UFF para qualificação no país 

e no exterior. 

O quinto capítulo traz as conclusões da pesquisa e sugestão para futuros 

trabalhos. 
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2  A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO BRASIL: A CAPES E O 

PANORAMA ATUAL 

 

A institucionalização da pós-graduação no Brasil ocorreu com a criação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 1951. 

Outras iniciativas criadas pelo governo posteriormente passaram a contribuir para o 

avanço da pesquisa e da pós-graduação.  

Segundo Balbachevsky (2005), as principais características da pós-graduação 

brasileira foram fixadas em 1965, através do Parecer 977, conhecido como Parecer 

Sucupira, com aprovação do então Conselho Federal de Educação. 

O autor complementa que  

 

foi esse parecer que estabeleceu, pela primeira vez, o formato institucional 
básico da pós-graduação brasileira, diferenciando dois níveis de formação, 
o mestrado e o doutorado, e estabelecendo uma linha de continuidade entre 
os dois, consagrando o mestrado como um pré-requisito para o doutorado 
(BALBACHEVSKY, 2005, p. 277). 

 

Percebe-se, com isso, que o ano de 1965 foi de grande importância para a 

pós-graduação, quando havia 38 cursos no país, sendo 27 cursos de mestrado e 11 

cursos de doutorado1.  

Nesse mesmo ano foi constituída uma Comissão de Especialistas (brasileiros 

e técnicos norte-americanos) para realizar estudo sobre o ensino superior e propor a 

sua reformulação. A reforma do ensino abordou vários aspectos do ensino superior, 

no que diz respeito ao tema Capacitação Docente e institucionalizou a pós-

graduação com os seguintes objetivos: 

 

1.formar professores para o ensino de graduação, ameaçado 
qualitativamente pela sua expansão; 
2.formar pessoal de alto nível para atuar no setor público e privado; 
3.estimular estudos e pesquisas voltados para o desenvolvimento do país. 
(BARROS, 1998, p. 68) 

 

Ainda com respeito à CAPES e ao CNPq, Barros (1998) esclarece que a 

criação desses órgãos se deu a partir da estratégia traçada pelo governo federal, na 

                                                 
1 Ver história e missão da CAPES, disponível em: http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-

missao. Acesso em: 14 maio 2014. 
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década de 1950, de se estabelecer um crescimento rápido e acelerado para o país, 

movido pela necessidade de expansão do setor produtivo, podendo ser interpretada:  

 

[...] como uma convergência de idéias entre os dois segmentos, pois 
representou o atendimento de interesses manifestos ao nível da sociedade 
política (técnicos do governo, políticos e militares) e de determinado 
segmento da sociedade civil (comunidade científica) (BARROS, 1998, p. 
80). 

 

Essa estratégia de crescimento rápido e acelerado tem como elemento 

importante a geração de conhecimento e a formação de recursos humanos capazes 

de estabelecer uma base científica nacional que desse suporte às demandas do 

mercado produtivo da época e contribuísse na autonomia tecnológica almejada pelo 

Governo Federal (BARROS, 1998). 

Sendo assim, cabe especificar os objetivos que nortearam a criação tanto da 

CAPES quanto do CNPq. O CNPq teve como objetivo básico:  

 

Responder pelas atividades na área de energia nuclear; promover a 
capacitação científica e tecnologista nacional. Sua atuação se voltava para 
a formação de cientistas, tecnologistas e pesquisadores qualificados, 
através da concessão de bolsas de estudos e de pesquisa, e para o 
fomento à pesquisa, através da concessão de auxílios para a manutenção 
de laboratórios e outras instituições similares. (BARROS, 1998, p. 82) 

  

A criação da CAPES, por sua vez, visava: 

 
[...] promover uma campanha de aperfeiçoamento de pessoal de nível 
superior em todas as áreas e também atender às necessidades de 
docentes, pesquisadores e pessoal técnico das universidades. Orientou 
assim suas ações para a formação de pessoal de alto nível em todas as 
áreas do conhecimento, sem o caráter indutor imprimido nos primeiros anos 
de atuação do CNPq. (BARROS, 1998, p. 82)  

 

A CAPES denominada inicialmente Campanha Nacional de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior, tendo como inspiração o sucesso da Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) - criada para solucionar 

os problemas que dificultavam o desenvolvimento do ensino secundário na década 

de 1950 - teve “um caráter efêmero no contexto do Estado”, mesmo estando ligada à 

Presidência da República (BARROS, 1998, p. 83). No entanto, em 1964, pelos 

Decretos 53.932, 54.356 e 59707, ocorreu a fusão da CAPES com a Comissão 

Supervisora do Plano dos Institutos (COSUPI) e com o Programa de Expansão do 
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Ensino Tecnológico (PROTEC), surgindo a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), passando a ser subordinada ao Ministério da 

Educação e Cultura. Era, entretanto, orientada por um Conselho Deliberativo que 

tinha todo o poder decisório.  

Foi a partir de 1968, com a Reforma Universitária e após a criação das 

universidades federais, é que se tornou possível visualizar um panorama mais 

coerente para o desenvolvimento da pós-graduação.  

A pós-graduação obteve impulso significativo em 1969, com a aprovação do 

Decreto 465/69, que impunha como critério obrigatório os títulos de pós-graduação – 

mestre e/ou doutor - para o acesso à carreira do magistério, o que provocou uma 

grande procura por esses cursos, tanto por aqueles que já integravam as instituições 

superiores como por aqueles que almejavam nelas ingressar. 

O Sistema de Pós-Graduação, cuja missão era a formação de professores e 

pesquisadores, teve como modelo a universidade americana, cuja influência se deu 

entre os anos 60 e 70 (LIMA; CONTEL, 2009), e como arcabouço jurídico a Reforma 

Universitária de 1968 (BRASIL, 2010a). 

Em 1973, o “MEC criou o Conselho Nacional de Pós-Graduação (CNPG), 

órgão interministerial responsável pela política geral da pós-graduação”, culminando 

na elaboração de vários Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG), para 

desenvolver e consolidar a pós-graduação no Brasil. Em 1975, a CAPES e o CNPq 

foram integrados ao CNPG (MÉA; SCHUCH JUNIOR; GOMES, 2011, p. 4).  

Em 1975, foi instituído o Programa Institucional de Capacitação Docente e 

Técnica (PICDT), que surge num momento de grande expansão do número de 

vagas no ensino superior, com o crescimento desordenado de faculdades privadas, 

onde as regras de qualidade e de avaliação de desempenho eram ignoradas, 

priorizando-se apenas o atendimento à explosiva demanda pelo ensino superior. 

Também, naquele ano, o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) provocou 

significativo impacto no número de ofertas de bolsas, passando de 2.820 no ano de 

1975 para 8.330 no ano de 1979 (BARROS, 1998). 

Na análise feita por Barros (1998), observa-se dominância da área de 

Ciências Humanas e Sociais em 1975, permanecendo em 1979, quando obtém 

28,3% no mestrado, 32,3% no doutorado, e 31% no pós-doutorado, seguida de 

grande crescimento da área de Profissões da Saúde que atinge maiores percentuais 

nos níveis de mestrado (15,6%), especialização (38%) e pós-doutorado (17,2%). 



24 

 

 

 

 
 

 

Desde a implantação do sistema de avaliação da pós-graduação sob a 

coordenação da CAPES, em 1976 (BALBACHEVSKY, 2005), houve avanços 

significativos no desenvolvimento da pós-graduação, impulsionando a evolução e 

contribuindo, com base em padrões de qualidade, para a melhoria dos programas de 

pós-graduação, bem como para o aumento da eficiência dos programas de 

formação de recursos humanos de alto nível.  

De acordo com Méa, Schuch Junior e Gomes (2011, p. 4),  

 

Houve um grande avanço desde a informatização ocorrida em meados da 
década de 90. A partir de 1998, o processo de avaliação passou a atribuir 
conceitos aos programas (e não aos cursos individualmente), sendo que 7 
(sete) passou a ser o conceito máximo para programas que possuem 
mestrado e doutorado; e 5 (cinco) para os que possuem apenas o 
mestrado, num esforço de aumentar a inserção internacional da Pós-
Graduação brasileira. 

 

A CAPES, no que tange a expansão e consolidação da pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado) no Brasil, vem ocupando cada vez mais um papel de 

destaque na construção das mudanças que o avanço do conhecimento e as 

demandas da sociedade exigem. 

Com a criação de parâmetros claros e uniformes, a CAPES tem conduzido o 

processo de avaliação do ensino de pós-graduação nos padrões da qualidade.  

No entanto, na visão de Almeida (2010), a padronização no sistema de 

avaliação, embora traga bons resultados para a pós-graduação brasileira, não deve 

se constituir num fator limitador para a adoção de modelos inovadores.  

Sobre este aspecto, considera que os critérios do modelo vigente podem não 

ser tão úteis para a pós-graduação como foram no momento em que ela se firmava 

e consolidava, argumentando que: 

 
A avaliação da CAPES premia os programas que melhor realizam aquele 
modelo. Ao fazê-lo, transformam os programas bem sucedidos em padrão a 
ser copiado pelos programas mais novos. Como resultado, os currículos são 
muito semelhantes e tendem a repetir os recortes disciplinares já 
consagrados, mesmo quando eles talvez já não façam tanto sentido quanto 
no passado. Os programas de uma mesma área tendem a ficar muito 
parecidos nos conteúdos de formação que oferecem, nos temas que 
pesquisam, no tipo de teses que produzem. A inovação curricular é 
pequena e a exploração de novos recortes disciplinares, muito rara. 
(ALMEIDA, 2010, p.22). 
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O que deve ser prioritário na avaliação dos programas de pós-graduação são 

os resultados alcançados em termos de qualidade das teses e do corpo docente, 

quantidade de titulados e ações de internacionalização. Aspectos relacionados às 

estruturas curriculares, áreas de concentração, linhas de pesquisa e tempo de 

dedicação dos docentes não são essenciais no processo de avaliação (ALMEIDA, 

2010). 

Os critérios de avaliação também devem ser relativizados, pois cada área de 

conhecimento tem uma dinâmica própria. Sobre a internacionalização da produção 

científica, Almeida (2010, p. 24) argumenta que, pelo fato de as Ciências Humanas 

serem menos internacionalizadas, “mesmo nos centros mais avançados de 

produção científica [...], a publicação internacional, ainda que possível e desejável, 

não pode ter o mesmo peso nos indicadores utilizados para avaliar resultados da 

pós-graduação”. 

Buscando ampliar a qualidade da avaliação e dos programas de pós-

graduação, o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), com vigência no período 

de 2011-2020, traçou como objetivos o aperfeiçoamento da avaliação e a expansão 

do SNPG, e estabeleceu como metas: “o aumento do número de doutores por mil 

habitantes, na faixa etária de 25 aos 64 anos, dos atuais 1,4 para 2,8 em 2020 e a 

titulação anual de 19.000 doutores, 57.000 mestres e 6.000 mestres profissionais, 

em 2020”. (BRASIL, 2010a, p. 294) 

Nesse sentido, a figura 1 a seguir mostra a previsão do número de docentes 

no ensino superior no período de 2010 a 2013, feita pelo PNPG.  

 

Figura 1: Previsão do número de docentes no ensino superior entre 2010 a 

                   20132  

 

Fonte: Brasil, 2010a, v. 1, p. 109. 

                                                 
2 A título de esclarecimento, as siglas LI e LS, que aparecem na tabela, significam, respectivamente, 
limite inferior e limite superior. 
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No que se refere à expansão da pós-graduação no país, existe uma 

concentração dos programas nas regiões Sudeste e Sul, que são regiões que têm 

mais tradição universitária.  

A figura 2 mostra a distribuição dos cursos de mestrado acadêmico, 

profissional e doutorado no país, no ano 2009, com ampla liderança na Região 

Sudeste. 

 

Figura 2: Distribuição dos cursos por nível e pelas regiões do 

                     Brasil no ano de 2009 

 

Fonte: Brasil, 2010a, v. 1, p. 54. 

 

Nas figuras 3, 4 e 5, observa-se, respectivamente, o crescimento dos cursos 

de mestrado acadêmico, profissional e doutorado por regiões, com destaque para as 

regiões Sul e Sudeste.  
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Figura 3: Distribuição dos cursos de mestrado acadêmico por região 

 

Fonte: Brasil, 2010a, v. 1, p. 54. 

 

Figura 4: Distribuição dos cursos de mestrado profissional por região 

 

Fonte: Brasil, 2010a, v. 1, p. 54. 

 
Figura 5: Distribuição dos cursos de doutorado por região 

 

Fonte: Brasil, 2010a, v. 1, p. 55. 

 

Percebe-se, portanto, a necessidade de se investir mais em programas de 

pós-graduação em outras regiões, de modo que a pós-graduação brasileira possa 

“responder de maneira adequada às necessidades de desenvolvimento do país” 

(GAZZOLA; FENATI, 2010, p. 12). 
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 Segundo Gazzola e Fenati (2010, p. 12), “a construção de um plano 

estratégico de desenvolvimento da pós-graduação a partir do diagnóstico de 

necessidades econômicas de cada região, considerando-se as várias cadeias 

produtivas” é uma necessidade que se impõe cada vez mais no cenário nacional. 

 

 

2.1  A CAPES E OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

 O processo de avaliação da CAPES foi iniciado em 1976, tendo uma 

relevância significativa para a qualificação dos programas de pós-graduação no 

Brasil, contribuindo, para isso, o conjunto consistente de políticas, especialmente 

voltadas para ciência e tecnologia (BALBACHEVSKY, 2005). 

Com a informatização do sistema da CAPES, na década de 1990, o processo 

de avaliação foi aprimorado e critérios mais rígidos foram adotados para atribuição 

de notas aos cursos. Também se decidiu pela avaliação trienal com o 

acompanhamento anual de desempenho dos cursos (MACCARI; LIMA; RICCIO, 

2009). 

 Sobre o processo de modernização da avaliação da CAPES, Maccari, Lima e 

Riccio (2009, p. 74) ressaltam como aspecto problemático o caráter homogeneizador 

da avaliação, ao criar um padrão comum de qualidade para todos os cursos, tendo 

em vista que cada curso tem as suas características próprias. 

 Contribuindo para essa discussão, Moreira (2009) entende que o caráter 

controlador e a regulação no âmbito dos programas criam um clima intenso de 

competição, pela exigência de desempenhos cada vez maiores. Com isso, dão 

margem à insatisfação nas instituições, principalmente do corpo docente. 

 O autor complementa que a cultura de controle, mudanças e pressões que 

caracteriza as políticas de avaliação da CAPES - à qual chama de performatividade -

impacta as relações entre docentes no sentido de torná-las menos solidárias e mais 

competitivas. 

 Em 1998, houve novas mudanças no sistema de avaliação da CAPES. Dentre 

elas, a avaliação deixou de ser feita sobre os cursos e passou a dar mais enfoque 

aos programas de pós-graduação e os conceitos atribuídos anteriormente, 

classificados em A, B, C, D e E, transformaram-se em notas, variando de 1 a 7, 

sendo que as classificações superiores a 5 foram definidas para os programas que 
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oferecem doutorado e as notas 6 e 7 para os programas de nível internacional 

(MACCARI; LIMA; RICCIO, 2009). 

Seguindo uma sistemática cada vez mais aprimorada, o sistema de avaliação 

da pós-graduação stricto sensu da CAPES tem sido usado como parâmetro para as 

universidades na busca de um padrão de excelência acadêmica para os mestrados 

e doutorados nacionais. Com base nos seus resultados, as universidades buscam 

formular políticas para a área de pós-graduação e promover ações de fomento, 

como bolsas de estudo, auxílios e apoios, além de planos de capacitação e 

qualificação do corpo docente.  

Com isso, a pós-graduação stricto sensu tem-se destacado no sistema 

educacional brasileiro (MACCARI, LIMA; RICCIO, 2009; MOREIRA, 2009). Soma-se 

a isso, o fato de a pós-graduação “ter sido objeto de efetivo planejamento 

governamental por meio de sucessivos PNPG” (KAC; FIALHO; SANTOS, 2006, p. 

773). 

No processo de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu, 

existem duas possibilidades: a avaliação dos programas já existentes que podem 

manter, melhorar ou ser descredenciados, conforme as notas recebidas com base 

nos critérios adotados, e a avaliação das propostas para o credenciamento de novos 

cursos, que é conduzida por consultores vinculados a instituições localizadas em 

diferentes regiões do país. 

Com base na nota obtida, o CNE/MEC deliberará sobre os cursos que terão a 

renovação de “reconhecimento”, no período trienal subsequente.  

O procedimento ocorre da seguinte maneira: 

 
Os resultados da avaliação de cada programa são consolidados em uma 
ficha de Avaliação, elaborada pelo CTC, em que constam os vários quesitos 
e itens objeto de avaliação, os atributos a eles consignados, com os 
respectivos comentários e justificativas da comissão avaliadora. Ao final, é 
emitido o conceito correspondente ao desempenho alcançado no triênio, 
respeitando uma escala que varia entre um e sete. Enquanto os programas 
que alcançarem nota inferior a três são descredenciados do sistema, 
aqueles que atingirem nota igual ou superior a três terão a sua renovação e 
reconhecimento garantidos pelo triênio subseqüente. Tais resultados podem 
ser contestados pelas instituições de ensino, mediante a apresentação de 
recurso contra a decisão inicial comunicada pela CAPES. Uma vez 
homologado pelo Ministério da Educação, ele será válido até a ratificação 
dos resultados da Avaliação Trienal subseqüente (MACCARI; LIMA; 
RICCIO, 2009, p. 76). 
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O processo de avaliação envolve a realização do acompanhamento anual e a 

avaliação trienal do desempenho dos programas e cursos que integram o Sistema 

Nacional de Pós-Graduação. 

Quanto às propostas de cursos novos de pós-graduação, a CNE/MEC se 

fundamenta no padrão de qualidade de tais propostas, verificado pela CAPES, para 

deliberar sobre o credenciamento de tais cursos e sua incorporação ao SNPG.  

 Na avaliação da qualidade dos programas de pós-graduação, devem ser 

considerados: a existência de uma infraestrutura adequada, um número expressivo 

de pesquisadores e uma produção científica relevante.  

Com essa finalidade, foram propostos cinco critérios de avaliação com pesos 

diferentes na nota final e que, por sua vez, são desdobrados em itens, tais como: 

1) Proposta do programa – critério qualitativo, que considera a estrutura 

curricular e a infraestrutura para o ensino, a pesquisa e a extensão.  

2) Corpo docente – considera formação, perfil, atividades e participação dos 

docentes permanentes em projetos e pesquisa. Representa 20% do total 

da avaliação. 

3) Corpo discente, teses e dissertações – considera a produção, qualidade e 

defesa de dissertações e teses, bem como as publicações vinculadas a 

elas; o tempo médio de titulação de mestres e doutores e a relação entre 

orientador e discente. Representa 35% da pontuação total. 

4) Produção intelectual – considera a qualidade e a quantidade de 

publicações dos docentes, além de produção técnica ou tecnológica e de 

alto impacto. Representa 35% do peso total da avaliação. 

5) Inserção social – considera a inserção, o impacto regional e/ou nacional, a 

integração e a cooperação com outros programas. Representa 10% no 

total da avaliação. Para os programas com notas 6 e 7, esse critério tem 

um valor significativo (MACCARI; LIMA; RICCIO, 2009) 

   

  Em função dos critérios avaliativos, hoje em dia existe uma necessidade 

exacerbada de publicar artigos. Sobre essa questão, Moreira (2009, p. 30) ressalta 

que 

 

Cada vez mais, o professor se vê julgado em função do número de artigos 
que escreve e consegue divulgar em periódicos e coletâneas, confirmando-
se a já corriqueira expressão “publique ou pereça”. Destaque-se que a 
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avaliação dessa crescente produção científica é efetuada com base em 
critérios dominantemente quantitativos, de acordo com a ótica de que os 
resultados e os produtos de uma dada política precisam ser medidos e 
traduzidos em número. 

 

  Assim, aumenta a participação dos pós-graduandos e docentes em eventos 

de vários tipos, como congressos, seminários, simpósios e encontros, buscando 

publicar os resultados das suas pesquisas, além da troca de experiência e do 

diálogo entre pesquisadores, que são acontecimentos comuns nesses eventos.  

 Na visão de Moreira (2009), a constante pressão decorrente dos critérios de 

avaliação da CAPES, ao mesmo tempo que incentiva a publicação sobre os estudos 

realizados, torna os docentes de pós-graduação mais vulneráveis, pois a diminuição 

da produção pode acarretar a perda de prestígio e de recursos. 

 De certo modo, a diminuição da produção contribuiria para a não evolução 

dos programas de pós-graduação, tendo em vista os resultados da avaliação pela 

CAPES e a consequente falta de investimentos nos programas.  

 Sobre o papel da pós-graduação, Guimarães (2007, p. 286) comenta sobre 

abertura para fora das fronteiras do mundo acadêmico no sentido de “focar de 

maneira mais intensa as necessidades do País de uma maneira geral, mais além da 

importante missão de formar recursos humanos qualificados para a universidade”.  

 Dentro dessa perspectiva, a inserção social dos programas de pós-graduação 

deve ser estimulada, promovendo a cooperação entre programas nas mais diversas 

regiões do país, além de dar mais visibilidade e transparência às pesquisas 

desenvolvidas. 

 O autor supracitado também discute sobre o surgimento de novos campos de 

pesquisa e sua inserção no conjunto de áreas de conhecimento utilizadas e 

coordenadas pela CAPES, argumentando que a criação de áreas denominadas 

“multidisciplinares” para agregar os novos programas é uma “solução amplamente 

insuficiente [...] porque resulta, em muitos casos, em tratar as propostas portadoras 

de grande futuro como se fossem “desviantes” da taxonomia canônica” 

(GUIMARÃES, 2007, p. 289). E ainda prevê que “em 2016, a organização das áreas 

de avaliação segundo os padrões atuais serão mais que insuficientes; serão 

inaceitáveis” (GUIMARÃES, 2007, p. 289). 

 Nesse sentido, Maraschin e Sato (2013) chamam a atenção para a profusão 

de críticas aos modelos de avaliação. Essas críticas trazem contribuições para a 



32 

 

 

 

 
 

 

melhoria do sistema de avaliação, no que se refere aos quesitos e questões 

específicas ou mostram o esgotamento do sistema. 

 Sobre a relação entre financiamento e avaliação, as referidas autoras 

mostram que  

 

O financiamento sendo baseado prioritariamente em uma escala 
meritocrática produz efeitos que mereceriam maior reflexão. Tal como a 
força produtiva dos programas ser direcionada ao modelo de avaliação 
proposto, desestimulando, por vezes, iniciativas que levariam mais tempo 
para resultar em produção qualificada (MARASCHIN; SATO, 2013, p. 5). 

 

 

2.1.1 A pós-graduação stricto sensu da UFF e a avaliação da CAPES 

 

A situação atual dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal 

Fluminense, com base nos notas atribuídas pelo Sistema de Avaliação da CAPES, 

pode ser visualizada na figura 6.  

 

Figura 6: Número de programas de pós-graduação da UFF por conceito 

                    CAPES 

 

Fonte: Universidade Federal Fluminense, 2013c. 
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De acordo com os dados apresentados, percebe-se uma concentração maior 

dos programas de pós-graduação com notas 3 e 4 e apenas um único programa 

com nota 7.  Ao todo são 11 programas, distribuídos entre as notas 5 e 6.  

Dos programas que receberam nota 3, cerca de 82% ainda não passaram por 

uma avaliação que correspondesse ao período completo de três anos 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2013c). Considera-se, nesses casos, 

que a qualidade dos programas requer “tempo de maturação institucional” 

(GAZZOLA; FENATI, 2010, p. 12).  

Outro aspecto observado é de que as notas superiores a 3 (três) são 

atribuídas a 34 programas de pós-graduação, o que representa 50% dos programas 

de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal Fluminense. Pode-se dizer, 

então, que uma parcela considerável dos programas de pós-graduação foi bem 

avaliada pelo sistema de avaliação da CAPES.  

A título de comparação, a figura 7 mostra o total de cursos de mestrado e 

doutorado oferecidos pelos programas de pós-graduação da UFF, desde 1970. 

 

Figura 7: Evolução dos cursos de pós-graduação stricto sensu na UFF 

 

           Fonte: Universidade Federal Fluminense, 2013c. 

   

 Atualmente, a UFF possui 67 cursos de mestrado, incluindo os mestrados 

acadêmico e profissional, e 34 cursos de doutorado. Alguns desses são cursos 

novos na UFF, com menos de três anos de existência. 
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 A tabela 1 mostra o total de cursos de mestrado e doutorado que iniciaram a 

partir de 2009. 

 

Tabela 1: Cursos de pós-graduação stricto sensu da UFF iniciados e 2009-2013 

Cursos Ano Total 

2009 2010 2011 2012 2013 

Mestrado 

acadêmico 

4 3 5 2 -- 14 

Mestrado 

profissional 

1 1 2 3 -- 7 

Doutorado 4 2 2 -- -- 8 

Total 9 6 9 5 -- 29 

                  Fonte: CAPES. Planilha de indicadores, 2013b. Elaborado pela autora. 

 

 

 

2.2 A INTERNACIONALIZAÇÃO E OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU 

 

 Segundo Lima e Contel (2009), a criação de uma política de cooperação 

internacional, nos anos 1930, coincidiu com o surgimento de universidades federais 

e estaduais no país.  

Os programas de cooperação acadêmica internacional tiveram o apoio de 

políticas públicas e de ações realizadas por agências governamentais. As 

emergentes universidades brasileiras, junto com as universidades estrangeiras, em 

especial as francesas e norte-americanas, foram as provedoras do processo de 

internacionalização da educação superior no Brasil. 

Desde o seu surgimento, o processo de internacionalização teve várias 

configurações, motivadas por fatores internos e externos que justificam os 

investimentos realizados no estabelecimento de programas de cooperação e na 

elaboração de políticas de internacionalização. 

 Ainda de acordo com os autores, mesmo que haja motivações diferentes no 

processo de internacionalização, observa-se que, de um modo geral, 
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A implantação de políticas governamentais tem sido motivada tanto pela 
intenção de impulsionar o desenvolvimento nacional, assim como pelo 
fortalecimento das instituições de educação, dos programas de pós-
graduação stricto sensu, da formação de professores e desenvolvimento de 
expertise demandada pela economia do País (LIMA; CONTEL, 2009, p. 3).  

 

 Buscando contextualizar os diferentes momentos no processo de 

internacionalização no país, Lima e Contel (2009), traçam um panorama do 

processo de internacionalização desde os anos 30, que é apresentado em seguida: 

 Entre 1930 e 1950, foram estabelecidos programas de cooperação entre o 

governo brasileiro e o governo da França e Estados Unidos. Dentre esses, destaca-

se, inicialmente, o programa Professor Visitante que possibilitou a entrada de 

professores franceses nas emergentes universidades brasileiras.  

 A influência norte-americana na educação superior brasileira deu-se a partir 

de programas de cooperação e assistência técnica, com a assinatura de acordos 

entre os países, nos anos 1950, e se intensificou com os governos militares, na 

década de 1960.  

 Entre 1960 e 1970, a formulação de políticas públicas visava à consolidação 

do sistema nacional de educação superior. Entre as medidas adotadas, a 

cooperação com as universidades norte-americanas foi consolidada com a vinda de 

professores-consultores, além de investimentos na pós-graduação, como a 

ampliação de bolsas de estudo.  

 O projeto defendido pelos consultores americanos pregava a reforma da 

educação superior. Com esse objetivo, era oferecida assistência ao MEC e aos 

conselhos federais e estaduais de educação, que se concretizou através do 

programa MEC-USAID, em 1965. No entanto, houve manifestações de resistência a 

esse programa de modernização da universidade brasileira, pois várias críticas às 

ações desses consultores foram conduzidas por professores e estudantes que não 

concordavam com o tipo de intervenção realizada. 

 Tendo em vista a situação econômica do país, agravada pela crise mundial do 

petróleo, nos anos 1970, os acordos de cooperação, como vinham sendo 

estabelecidos, foram interrompidos.  

 Somente na década de 1980, os programas de cooperação acadêmica 

internacional assumiram novos contornos, buscando “ultrapassar as relações de 

subordinação” e evoluíram “para trabalhos baseados em experiências mais 
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igualitárias [...] entre cooperadores nacionais e internacionais” (LIMA; CONTEL, 

2009, p. 7).  

 As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela articulação entre os 

Ministérios da Educação, Relações Exteriores e Ciência e Tecnologia, no intuito de 

expandir o processo de internacionalização da educação superior, culminando na 

criação e consolidação de institutos de pesquisa em áreas estratégicas (LIMA; 

CONTEL, 2009).  

 Na década de 1990, a CAPES, em seu processo de avaliação, levou as 

universidades a explorar oportunidades decorrentes de acordos de cooperação 

internacional como parte dos seus projetos pedagógicos e dos planos de 

desenvolvimento institucional. Com isso, houve a modificação dos critérios de 

avaliação da pós-graduação stricto sensu, com a atribuição de notas seis e sete 

para os programas que alcançam reconhecimento internacional.  

 A partir dos anos 1990, a educação superior teve uma nova fase de evolução, 

marcada pela expansão e regulação. Com a expansão, “o maior desafio para a 

qualificação da Educação Superior no Brasil [...] passou a ser a obtenção de 

docentes”, que foi assumido pela CAPES (MÉA; SCHUCH JUNIOR; GOMES, 2011, 

p. 3). 

 Por outro lado, na visão de Lima e Contel (2009), o crescente desinvestimento 

público e a privatização da educação superior, a partir de 2000, levaram ao 

afastamento da proposta de cooperação, dando lugar à comercialização de serviços 

educacionais.  

 Sobre este aspecto, torna-se “absolutamente necessário que sejam 

garantidas as condições favorecedoras da pesquisa acadêmica com larga margem 

de independência das urgências e imediatismos postos pelo mercado” (GAZZOLA; 

FENATI, 2010, p. 8). 

A atuação da CAPES na consolidação do sistema de pós-graduação 

brasileiro tem proporcionado ao país uma situação privilegiada, que lhe confere 

oportunidades para a proposição de estratégias de cooperação no âmbito da pós-

graduação (ALMEIDA, 2010). 

Nesse processo, “a internacionalização deve se orientar pelos parâmetros do 

respeito à diversidade, da reciprocidade e da solidariedade, mesmo com a clareza 

de que há implicações políticas e econômicas nos processos de integração” 

(GAZZOLA; FENATI, 2010, p. 15).  
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 Conforme a Lei 12.189/2010, o governo brasileiro mostra-se favorável a 

cooperação e integração regionais, ao propor a criação da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA), de natureza jurídica autárquica, vinculada ao 

Ministério da Educação, que dispõe: 

 
Art. 2º  A Unila terá como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver 
pesquisa nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão 
universitária, tendo como missão institucional específica formar recursos 
humanos aptos a contribuir com a integração latinoamericana, com o 
desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e 
educacional da América Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul - 
MERCOSUL. 
§ 1º A Unila caracterizará sua atuação nas regiões de fronteira, com 
vocação para o intercâmbio acadêmico e a cooperação solidária com países 
integrantes do Mercosul e com os demais países da América Latina. 
§ 2º Os cursos ministrados na Unila serão, preferencialmente, em áreas de 
interesse mútuo dos países da América Latina, sobretudo dos membros do 
Mercosul, com ênfase em temas envolvendo exploração de recursos 
naturais e biodiversidades transfronteiriças, estudos sociais e linguísticos 
regionais, relações internacionais e demais áreas consideradas estratégicas 
para o desenvolvimento e a integração regionais (BRASIL, 2010). 

 

 Uma das fontes dos recursos financeiros da UNILA também provém de 

convênios, acordos e contratos celebrados com entidades ou organismos 

internacionais. 

 Gazzola e Fenati (2010) são favoráveis à adoção de modelos de 

internacionalização solidária na pós-graduação, incluindo programas consorciados, 

que tragam benefícios econômicos e tecnológicos para a região, sob o ponto de 

vista da integração. 

 Nesse sentido, os autores destacam o programa piloto de um doutorado 

latino-americano em Políticas Públicas para a educação superior, a pesquisa e a 

profissão docente no Brasil, América Latina e Caribe, com o apoio da UNESCO 

(GAZZOLA; FENATI, 2010). 

Essa iniciativa tem como protagonistas 12 universidades e 8 países que 

 

se consorciaram com vistas a um programa em  módulos, baseado na 
mobilidade estudantil e docente, bem como da pesquisa conjunta voltada 
para a integração das políticas públicas no campo da educação e da 
formação docente. A instituição partícipe no Brasil é a UFMG (GAZZOLA; 
FENATI, 2010, p. 16). 

 

Na busca da excelência, a internacionalização deve ser imposta a todos os 

cursos de pós-graduação (MÉA; SCHUCH JUNIOR; GOMES, 2011). Acredita-se 
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que a internacionalização, além de dar mais visibilidade aos programas, contribui 

para aspectos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, visando sempre à 

melhoria da qualidade das instituições de ensino superior. 

Outra vantagem advinda da internacionalização pode ser atribuída ao alcance 

de melhores condições de competitividade no cenário nacional e mundial. 

Sobre essa questão, Satallivieri (2003) considera a internacionalização como 

um fator primordial, para a sobrevivência dos programas de pós-graduação e a 

competição com instituições de ensino superior nacionais e internacionais 

renomadas.  

 No Sistema de Avaliação da Pós-Graduação Brasileira, a internacionalização 

é tida como “referência máxima de qualificação”, podendo ser “considerada como 

um fator de mais alto impacto na conceituação de um programa de pós-graduação” 

(MÉA; SCHUCH JUNIOR; GOMES, 2011, p. 2). 

Os programas classificados com as notas 6 (seis) e 7 (sete) são considerados 

de padrão internacional, que é o nível de qualificação almejado pelos programas de 

pós-graduação stricto sensu. 

Almeida (2010, p. 27) chama atenção para o fato de que a participação de 

professores estrangeiros na universidade brasileira ainda é modesta e identifica 

alguns fatores que restringem a internacionalização do corpo docente, tais como: 

 - barreiras legais, referindo-se à regra de ingresso na carreira docente das 

universidades públicas, a partir da Constituição de 1988; 

    - recursos escassos para dar suporte à vinda de professores e pesquisadores 

estrangeiros; 

 - reserva de mercado para os docentes nacionais. 

 Por outro lado, a participação dos pesquisadores brasileiros nas instituições 

acadêmicas estrangeiras é mais significativa, tendo o apoio dos Programas de 

Bolsas no Exterior (CGBE) e Cooperação Internacional (CGCI), instituídos pela 

CAPES. 

 A figura 8 mostra o total de bolsas e auxílios concedidos aos estudantes pelo 

CGBE, em 2009. 
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Figura 8: Demandas e Concessões de Bolsa e Auxílio em 20093 

 

Fonte: Brasil, 2010a, v. 1, p. 236. 

 

 Na figura 9, podem ser vistos os principais destinos internacionais dos 

bolsistas, com destaque para os Estados Unidos, França, Portugal e Grã-Bretanha.  

 

 

Figura 9: Destino dos bolsistas da CGBE em 2009 

 

   Fonte: Brasil, 2010a, v. 1, p. 236. 

 

 Nos Programas de Cooperação Internacional (CGCI), a França é o país que 

lidera como opção de destino dos bolsistas da CAPES, seguido pelos Estados 

Unidos, Argentina e Alemanha, conforme ilustra a figura 10. 

 

                                                 
3 PDEE – Programa de Doutorado com Estágio no Exterior 
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Figura 10: Principais destinos dos bolsistas dos Programas de Cooperação 

                    Internacional em 2009 

 

                              Fonte: Brasil, 2010a, v. 1, p. 236. 

 

Com o propósito de melhorar o nível dos programas de pós-graduação, o 

Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 tem como um dos seus eixos 

principais, a internacionalização, objetivando: 

1) O envio de estudantes e docentes brasileiros ao exterior; 

2) Estímulo à participação de docentes em eventos no exterior; 

3) Atrair docentes e estudantes do exterior. 

 

Além da participação da pós-graduação em pesquisas e programas de 

cooperação internacional, cabe ressaltar a importância da publicação internacional 

para que o programa de pós-graduação stricto sensu seja reconhecido pela CAPES 

como de excelência.  

Sobre este aspecto, Lo Bianco et al. (2010, p. 8) observam que 

 

A disseminação da pesquisa através de revistas, livros e capítulos 
internacionais vem recebendo maior peso nas avaliações dos Programas. 
Alguns periódicos brasileiros, por publicarem artigos de pesquisadores 
estrangeiros, tê-los em seu corpo editorial e estarem incluídas em 
indexadores receberam o status de internacionais. 

 



41 

 

 

 

 
 

 

Nas universidades públicas brasileiras, o formato predominante refere-se a 

uma política de internacionalização voltada para a mobilidade internacional, com 

ênfase na capacidade de atrair estudantes internacionais. 

Visando ampliar a inserção internacional, a UFF, através da Pró-Reitoria de 

Pesquisa Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e Diretoria de Relações Internacionais (DRI), elaborou um edital, para 

apoiar os projetos de internacionalização desenvolvidos na universidade, tendo 

como objetivo: 

 

Fomentar propostas individuais ou coletivas apresentadas por Programas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Cursos de Graduação que tenham 
como objetivo promover ou ampliar a inserção internacional dos respectivos 
programas e cursos, o intercâmbio de docentes e discentes, o 
desenvolvimento de atividades conjuntas, a formatação de redes de 
cooperação acadêmica e ações que visem a internacionalização curricular e 
que estejam de acordo com o presente edital (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, 2013a) 

 

 O edital também contempla os seguintes objetivos específicos: 

 

1.1 Apoiar a realização de atividades que tenham como objetivo promover a 
mobilidade de estudantes estrangeiros para os programas de pós-
graduação Stricto Sensu da UFF; 

1.2 Apoiar projetos em parceria com instituições estrangeiras com vistas à 
formação conjunta de estudantes de graduação em dupla diplomação e 
de doutores em regime de co-tutela; 

1.3 Apoiar a vinda de pesquisadores estrangeiros renomados para o 
desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa na UFF; 

1.4 Fomentar atividades que contribuam para o oferecimento de disciplinas 
em língua inglesa, que atendam, preferencialmente, ambos a graduação 
e a pós-graduação; 

1.5 Outras propostas que os programas identifiquem como relevantes para 
o seu processo de internacionalização (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, 2013a). 

 

 

As atividades previstas no referido edital implicam a melhoria da qualidade 

dos cursos e programas oferecidos pela universidade, que deverão estar melhor 

instrumentalizados para receber os estudantes e pesquisadores estrangeiros, do 

mesmo modo que contribui para a qualificação, ao apoiar o intercâmbio e a 

formação de docentes em doutorados internacionais. 

Alinhado aos objetivos da internacionalização, o Programa Ciência sem 

Fronteiras, do Governo Federal, que discutiremos na próxima seção, foi criado com 

a finalidade de levar estudantes e pesquisadores brasileiros ao exterior e atrair 
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estudantes e pesquisadores do exterior, aumentando, desse modo, o intercâmbio de 

conhecimento, ao mesmo tempo em que fortalece a qualidade dos cursos de 

educação superior e dos programas de pós-graduação no país. 

 

 

2.3 O PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS E A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU 

 

 Com o apoio da CAPES e do CNPq, o Programa Ciência Sem Fronteiras, 

criado em 2011, tem proporcionado oportunidades aos alunos brasileiros de 

graduação e pós-graduação para realizar estágios em universidades com tradição 

em pesquisa e grande capacidade de inovação, favorecendo, desse modo, a 

cooperação científica internacional. Com esse objetivo, são oferecidas bolsas para 

os alunos que queiram participar do programa, utilizando recursos do Governo 

Federal e da iniciativa privada. 

 Outros propósitos do programa referem-se à formação de parcerias com 

outros pesquisadores brasileiros em áreas prioritárias e à vinda de pesquisadores do 

exterior para o país. Também é prevista a realização de treinamento especializado 

no exterior para os pesquisadores de empresas. 

Dentro das áreas definidas pelo Ciência Sem Fronteiras, as oportunidades 

são diversas, tanto para os pesquisadores brasileiros como para os estrangeiros, 

conforme os objetivos do programa: 

 

 Investir na formação de pessoal altamente qualificado nas 
competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do 
conhecimento; 

 Aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis 
em instituições de excelência no exterior; 

 Promover a inserção internacional das instituições brasileiras pela 
abertura de oportunidades semelhantes para cientistas e estudantes 
estrangeiros; 

 Ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias 
tecnológicas; 

 Atrair jovens talentos científicos e investigadores altamente 
qualificados para trabalhar no Brasil (BRASIL. Ciência Sem Fronteiras, 
2014) 
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Para concretização desses objetivos, foram traçadas metas4 até 2015 em 

relação à oferta de bolsas de estudo, no total de 101.000, para estudantes e 

pesquisadores no país e no exterior. Ao todo serão oferecidas 25.940 bolsas para a 

pós-graduação nas modalidades Doutorado sanduíche, Doutorado pleno e Pós-

doutorado, sendo que o número maior de bolsas destina-se a graduação sanduíche, 

com 64.000 bolsas. O quadro abaixo mostra a número de bolsas para cada 

modalidade. 

 

Quadro 1:  Número de bolsas por curso 

Modalidade Nº de Bolsas 

Doutorado sanduíche 15.000 

Doutorado pleno 4.500 

Pós-doutorado 6.440 

Graduação sanduíche 64.000 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no 

Exterior 

7.060 

Atração de Jovens Talentos (no Brasil) 2.000 

Pesquisador Visitante Especial (no Brasil) 2.000 

Total 101.000 

     Fonte: Brasil. Ciência Sem Fronteiras, 2014. 

 

O Programa Ciência sem Fronteiras contempla várias áreas do conhecimento, 

conforme a relação divulgada no site do Programa (BRASIL. Ciência sem Fronteiras, 

2014): 

 Engenharias e demais áreas tecnológicas; 

 Ciências Exatas e da Terra; 

 Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; 

 Computação e Tecnologias da Informação; 

 Tecnologia Aeroespacial; 

                                                 
4 Metas revistas pela  7ª Reunião do Comitê executivo (CE) do Programa Ciência Sem Fronteiras, 

realizada em 22 de janeiro de 2013.  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/doutorado-sanduiche
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/doutorado-pleno
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pos-doutorado
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/graduacao
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/desenvolvimento-tecnologico2
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/desenvolvimento-tecnologico2
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/bolsa-jovens-talentos
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pesquisador-visitante-especial
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 Fármacos; 

 Produção Agrícola Sustentável; 

 Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 

 Energias Renováveis; 

 Tecnologia Mineral; 

 Biotecnologia; 

 Nanotecnologia e Novos Materiais; 

 Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; 

 Biodiversidade e Bioprospecção; 

 Ciências do Mar; 

 Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para 

desenvolvimento tecnológico e inovação); 

 Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 

 Formação de Tecnólogos. 

 

A escolha dos programas de intercâmbio e a das instituições de destino é 

definida conjuntamente pela CAPES, CNPq e os parceiros no exterior. No caso da 

pós-graduação, a CAPES e o CNPq consideram as propostas apresentadas pelos 

candidatos na análise das instituições de destino. 

Outra modalidade de bolsa, a de Pesquisador Visitante Especial, contribui 

para fortalecer a pós-graduação no país, ao atrair cientistas e pesquisadores líderes 

do exterior. “Nesta modalidade podem, também, ser solicitadas bolsas de Doutorado 

Sanduíche no Exterior e bolsa de Pós-Doutorado no Brasil” (BRASIL. Ciência sem 

Fronteiras, 2014). 

 Com base no que foi exposto, percebe-se que a maior participação das IFES 

no programa Ciência sem Fronteiras trará benefícios para a pós-graduação e isso 

refletirá, sem dúvida, na avaliação dos programas de pós-graduação, criando um 

ciclo virtuoso da qualidade. 
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2.4  O PROGRAMA PRODOUTORAL E A QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES DAS 

IFES 

 

Outro programa criado pela CAPES com o objetivo de aperfeiçoar a formação 

docente é o programa Prodoutoral. Com esse objetivo foi elaborado pela CAPES o 

Edital n.34/2010, estabelecendo os elementos básicos desse programa. 

O Programa de Formação Doutoral Docente (Prodoutoral) atua na 

qualificação docente e cooperação acadêmica ao contribuir para a formação e 

consolidação de grupos de pesquisa e programas em áreas estratégicas.  

Um dos motivos da sua criação deve-se à necessidade de promover a 

formação doutoral em regiões ou áreas do conhecimento que possuem menos 

doutores, diminuindo assim a assimetria existente. 

A mobilidade dos bolsistas, envolvendo o intercâmbio entre instituições de 

ensino superior, também é outro aspecto contemplado pelo programa Prodoutoral.  

 As propostas do programa Prodoutoral estão definidas nos objetivos do 

programa, como veremos a seguir: 

 

a) Qualificação do corpo docente das IFES de origem em nível de 
doutorado, de modo a formar e a consolidar grupos de pesquisa, com 
vistas à criação de programas de pós-graduação; 

b) A formação de redes de integração entre as instituições envolvidas para 
a ampliação, para a divulgação e para o fortalecimento da pesquisa no 
País; 

c) O estabelecimento de critérios institucionais para a seleção de 
candidatos à bolsa de doutorado; 

d) A formação de uma cultura do planejamento institucional nas IFES de 
origem; 

e) A criação de um sistema integrado de acompanhamento de programas 
com metas pré-estabelecidas e dispostas no Planfor; 

f) A melhoria do controle da gestão de recursos públicos para a formação 
e para a qualificação dos quadros docentes das IFES de origem 
(BRASIL. 2010c).  

 

 Com base nesses objetivos, as instituições de ensino superior devem elaborar 

o Plano Institucional de Formação de Quadros Docentes (Planfor) para a 

capacitação de recursos humanos. Enquanto o financiamento de bolsas e a 

concessão de auxílios, como passagens e diárias, bem como a gestão do programa, 

ficam a cargo da CAPES. 

 Nesse sentido, a CAPES disponibiliza documento com as orientações para 

auxiliar as instituições federais de ensino superior na elaboração do Planfor, 
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considerando um período de cinco anos. Durante a vigência do plano, a realização 

de ajustes anuais para o bom andamento das ações deve ser levada em conta.  Isso 

requer certa flexibilidade na sua elaboração.  

 Por suas características, acredita-se que o programa Prodoutoral, além de 

contribuir para a qualificação docente, leva ao fortalecimento dos programas de pós-

graduação stricto sensu ao estimular a cooperação acadêmica e a formação 

doutoral em áreas e regiões com poucos docentes doutores. 

 

 

2.5 O REUNI E OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA 

UFF 

 
Conforme uma das propostas do REUNI, a articulação entre a pós-graduação 

e a graduação pode ser viabilizada pelo investimento na pós-graduação, no sentido 

de dar mais suporte ao desenvolvimento do ensino superior e à formação de 

docentes. 

Na UFF, o número de bolsas de mestrado e de doutorado aumentou ao longo 

do tempo. Esse aumento pode ser atribuído em grande parte ao Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que 

destinou uma boa quantidade de recursos para o financiamento de bolsas de 

mestrado e doutorado na universidade. (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 

2013c). 

A figura 11 mostra a evolução do número de bolsas na UFF, no período de 

1995 a 2012.  
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Figura 11: Número de bolsas de mestrado e de doutorado da UFF oferecidas 

                     pela CAPES  

 

    Fonte: Universidade Federal Fluminense, 2013c. 

 

Para efeitos de análise, considerando apenas o período de 2005 a 2012, 

observa-se um aumento considerável de bolsas de pós-graduação, sendo 

oferecidas, no total, 1943 bolsas de mestrado e 1215 bolsas de doutorado. 

 

2.6  A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DOCENTE E OS PROGRAMAS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UFF  

 

Conforme Kac, Fialho e Santos (2006), a pós-graduação brasileira tem 

possibilitado a formação de recursos humanos, elementos fundamentais para 

promover o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. 

No que tange à capacitação docente, a CAPES criou programas, contendo 

diretrizes e instruções, com o objetivo de apoiar os esforços institucionais para a 

capacitação dos recursos humanos na educação superior. Uma dessas iniciativas foi 

o Programa Institucional de Capacitação Docente (PICD), que concedia bolsas de 

doutorado, mestrado, além de outras modalidades, para a formação do pessoal 

docente no país. 

Com base no PICD, as instituições de ensino superior deveriam elaborar 

planos de capacitação que discriminassem as prioridades anuais de capacitação de 
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recursos humanos, bem como a programação anual com todas as formas de 

treinamento e de formação.  

No PICD, eram oferecidas duas modalidades de bolsa: a bolsa integral cujo 

tempo de vigência variava de cinco a três anos e meio, para doutorado e mestrado, 

respectivamente, e a bolsa de deslocamento, que cobria despesas para realização 

de curso de pós-graduação em outra cidade. 

No caso do mestrado e doutorado, o bolsista do PICD também recebia auxílio 

tese para cobrir despesas com a elaboração da dissertação ou tese. 

Posteriormente, o PICD sofreu algumas modificações, como a mudança da 

denominação das bolsas oferecidas, porém foram mantidas as mesmas exigências. 

Pode-se dizer que houve uma melhor definição dos pré-requisitos para a concessão 

de bolsas. O tempo de duração das bolsas e o prazo para realização de mestrado e 

doutorado também mudaram, de três anos e meio para dois anos e meio no caso do 

mestrado e de cinco anos para quatro anos no doutorado.     

Em 1996, o Programa Institucional de Capacitação Docente passou a ser 

chamado de Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnica (PICDT).  

Com a flexibilidade do PICDT pela CAPES, em 1999, alterou-se o tempo de 

duração da bolsa de mestrado para 24 meses. Outra medida tomada foi o 

cancelamento da modalidade de bolsa parcial/deslocamento.  

 No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), criou-se o Programa de 

Qualificação Institucional (PQI) em substituição ao PICDT.  O novo programa estava 

atrelado a uma proposta de reforma educacional que restringia os gastos com a 

educação superior pública, indo ao encontro das recomendações dos organismos 

internacionais, dentre eles o Banco Mundial. 

 Sobre essa questão, a diretoria do Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES) manifestou-se desfavoravelmente à 

reforma, argumentando que 

 

No conjunto das reformas que vem sendo implementadas ao longo dos dois 
governos de FHC, o PQI se configura como uma das mais graves na 
medida em que visa a atingir especificamente a qualidade do ensino 
oferecido pelas instituições de ensino superior públicas que, mesmo diante 
da crise que vivenciam, ainda são as que oferecem ensino de melhor 
qualidade no país5. 

                                                 
5 Disponível em: http://www.adur-rj.org.br/4poli/documentos/picdt_pqi_pncd.htm. Acesso em: 30 de 
maio 2014. 
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Como visto, com os programas de capacitação foram feitos ajustes 

sucessivos na concessão de bolsas, reduzindo em alguns casos o tempo de 

vigência das bolsas para os cursos de mestrado e doutorado, sendo que no governo 

de FHC a redução dos gastos com a educação superior pública tornou-se parte da 

reforma educacional empreendida pelo governo, o que gerou o descontentamento 

dos docentes. 

 Outro aspecto da capacitação docente refere-se à realização de estágio pós-

doutoral, que representa uma oportunidade de atualizar e complementar a formação 

mediante interação entre universidades ou grupos de pesquisa no país ou no 

exterior (CALVOSA; REPOSSI; CASTRO, 2011; CASTRO; PORTO, 2012).  

Nesse processo, os pesquisadores brasileiros vivenciam situações de 

aprendizagem, que enriquecem o seu trabalho e produção científica, trazendo, 

desse modo, impactos positivos para o programa de pós-graduação ao qual estão 

vinculados. 

Na visão de Calvosa, Repossi e Castro (2011, p. 107) 

 

O pós-doutorado pode ser visualizado como um local privilegiado para a 
complementaridade na formação de recursos humanos altamente 
especializados, com a geração de conhecimento vista como resultado de 
um empreendimento coletivo e fortemente influenciado pelos efetivos canais 
de comunicação entre os agentes aprendizes. 

 

 Nessa mesma direção, Castro e Porto (2012) ressaltam que, assim como o 

doutorado, a qualificação docente em nível de pós-doutorado tem tido um 

movimento crescente em termos de investimento. 

 Esse entendimento também é compartilhado por Lo Bianco et al. (2010) que 

percebem o investimento de muitos programas de pós-graduação  em estágios pós-

doutorais nas universidades estrangeiras para estimular a internacionalização. 

 Sobre essa questão, assim se posicionam os autores: 

 

A formação de recursos humanos na esfera da internacionalização, significa 
o apoio a inúmeras atividades que visam à cooperação com os diversos 
centros estrangeiros de produção do conhecimento. Nesse sentido, e isso 
não apenas do lado da CAPES, mas também do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e de outras instâncias de 
avaliação, regulação e fomento, a formação de pesquisadores é entendida 
como aquela que os integrará ao contexto mundial, através das ações de 
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cooperação, de parceria, de intercâmbio e de acordo bilateral com os 
centros estrangeiros. 
Trata-se, assim, de incentivar projetos de pesquisa conjuntos, missões de 
trabalho visando à estada de professores brasileiros em universidades 
estrangeiras e a de pesquisadores dessas universidades nos Programas 
brasileiros; trata-se também de financiar a ida desses pesquisadores para 
estágios pós-doutorais (LO BIANCO et al., 2010, p. 4) 

 

 Buscando aumentar a formação dos recursos humanos em nível de pós-

graduação, as agências de fomento do governo, especificamente a CAPES e CNPq, 

têm feito projeções sobre o número de bolsas de mestrado e doutorado, conforme 

demonstrado na figura 12. 

 

Figura 12: Bolsas de mestrado e doutorado (CAPES e CNPq) concedidas em 2010 

                   com projeção para 2013 e 2020 

 

Fonte: Brasil, 2010a, v. 1, p. 274. 

 

 Completando esses dados, a figura 13 mostra a projeção do crescimento do 

número de doutores a ser atingido até o ano de 2038. Conforme a projeção de 

crescimento utilizada, “em 2024, o Brasil poderia atingir os níveis de formação de 

doutores por mil habitantes no patamar do que o Canadá tinha em 2008 e, em 2038, 

alcançaria o índice de 23 por mil habitantes da Suíça, também em 2008” (BRASIL, 

2010a, v. 1, p. 277). 
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Figura 13: Projeção do crescimento do número de doutores no Brasil e comparação  

                   com outros países 

 

Fonte: Brasil, 2010a, v.1, p. 277. 

 

Em vista do exposto, as políticas de capacitação e qualificação do corpo 

docente da Universidade Federal Fluminense devem estar voltadas para as ações 

que estimulem o aperfeiçoamento da formação dos docentes nos cursos de pós-

graduação com o menor percentual de mestres e doutores.  

Nesse sentido, a Divisão de Capacitação e Qualificação Docente (DCQD), 

vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Coordenação de Pessoal Docente, 

tem como missão propor, implementar e executar a política de capacitação e de 

qualificação do corpo docente da UFF, incentivando a qualificação dos docentes, em 

nível de pós-graduação Stricto Sensu por meio de Gerência do Programa de 

Qualificação da UFF/PQUFF, nas modalidade Auxílio-Qualificação Stricto Sensu e 

Auxílio-Dissertação/Tese, e do processamento das solicitações de afastamento, no 

país e no exterior, para cursos de pós-graduação em nível de especialização, 

mestrado e doutorado e estágios pós-doutoral e de doutorado no exterior 

(doutorado-sanduíche), bem como participação em eventos científicos no exterior.  

A divulgação dos programas e instituições de fomento, como bolsas de 

estudo e auxílios da CAPES e da UFF, também é uma das ações desenvolvidas 

pela Divisão de Capacitação e Qualificação Docente (DCQD).  

Os cursos de pós-graduação Stricto Sensu da UFF são gerenciados pela Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), responsável por 

coordenar e supervisionar as atividades de pesquisa e pós-graduação, estando em 
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sintonia com as diretrizes estabelecidas pela CAPES.  A PROPPI tem como política 

melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu. 
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3  METODOLOGIA 

 

O presente capítulo trata dos aspectos metodológicos que orientam o 

desenvolvimento da pesquisa, buscando atingir os seus objetivos.  

Inicialmente, apresentou-se o tipo de pesquisa realizada, caracterizando, em 

seguida, a população e os critérios para a seleção da amostra que participará da 

coleta de dados. 

No item da revisão bibliográfica, foram citadas as bases de dados de 

informação científica consultadas para realizar o levantamento de bibliografias sobre 

o tema em análise, buscando-se, dessa forma, promover uma discussão sobre os 

aspectos teóricos envolvidos. 

O instrumento de pesquisa escolhido para a coleta foi o questionário, 

composto em sua maioria de questões fechadas e uma aberta, tendo em vista a 

necessidade de realizar uma investigação mais detalhada, onde os dados obtidos 

através das questões fechadas podem ser complementados com as respostas para 

a questão aberta, com o objetivo de atender os objetivos da pesquisa. No item da 

análise e tratamento de dados, foram descritas as formas de tratamento dos dados 

coletados através do questionário. 

 O quadro 2 ilustra o alinhamento da dissertação, considerando os seus 

pontos-chave, que são: questões de pesquisa, objetivos, aspectos teóricos 

envolvidos (revisão de literatura) e principais fontes de consulta para coleta de 

dados, diretamente ligadas ao tema principal do estudo. 
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Quadro 2 -  Alinhamento da pesquisa 
Questões de pesquisa Objetivos Principais Aspectos teóricos envolvidos 

(revisão de literatura) 
Fontes de 

consulta para 
coleta de 

dados 

Qual é o nível de qualificação do corpo 
docente da UFF? 

Identificar o nível de qualificação do corpo 
docente das áreas do conhecimento, no 
âmbito da universidade. 

 A capacitação e a qualificação 
docente e os programas pós-graduação 
Stricto Sensu da Universidade Federal 
Fluminense 

CPA UFF 

Como é constituída a política de incentivo 
para qualificação docente na UFF? 

Analisar a política de incentivo para 
qualificação dos docentes da universidade. 

 A capacitação e a qualificação 
docente e os programas pós-graduação 
Stricto Sensu da Universidade Federal 
Fluminense 

 O Programa Prodoutoral 

PQUFF 

- Qual a influência da capacitação e 
qualificação docente sobre a avaliação 
dos Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da UFF pela CAPES? 
- Qual a influência de programas de 
fomento da UFF sobre a avaliação dos 
Programas de Pós-graduação Stricto 
Sensu da Universidade pela CAPES? 
- Qual a influência dos critérios de 
inserção social na avaliação dos 
programas de Mestrado e Doutorado da 
UFF? 
 

- Mapear a influência da capacitação e 
qualificação docente nos programas com 
notas 3 a 7, considerando apenas os 
programas que já passaram por três 
avaliações pela CAPES. 
- Identificar a influência de programas de 
fomento da UFF sobre a avaliação dos 
Programas de Pós-graduação Stricto 
Sensu da Universidade pela CAPES. 
- Analisar a influência dos critérios de 
inserção social na avaliação dos programas 
de Mestrado e Doutorado da UFF. 

 A CAPES e a pós-graduação Stricto 
Sensu no Brasil: panorama atual 

 A CAPES e os critérios de avaliação. 

 A pós-graduação Stricto Sensu da 

UFF e a avaliação da CAPES  

CAPES 
 

GeoCAPES 
 

Caderno de 
Indicadores - 

CAPES 

Qual a influência do critério 
internacionalização na melhoria do 
programa de pós-graduação "Stricto 
Sensu" ao qual está vinculado? 
 
 

Investigar como a consolidação das ações 
de internacionalização da pesquisa de pós-
graduação influencia na avaliação dos 
programas de pós-graduação Stricto Sensu 
da UFF pela CAPES. 
 

 A internacionalização nas instituições 
de ensino superior brasileiras. 

 O Programa Ciência sem Fronteiras 
e a pós-graduação Stricto Sensu 

DRI/UFF – 
Diretoria de 
Relações 
Internacionais 
da UFF 

Fonte: A autora, 2015. 
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3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Quanto à natureza, a pesquisa, por se tratar de estudo de caso, caracteriza-

se como sendo qualitativa. 

 Através do método do estudo de caso, Gil (2012) esclarece que é possível ter 

uma dimensão ampla e detalhada do objeto de estudo, que, na presente pesquisa, 

refere-se aos programas de pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Federal 

Fluminense e aos programas de capacitação e qualificação do seu corpo docente. 

 Quanto ao meio, a pesquisa também se classifica como sendo bibliográfica e 

documental (CHAVES, 2007), pois se utiliza de material publicado em periódicos, 

livros e trabalhos acadêmicos (teses e dissertações), para compor o seu referencial 

teórico, e de documentos públicos produzidos pela instituição e fora dela, incluindo 

relatórios, convênios, editais, diretrizes, portarias, normas, resoluções, leis etc., com 

objetivo de analisá-los. 

Considerando a coleta e a forma de tratamento dos dados, ou seja, análise de 

conteúdo no caso das respostas da questão aberta do questionário a ser aplicado 

aos professores dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu e o uso de 

estatística para as questões fechadas do questionário, a abordagem metodológica é 

tanto qualitativa quanto quantitativa.  

Segundo Flick (2004, p. 276), a combinação entre as abordagens qualitativa e 

quantitativa ocorre no âmbito dos resultados da pesquisa, tendo em vista os 

seguintes objetivos: “1) Obtenção de um conhecimento sobre o tema do estudo que 

seja mais amplo do que uma única abordagem proporcionaria; 2) ou validação 

mútua das descobertas de ambas as abordagens”.  

Nesse caso, “os resultados qualitativos e quantitativos convergem, 

confirmam-se mutuamente e sustentam as mesmas conclusões” (FLICK, 2004, p. 

277). 

  

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 
 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 O universo da pesquisa refere-se aos 778 professores dos 29 Programas de 

Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Federal Fluminense que receberam 

notas 3 a 7, nas três últimas avaliações pela CAPES, conforme o quadro 3.  

Para compor a amostra foram selecionados os docentes integrantes dos 

Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFF com notas 6 e 7, além dos 

cursos de Doutorado da área de Engenharias, totalizando oito Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu, a saber:  

- Física,  

- Engenharia I – Civil;  

- Engenharia II – Metalúrgica;  

- Engenharia III – Produção; 

- Engenharia III - Mecânica;  

- Geociências (Geoquímica);  

- Geografia; 

- História. 

  

Esta amostra foi escolhida por compor os cursos de Engenharia, 

considerando-se que o curso de Mestrado em Sistema de Gestão faz parte do 

Programa de Engenharia III, e os demais cursos se justificam pelo fato de serem os 

cursos de Doutorado com melhor avaliação na UFF. O questionário da pesquisa foi 

respondido por 240 docentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

acima citados.  
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Quadro 3 - Programas de Mestrado e Doutorado submetidos a três avaliações pela CAPES e número de docentes por  

                      Programa/Curso 

 

Programa/Curso 

(Mestrado e Doutorado) 

Avaliação Trienal da CAPES – notas 

atribuídas 

Número de Docentes  

2004/2006 2007/2009 2010/2012 Permanente Colaborador Visitante Total 

Antropologia 5 5 5 21 5 0 26 

Arquitetura e Urbanismo 4 4 4 17 6 1 24 

Física 5 6 6 37 7 0 44 

Biologia Marinha 4 4 4 15 10 1 26 

Computação  5 5 5 39 0 0 39 

Ciência Política 3 4 4 13 6 0 19 

Neuroimunologia 4 4 4 14 8 0 22 

Comunicação 5 5 5 18 5 0 23 

Economia 5 5 5 14 3 0 17 

Educação 5 6 5 37 16 0 53 

Engenharias I – Civil 4 3 3 15 4 0 19 

Engenharias II – Metalúrgica 4 4 4 11 5 0 16 

Engenharias III – Produção 4 4 4 20 0 0 20 

Engenharias III – Mecânica 4 4 4 17 1 0 18 

Geociências (Geoquímica) 6 6 6 17 3 1 21 

Geografia  5 6 6 32 2 0 34 
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Programa/Curso 

(Mestrado e Doutorado) 

Avaliação Trienal da CAPES – notas 

atribuídas 

Docentes 

2004/2006 2007/2009 2010/2012 Permanente Colaborador Visitante Total 

História 7 7 7 56 11 1 68 

Sociologia e Direito 4 3 4 27 3 0 30 

Matemática 4 4 4 20 3 1 24 

Med.I – Ciências cardiovasculares 4 4 4 12 18 1 31 

Med. I – Ciências médicas 4 4 4 24 4 0 28 

Med. II – Neurologia 4 4 4 14 5 0 19 

Med II – Patologia 3 4 4 16 4 0 20 

Med. Vet. (Hig. Veter. Proc. Tecn. 

Orig. Animal) 

5 4 4 12 4 0 16 

Medicina Vet. (Clínica e 

Reprodução Animal) 

5 4 5 11 4 0 15 

Odontologia 4 4 4 26 5 0 31 

Psicologia 3 4 4 18 2 0 20 

Química  5 5 5 35 5 0 40 

Política Social 4 4 4 11 4 0 15 

 Total geral 619 153 6 778 

Fonte: Adaptado do site da CAPES a partir de dados disponíveis no caderno de indicadores da CAPES sobre o resultado de avaliações trienais. 
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3.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica foi efetuada com base na análise de 15 artigos, os 

quais foram selecionados a partir de pesquisa realizada nas bases Scopus e 

SciELO, em outubro de 2013, na busca de relatos de pesquisas que abordaram 

questões próximas ao problema aqui tratado. 

Na pesquisa realizada na base Scopus, foram encontrados 134 artigos, 

adotando-se como estratégia de busca as palavras-chave: Avaliação AND 

Universidade OR Pós-graduação. Em seguida, foi feita a análise preliminar desses 

134 artigos, a partir da leitura do título e dos abstracts, resultando na seleção de oito 

artigos mais adequados aos objetivos da pesquisa. 

Na pesquisa na base SciELO,  foram encontrados 21 artigos, utilizando-se as 

palavras-chave: Avaliação, Pós-Graduação, Docentes. Adotou-se o mesmo 

procedimento de análise, ou seja, leitura dos títulos e resumos, sendo selecionados 

sete artigos considerados relevantes para a pesquisa.  

 Ao todo, foram selecionados 15 artigos, que foram analisados considerando-

se critérios como: objetivo, contexto, método, recorte geográfico e temporal, 

resultados, contribuições científicas e práticas, conforme apresentado em seguida. 

 Hostins (2013) estudou a formação de pesquisadores em programas de pós-

graduação stricto sensu em Educação, considerando a avaliação trienal 2007 dos 

programas de excelência e com padrão internacional, com o objetivo de identificar 

as tendências teórico-metodológicas que fundamentaram a formação dos 

pesquisadores em Educação. Foram analisadas as informações referentes às 

estruturas curriculares desses programas obtidas dos Cadernos de Indicadores, 

disponíveis no Portal da CAPES. Os resultados mostraram que a formação dos 

pesquisadores fundamenta-se em vários eixos teóricos, dentre eles: Filosofia, 

Ciências e Pesquisa, destacando o papel da crítica nas discussões dos problemas 

filosóficos inerentes a todas as concepções de ciências. 

Maraschin e Sato (2013) realizaram uma pesquisa com base na revisão de 

literatura sobre a avaliação na pós-graduação, recuperando leituras críticas aos 

modelos de avaliação, abordando, entre outros aspectos, o crescente gerencialismo 

das universidades, a cultura de auditoria, o controle burocrático da produção do 

conhecimento, a relação entre financiamento, por meio de bolsas, e o desempenho 
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dos programas de pós-graduação, a avaliação por pares, o crescimento da produção 

científica brasileira, a qualidade questionável das publicações, gerando o fenômeno 

conhecido como “ciência-salame”, ou seja, a divisão de uma pesquisa em vários 

artigos publicados em revistas diferentes, os processos editorais demorados entre o 

envio e a publicação de um artigo e a cobrança de produtividade em detrimento do 

trabalho de construção do conhecimento. Em relação aos aspectos analisados na 

literatura, que envolvem o trabalho na Pós-Graduação, os autores finalizaram a 

discussão apontando como desafio o debate sobre a internacionalização da 

universidade no contexto da globalização. 

Em seu trabalho, Cirani, Silva e Campanario (2012) analisaram a evolução do 

ensino de pós-graduação Stricto Sensu em Administração no Brasil, com base nos 

dados da base GeoCAPES, referentes ao período de 1998 a 2011. Foi feita uma 

análise exploratória, utilizando métodos descritivos apresentados e demonstrados 

através de figuras e tabelas, dos indicadores básicos, como volume e qualidade dos 

programas, corpo docente e discente. Concluíram que houve uma evolução 

qualitativa e quantitativa desse nível de ensino, embora permaneça uma enorme 

desigualdade na distribuição regional dos programas, predominando as regiões mais 

ricas do Brasil, além de detectarem um forte crescimento de cursos criados pelo 

setor privado. 

França (2012) realizou um estudo comparativo das avaliações realizadas no 

Programa de Pós-Graduação em Neurologia da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UNIRIO) nos anos de 2008 e 2009 sob o ponto de vista discente. Foi 

utilizado um método qualiquantitativo, a partir da aplicação de um questionário aos 

29 discentes, onde foi possível identificar os pontos fortes e fracos do Programa 

para a melhoria de sua qualidade. As 14 categorias avaliadas no estudo foram 

estabelecidas com base na avaliação realizada pela CAPES, no triênio 2004-2006, 

no que diz respeito ao programa, as suas linhas de pesquisa, disciplinas e 

organização. Os resultados mostraram que a satisfação dos discentes, nas duas 

avaliações, refere-se à qualidade do corpo docente, às disciplinas oferecidas e 

serviços prestados pela secretaria, enquanto a insatisfação está associada à 

infraestrutura do curso e às disciplinas, que também foram apontadas como ponto 

forte na avaliação. A partir dos resultados da pesquisa, algumas recomendações 

foram propostas, para melhorar as fragilidades do curso, além dos autores 
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sugerirem a necessidade de fomentar discussão sobre a instituição da autoavaliação 

com a participação dos docentes, técnicos administrativos e discentes do Programa. 

Castro e Porto (2012) desenvolveram um estudo para avaliar a influência do 

estágio pós-doutoral sobre a produção científica dos docentes atuantes em 

programas de pós-graduação das áreas Biológicas, Engenharias, Exatas e da Terra 

e Saúde da Universidade de São Paulo (USP), antes do pós-doutorado e após sua 

realização, adotando-se como fonte secundária para captação de dados o Sistema 

Lattes Extrator e o critério do Qualis. O estudo foi desenvolvido com uma população 

de 86 doutores que realizaram pós-doutorado até junho de 2005. Conforme 

observado, o pós-doutorado é um meio de atualização, reciclagem profissional e de 

socialização e ampliação do conhecimento, podendo trazer benefícios também para 

o programa de pós-graduação de origem. Os resultados demonstraram que o pós-

doutorado trouxe um aumento das publicações em revistas internacionais 

classificadas na base Qualis como “internacionais A”, principalmente quando 

realizado no exterior, enquanto as publicações em revistas nacionais de qualidade 

(Qualis A e B) se mantiveram praticamente constantes. Os autores fazem a ressalva 

de que o presente estudo centrou-se na produtividade vinculada às atividades de 

pesquisa, não considerando as dimensões de Ensino e Extensão, presentes na pós-

graduação. Sugerem também como questões para futuras pesquisas, estudos 

voltados para a percepção dos pesquisadores envolvidos e outros temas restritos 

aos produtos de pesquisa em periódicos.  

Da mesma forma, a pesquisa desenvolvida por Calvosa, Repossi e Castro 

(2011) objetivou verificar a influência do estágio pós-doutoral sobre a produção 

científica e bibliográfica de pesquisadores/docentes atuantes em programas de pós-

graduação da Universidade Federal Fluminense – UFF através da captação de 

dados do Sistema Lattes, referente à produção acadêmica/docente, com a 

perspectiva do Qualis, antes do pós-doutorado e após sua realização. O estudo foi 

realizado com docentes da pós-graduação da UFF que realizaram ou concluíram 

pós-doutorado em 2008. Os resultados demonstraram um aumento de estágios pós-

doutorais, tendo os mesmos níveis percentuais entre docentes recém doutores e 

seniores, e o perfil de docentes que publicam. Conforme observado, o pós-

doutorado representa uma oportunidade para conhecer, interagir com outros 

ambientes acadêmicos ou grupos de pesquisa, e se manter atualizado, 

principalmente para os docentes formados há mais tempo. Ressalta-se ainda que a 
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pós-graduação inclui, além da pesquisa, as dimensões de ensino e de extensão, que 

merecem uma atenção especial, configurando-se como uma limitação do presente 

estudo. 

Barata e Santos (2010) abordaram o papel da avaliação na pós-graduação 

stricto sensu em Saúde Coletiva no Brasil, destacando a pesquisa coordenada por 

Minayo nessa área. Constataram o crescimento da pós-graduação quanto ao quadro 

de docentes e discentes formados, o aumento da produção científica, criação de 

programas, entre outros pontos importantes, além dos desafios ao longo do seu 

processo de crescimento. Ressaltaram o fato da avaliação da pós-graduação não 

considerar os aspectos didático-pedagógicos na pós-graduação, sobretudo sob o 

ponto de vistas dos alunos, e apontaram a necessidade de se superar lacunas 

quanto à distribuição dos programas de pós-graduação em Saúde Pública nas 

regiões do país, dando como solução o estabelecimento de associações entre 

programas de pós-graduação.  

Cury (2010), baseado em outros autores, fez um debate reflexivo sobre a 

avaliação da pós-graduação em educação, envolvendo o seu caráter burocrático, o 

produtivismo e todos os aspectos concernentes ao crescimento da área. 

 A pesquisa realizada por Cunha, Cornachione Jr. e Martins (2008) teve como 

objetivo resgatar a história do Programa de Pós-Graduação do Departamento de 

Contabilidade e Atuária da FEA/USP, particularmente do curso de Doutorado, com 

base na análise de documentação e a realização de entrevistas com professores, o 

atual coordenador e os ex-coordenadores do programa de pós-graduação. Os 

resultados da pesquisa mostraram que o programa surgiu como decorrência da 

vontade e da necessidade dos professores vinculados ao departamento, e encontra-

se hoje consolidado, porém se observou que a evolução desse programa não se deu 

da mesma forma que em outras áreas do conhecimento. Os autores consideram que 

a falta de concorrência para o doutorado na área de Ciências Contábeis e Atuária se 

constitui num fator negativo para o seu desenvolvimento e constataram que existe 

uma maior preocupação dos responsáveis e idealizadores do programa pela sua 

continuidade, aperfeiçoamento e qualidade da pesquisa produzida.  

No trabalho de Hutz et al. (2010) foram discutidas a produção intelectual dos 

Programas de Pós-Graduação em Psicologia e a avaliação de tal produção, que 

inclui produção bibliográfica e produção técnica. Foi analisado o relatório dos triênios 

1998/2000; 2001/2003; 2004/2006 sobre a média anual de itens publicados por 
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docente permanente, com destaque para artigos, seguido de capítulos de livros, 

livros e outros. Verificou-se que o volume de publicações em periódicos 

internacionais ainda é muito modesto na área. Constatou-se também o predomínio 

de periódicos, de caráter generalista, que aceitam contribuições de todos os campos 

da Psicologia e a alta concentração de periódicos editados por instituições de ensino 

superior. A desigualdade de distribuição dos programas e de concessão de 

financiamento, com concentração na Região Sudeste, foi outro fator observado. 

Sobre a avaliação da produção dos Programas de Pós-Graduação da área de 

Psicologia, discute-se a avaliação limitada aos indicadores indiretos de qualidade, 

que privilegia a quantidade da produção em detrimento da qualidade, bem como a 

necessidade de simplificar a avaliação com o uso de poucos indicadores e de 

melhorar a análise dos itens da avaliação. 

Hortale e Kolfman (2007) compararam os processos avaliativos da qualidade 

de formação da pós-graduação em Saúde Pública no Brasil e na Argentina, 

considerando o contexto político-econômico na América Latina entre 1994-2004, as 

reformas nos sistemas educacionais, em especial a pós-graduação, e as 

metodologias de avaliação de qualidade implementadas. Foram constatadas 

semelhanças entre os sistemas de avaliação nos dois países, dentre elas, a 

existência de um órgão que atua na área de pós-graduação, no caso da Argentina, o 

CoNEAU, e no Brasil, a CAPES. A diferença observada entre esses órgãos estaria 

na sua atribuição. Enquanto a CoNEAU avalia e credencia os cursos, usando 

critérios que se aproximam dos atributos da qualidade, a CAPES realiza avaliação 

para processos de recredenciamento, além de possuir um instrumento de avaliação 

mais aperfeiçoado. Foram também identificados pontos fracos dos dois sistemas 

referentes à supervisão e controle da avaliação, não estando direcionado para a 

melhoria da qualidade do ensino superior, e à necessidade dos cursos se ajustarem 

a um modelo padrão definido por especialistas. 

Jordão, Garcia e Marchini (2006) analisaram a relação entre o fator de 

impacto de publicações e a avaliação dos programas de pós-graduação stricto 

sensu em Alimentos e Nutrição a partir da seleção de 39 programas do triênio 2001-

2003. Os resultados mostraram uma correlação baixa entre o conceito atribuído pela 

avaliação da CAPES e a média anual de fator de impacto por docente, por 

programa. Segundo os autores, esses dados indicaram a necessidade de se ajustar 

as medidas de produção intelectual ou fator de impacto das publicações nacionais, 
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dando como sugestão o fortalecimento e ampliação da base SciELO, visando a  

contribuir para aprimorar a avaliação da produção intelectual na área de Alimentos e 

Nutrição com a  medida de fator de impacto para as revistas brasileiras. 

Kac, Fialho e Santos (2006) desenvolveram um estudo cujo objetivo foi 

descrever o panorama atual dos Programas de Pós-Graduação em Nutrição com 

base na seleção de indicadores produzidos pela CAPES, no período de 2002-2004, 

considerando 11 Programas de Pós-Graduação em Nutrição, dos quais seis na 

Região Nordeste e Centro-Oeste, quatro no Sudeste e um na região Sul, sendo que 

efetivamente foram analisados nove Programas que passaram por avaliação no 

triênio 2001-2003. Os critérios de avaliação considerados foram: proposta do 

Programa; composição e atuação do corpo docente, seu vínculo institucional e 

dedicação ao Programa, atividades de pesquisa e de formação; corpo discente; 

teses/dissertações e produção intelectual. Verificou-se com o estudo que a avaliação 

global da CAPES em relação aos Programas de Pós-Graduação em Nutrição se 

situou entre boa a muito boa, além dos resultados revelarem questões interessantes 

sobre as trajetórias, tendências e atualidades desses programas, que poderiam 

contribuir para a busca de estratégias de crescimento desses programas, como, por 

exemplo, fomentar, em todo o país, mais oportunidades para o doutoramento, tendo 

em vista o pequeno número de Programas com formação de doutorado. 

 Gama, Cadore e Ferreira (2003) fizeram um estudo sobre a avaliação dos 

programas de pós-graduação em química no Brasil, comparando os dados coletados 

no período de 1998 a 2000, com os dados dos períodos anteriores, além de uma 

pequena projeção com os dados de 2001, que mostraram um crescimento da pós-

graduação em Química no país, no que se refere ao número de alunos e 

pesquisadores, número de titulados em mestrado e doutorado, oferta de programas 

e produção científica, a despeito da redução dos investimentos em pesquisa e pós-

graduação em comparação com outros períodos. Apesar do crescimento da pós-

graduação, os autores ressaltam, entre outras coisas, que as pesquisas de ponta e 

em campos pouco explorados devem ser incentivadas, além de destacarem a 

necessidade da desconcentração regional e de combate a endogenia, constatada 

nos programas de pós-graduação em Química. Por fim, apontam a necessidade de 

discussão das carências detectadas nos programas de pós-graduação em Química 

e de elaborar projetos para superá-las. 
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 O estudo realizado por Gama, Nome e Machado (1999) objetivou avaliar os 

programas de pós-graduação em Química durante o período de 1996/1997 a partir 

da coleta de dados produzidos pelos coordenadores e enviados a CAPES. Os 

aspectos analisados de acordo com ficha de avaliação foram: corpo docente, 

atividades de pesquisa, atividades de formação, corpo discente, teses e 

dissertações e produção intelectual. Foram comparados os resultados da análise do 

período de 1996/1997 com os dados coletados em períodos anteriores, que 

demonstraram um crescimento da pós-graduação em Química no país no que se 

refere ao número de alunos e pesquisadores, número de titulados em mestrado e 

doutorado, oferta de programas e produção científica. Verificou-se também uma 

redução nos investimentos federais em pesquisa e desenvolvimento, incluindo a 

redução do número de bolsas para a pós-graduação. Os autores chamam atenção 

para a necessidade de se investir num programa de financiamento que permita a 

expansão do sistema de ciência e tecnologia. 

 

3.3.1 Síntese da revisão bibliográfica  

 Na maioria dos artigos, foram analisados os Programas de Pós-Graduação de 

diversas áreas do conhecimento, considerando o histórico e a evolução desses 

programas ao longo do tempo e por distribuição regional, além de uma abordagem 

sobre alguns critérios de avaliação considerados pela CAPES como produção 

científica e intelectual dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, o estágio 

pós-doutoral que está associado à qualificação docente, e a formação de 

pesquisadores, com base nas estruturas curriculares desses programas. 

 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, adotou-se como instrumento de coleta 

de dados o questionário.   

Com esse objetivo, foi elaborado um questionário (apêndice A), contendo 17 

(dezessete) questões, sendo 9 (nove), para identificar o perfil dos docentes e 8 

(oito), para captar a percepção dos professores de 8 (oito) Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu sobre os fatores que contribuem para a capacitação e a 

qualificação do corpo docente, abordando também os critérios inserção social e 
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internacionalização, que são alguns dos quesitos de avaliação dos Programas de 

Pós-graduação Stricto Sensu pela CAPES, enfocando a sua influência na melhoria 

da qualidade desses programas na UFF. 

Na elaboração do questionário, tomou-se como referência a revisão de 

literatura. O quadro a seguir mostra os 6 (seis) blocos de questões e os números  

correspondentes (apêndice A), elaborados com base na revisão bibliográfica e nos 

conceitos tratados por diferentes autores. 

 
Quadro 4 – Questões elaboradas com base na revisão de literatura 

 

Blocos de Questões Questões Referencial Teórico 

Bloco 1 – Perfil dos docentes 1 a 9 Cunha, Cornachione Jr. e Martins 

(2008), Souza (2008), Universidade 

Federal Fluminense (2013c). 

Blocos 2  -  Capacitação docente 

 

 

Blocos 3 – Qualificação docente 

 

 

Bloco 4 – Capacitação e Qualificação 

docente 

10 e 11 

 

 

12 e 13 

 

 

14 

Brasil (2010a, v.1); Brasil (2010c); 

Brasil. Ministério da Educação. 

Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior 

(2013a), Calvosa, Repossi e Castro 

(2011); Castro, Porto (2012); Daher 

(2013); Hostins (2013); Kac, Fialho 

e Santos (2006); Lo Bianco et al. 

(2010); Souza (2008), Universidade 

Federal Fluminense (2013b). 

Bloco 5 – Fomento e incentivo à 

pesquisa 

15 

 

Brasil (2010a, v.1), Brasil. 

Ministério da Educação. 

Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior 

(2013a), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (2014); Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (2014); Souza 

(2008), Universidade Federal 

Fluminense (2014). 

Blocos 6 - Outros critérios de avaliação 

da CAPES (inserção social e 

16 e 17 

 

Brasil (2010a, v.1); Brasil. Ciência 

sem Fronteiras (2014); Brasil. 
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internacionalização) Ministério da Educação. 

Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior 

(2013a), Daher (2013); Gazzola e 

Fenalti (2010); Guimarães (2007); 

Lima; Contel (2009); Maccari, Lima 

e Riccio (2009); Satallivieri (2003), 

Universidade Federal Fluminense 

(2013a). 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

O questionário elaborado foi validado por meio de um pré-teste realizado com 

docentes dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, selecionados para 

identificar problemas quanto à formulação das questões, de modo a melhor adequá-

las, para o alcance dos objetivos da pesquisa. 

 

 

3.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O tratamento dos dados, coletados através do questionário foi feito por meio 

de análise de conteúdo da questão aberta do questionário, além do uso de 

estatística descritiva para as questões fechadas do questionário. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo trata dos resultados obtidos na aplicação do questionário de 

pesquisa aos elementos da amostra selecionada, caracterizada no capítulo da 

metodologia. Para complementar os dados coletados, elaboraram-se também 

quadros com dados sobre o afastamento do corpo docente para participar de 

programas de qualificação e capacitação no país e exterior.  

Além desses, criaram-se quadros com os dados de avaliação da CAPES dos 

oito Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, selecionados para compor a 

amostra desta pesquisa, que são: Engenharias Civil, Mecânica, Metalúrgica e de 

Produção; História, Física, Geografia e Geociências (Geoquímica). Esses programas 

foram avaliados pela CAPES no período de 2009 a 2012. Considerou-se esse 

intervalo de tempo, tendo em vista os resultados já auferidos dessas avaliações. 

Nesses quadros, enfocaram-se os seguintes aspectos: quantitativo de defesas 

(mestrado e doutorado), produção bibliográfica, corpo docente, disciplinas, linhas e 

projetos de pesquisa. Esses aspectos retratam alguns dos critérios da CAPES 

utilizados na avaliação dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Esse 

procedimento se justifica, haja vista o objetivo da pesquisa, que é analisar a 

influência das práticas e da política de capacitação e qualificação docente nos 

resultados da avaliação da pós-graduação pela CAPES.  

Em seguida, foram apresentados os resultados do pré-teste realizado com 

docentes dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, bem como os resultados 

do questionário aplicado. 

 

4.1 RESULTADO DO PRÉ-TESTE 

 

 O pré-teste foi realizado com quatro professores da pós-graduação através de 

questionário online construído e disponibilizado pelo software Survey Monkey em 

21/02/2015. 

 Conforme os resultados do pré-teste, não houve necessidade de mudanças 

nas questões formuladas, o que validou a construção do questionário inicial, 

permitindo, desse modo, seguir para a próxima etapa da aplicação do questionário 

nos elementos da amostra. 
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4.2 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

 O questionário foi construído através do software Survey Monkey e distribuído 

para 240 docentes, com retorno de 60 questionários, correspondendo a uma taxa de 

retorno de 25%, o que representa uma taxa média de questionários respondidos, 

segundo Marconi e Lakatos (2010). O período de aplicação do questionário foi de 

11/03 a 28/04/2015.  

 Em seguida, foram analisados os resultados para cada questão respondida, 

utilizando-se os gráficos e as estatísticas geradas pelo software Survey Monkey. 

 Como o questionário possui uma questão aberta, foram criadas categorias 

para agrupar as respostas semelhantes dadas pelos docentes.  

 As perguntas do questionário foram distribuídas do seguinte modo: 

- Bloco 1: P1 a P9 correspondem ao perfil dos docentes respondentes; 

- Bloco 2: P10 e P11 correspondem à capacitação docente;  

- Bloco 3: P12 e P13 correspondem à qualificação docente; 

- Bloco 4: P14 (pergunta aberta) corresponde à capacitação e qualificação 

docente; 

- Bloco 6: P15 corresponde ao fomento e incentivo à pesquisa; 

- Bloco 7: P16 e P17 correspondem aos critérios da inserção social e da 

internacionalização na melhoria dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 

Vale lembrar que as perguntas P10 a P13 foram desmembradas em itens a 

serem avaliados segundo uma escala Likert, contendo as seguintes opções de 

resposta: 

Opções Grau de relevância ou influência 

0 Nenhuma 

1 Baixa 

2 Média 

3 Alta  

4 Altíssima 

 

O mesmo ocorreu com as perguntas P15 a P17, embora o número de itens 

para avaliação tenha sido menor que os das perguntas anteriores.  Na pergunta 15, 
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foi acrescentada a opção “Não sei/Não posso responder” às demais respostas, para 

representar a percepção dos respondentes que desconhecem o assunto em tela. 

 

4.2.1 Perfil dos docentes 

  

 A pergunta 1 (P1) trata do tempo de credenciamento do docente no Programa 

de Pós-Graduação da UFF, conforme visualizado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Tempo de Credenciamento do docente 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 Observou-se que 68,34% dos docentes têm mais de 11 anos de 

credenciamento na UFF, sendo que 21,67% têm entre 1 a 5 anos e apenas 10%, 
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entre 6 a 10 anos. Isso indica que a maioria dos docentes já atua na UFF há 

bastante tempo, demonstrando, com isso, mais experiência na sua área de atuação.  

 A pergunta 2 (P2) refere-se aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

aos quais os docentes participantes da pesquisa estão vinculados.  

 

Gráfico 2 - Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

              Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Conforme o gráfico 2, evidenciou-se que a maioria dos docentes que 

participou da pesquisa está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História 

(17), que tem o maior número de docentes de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFF, 

além de ser o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu com maior nota na 

avaliação da CAPES. Os Programas de Pós-Graduação em Engenharias também 

somaram 17 respondentes. Em seguida, destacam-se as áreas de Física (dez), 

Geociências e Geografia, ambas com oito docentes. Com base nos resultados 

obtidos, considera-se bem representativa a distribuição dos docentes pelos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Na pergunta 3 (P3), aborda-se o lugar onde o docente cursou o Doutorado, 

conforme o gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Local de realização do Doutorado 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

Conforme o gráfico 3, a maioria dos docentes, 66,67%, cursou o Doutorado 

no Brasil, enquanto 18,33% concluíram o curso no exterior e 15% cursaram  dentro 

e fora do país . 

A pergunta 4 (P4) aborda o tipo de bolsa que o docente recebeu para cursar o 

Doutorado e está relacionada à pergunta anterior. 
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Gráfico 4 - Tipo de bolsa do Doutorado 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

Sobre esta questão, dois docentes não optaram pelas respostas existentes, 

totalizando 58 respostas obtidas, conforme o gráfico 4, sendo que 75,86% recebem 

bolsa de órgãos de fomento, CAPES (43,1%) e CNPq (32,76%), e de instituição 

estrangeira (1,72%).   

Os docentes que não optaram pelas respostas da pergunta deram como 

opção de resposta: 1) Bolsa CAPES e CNPq e 2) Bolsa FAPESP. 
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Na pergunta 5 (P5), indaga-se sobre a realização de estágio pós-doutoral no 

país. 

 

Gráfico 5 - Estágio pós-doutoral no país 

 

        Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

Do total de respondentes, 66,67% não realizaram estágio pós-doutoral no 

país, enquanto 33,33% responderam positivamente.  

A pergunta 6 (P6) relaciona-se com a pergunta anterior e refere-se ao 

recebimento  de bolsa de pós-doutorado para realizar o curso  no país. 
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Gráfico 6 - Bolsa de pós-doutorado no país 

 

        Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

Pode-se constatar através do gráfico 6 que, do total de 21 respondentes que 

realizaram estágio pós-doutorado no país, 76,19% receberam bolsa, enquanto 

23,81%, não.  

Ainda na pergunta 7 (P7), indaga-se sobre o órgão de fomento que concedeu 

a bolsa pós-doutoral ao docente.  
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Gráfico 7 - Concessão de bolsa pós-doutoral no país 

 

 Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

De acordo com o gráfico 7, apenas foram obtidas sete respostas, entre as 

opções CNPq (seis) e CAPES (uma), totalizando 85,71% e 14,29%, 

respectivamente, além de nove comentários, que incluem outros tipos de bolsa, 

como CNPq/CAPES (duas), FAPERJ (três) e FAPESP (quatro). Pode-se afirmar, 

com base nas respostas obtidas, que os órgãos de fomento que concederam esse 

tipo de bolsa foram: CAPES, CNPq, FAPERJ e FAPESP.    

A pergunta 8 (P8) trata do estágio pós-doutoral no exterior, conforme o gráfico 

8. 
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Gráfico 8 - Estágio pós-doutoral com bolsa no exterior 

 

       Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 O gráfico 8 mostra que, do total de respondentes, 40% realizaram estágio 

pós-doutoral com bolsa no exterior, enquanto a maioria, 60%, não. Comparado com 

a pergunta 5 (P5) que abordou o estágio pós-doutoral no Brasil, pode-se afirmar que 

a maioria dos docentes realizou o estágio pós-doutoral no país.  

 Aborda-se, na pergunta 9 (P9), sobre o órgão de fomento do qual o docente 

recebeu a bolsa pós-doutoral no exterior, conforme mostra o gráfico 9. 

 

 



78 
 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 9 - Concessão de bolsa pós-doutoral no exterior 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

  

No gráfico 9, do total de 19 respondentes que realizaram estágio pós-

doutorado no exterior, 47,37 receberam bolsa da CAPES, e o mesmo percentual, 

26,32%, receberam bolsa do CNPq e bolsa de instituição estrangeira. Além das 

opções fornecidas, seis docentes citaram como fontes de bolsa: CNPq e SERC-

England  (um); CNPq e CAPES (um); CAPES e Centre National de La Recherche 

Scientiffique (um); Calouste Gulbekian (um), FAPESP (dois). Observa-se, com base 

nos resultados, um empenho da CAPES em conceder bolsas de estudo para os 

docentes, contribuindo, desse modo, para a sua qualificação. 
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4.2.2 Capacitação docente 

 

 Na pergunta 10 (P10), analisou-se o grau de relevância de vários itens para a 

capacitação docente. Ao todo, consideraram-se três itens, conforme visualizado no 

gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Itens relevantes para capacitação docente 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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 Os itens referem-se a:  

 - Recebimento de bolsa e/ou auxílio para participação em seminários ou 

congressos; 

 - Participação em curso de capacitação ou evento no exterior; 

 - Programa de fomento à pesquisa (FOPESQ) da Proppi/UFF. 

 As respostas apontaram para uma relevância alta (37,29%, 28,81% e 

29,82%) e altíssima (37,29%, 38,98%, 24,56%) dos dois primeiros itens, o que 

ratifica, conforme referencial teórico adotado, que a participação em eventos no país 

e no exterior contribui muito para a capacitação e atualização dos docentes. 

 Também é significativo o percentual de docente (21,05%) que não atribui 

relevância ao programa de Fomento à Pesquisa (FOSPEQ) da Proppi/UFF para a 

capacitação docente, o que pode indicar falta de conhecimento sobre o programa ou 

a não divulgação do mesmo para os docentes.    

 A pergunta 11 (P11) aborda a influência da capacitação sobre os itens 

apresentados nos gráficos seguintes, que tratam sobre: 

- Aprimoramento e experiência docente (gráfico 11a); 

- Distribuição de atividades de pesquisa e de formação (gráfico 11b); 

- Ensino e pesquisa na graduação (gráfico 11c); 

- Distribuição das orientações e tempo de formação dos discentes (gráfico 

11d); 

- Solidariedade e inserção na educação básica (gráfico 11e); 

- Intercâmbio entre instituições e inserção regional do programa (gráfico 11f); 

- Inserção nacional do programa e visibilidade do programa (gráfico 11g); 

- Transparência do programa e participação como professor visitante em outro 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (gráfico 11h); 

- Participação no Programa Ciência sem Fronteiras (gráfico 11i). 

 

Esses itens se relacionam com os cinco critérios de avaliação dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da CAPES e devem ser analisados considerando 

esses critérios, tendo em vista que a formação docente, incluindo a capacitação 

docente, representa 20% do total da avaliação dos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu. 
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Gráfico 11a – Aprimoramento e experiência docente 

 

 

 

                Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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Gráfico 11b – Distribuição das atividades de pesquisa e de formação 

 

 

 

 

                      Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

Conforme os dados apresentados no gráfico 11a, o aprimoramento e 

experiência docente foram considerados de alta (ambos com 38,33%) e altíssima 

(51,67% e 28,33%) influência. O mesmo resultado foi verificado com relação à 

distribuição de atividades de pesquisa e de formação (gráfico 11b), que obtiveram 

respectivamente 43,33% e 40% de alta influência e 30% e 13,33% de altíssima 

influência. Também foi expressiva a média influência (38,33%) com relação à 

distribuição de atividades de formação. Esses aspectos, na visão dos docentes, são 

muito influenciados pela capacitação docente. 
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Gráfico 11c – Ensino e pesquisa na graduação 

 

 

 

                       Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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Gráfico 11d – Distribuição das orientações e tempo de formação dos discentes 

 

 

 

               

                

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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 Nos gráficos 11c e 11d, todos os quatro itens concentraram-se entre média, 

alta e altíssima influência quanto à capacitação docente, sendo que, nos itens 

ensino e pesquisa na graduação, os percentuais de influência são 31,67% (média), 

23,33% (alta) e 25% (altíssima) e 35% (média), 25% (alta) e 26,67% (altíssima), 

respectivamente, enquanto, nos itens distribuição de orientações e tempo de 

formação discente, os percentuais são: 28,33% (média), 36,67% (alta), 21,67% 

(altíssima) e 30% (média), 35% (alta) e 16,67% (altíssima), respectivamente.  

 

Gráfico 11e – Solidariedade e inserção na educação básica 

 

 

               

                              Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 



87 
 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 11f – Intercâmbio entre instituições e inserção regional do programa 

 

 

 

                           Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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 No gráfico 11e, o item solidariedade foi considerado como de média (35%), 

alta e altíssima (ambos 20%) influência com relação à capacitação docente.  O item 

inserção na educação básica teve nenhuma (20%), baixa (31,67%) e média 

(21,67%) influência, diferenciando-se dos demais itens que obtiveram entre média a 

altíssima influência. No gráfico 11f, o item intercâmbio entre instituições obteve 

percentual de 30% e 36,67% em alta e altíssima influência, respectivamente. 

Destaca-se também o percentual de 43,33% de alta influência quanto ao item 

inserção regional do programa. 

Gráfico 11g – Inserção nacional e visibilidade do programa 

 

 

 

                              Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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Gráfico 11h – Transparência do programa e participação como professor visitante 

em outro programa de pós-graduação stricto sensu 

 

 

 

                Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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Gráfico 11i – Participação no Programa Ciência sem Fronteiras 

 

                                 Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 O gráfico 11g trata da inserção nacional do programa de pós-graduação 

stricto sensu e da sua visibilidade, obtendo percentuais maiores em alta (45% e 

43,33%, respectivamente) e altíssima influência (35% e 40%, respectivamente). A 

transparência do programa foi pontuada com alta influência (41,67%), conforme o 

gráfico 11h, enquanto a participação como professor visitante em outro programa de 

pós-graduação stricto sensu foi considerada de alta (36,67%) e altíssima (33,33%) 

influência. O item participação no programa Ciência sem Fronteiras (gráfico 11i) teve 
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uma distribuição mais homogênea na escala valorativa. Para 26,67% dos docentes a 

influência é nula, enquanto o mesmo percentual, 21,67%, é atribuído para média e 

altíssima influência, enquanto 20% atribuíram alta influência para este item. 

 De um modo geral, dentre os itens analisados quanto à influência da 

capacitação docente, destacaram-se: intercâmbio entre instituições, inserção 

regional e nacional do programa de pós-graduação stricto sensu, visibilidade e 

transparência do programa e participação como professor visitante em outro 

programa de pós-graduação stricto sensu. Isso demonstra que um maior 

investimento na capacitação docente contribui para a melhoria dos programas de 

pós-graduação stricto sensu. 

 

 

4.2.3  Qualificação docente 

 

Na pergunta 12 (P12), analisou-se o grau de influência da qualificação 

docente. Ao todo, consideraram-se 11 itens, conforme visualizado nos gráficos 

seguintes. 
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Gráfico 12a – Aprimoramento e experiência docente 

 

 

                Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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 No gráfico 12a, o aprimoramento e experiência docente foram considerados 

de média (31,67% e 30%) e alta (30% e 25%) influência. Em contraste, os dois itens 

mencionados obtiveram os percentuais de 15% e 18,33% de nenhuma influência, 

respectivamente. Observou-se que, assim como a capacitação, a qualificação 

exerce forte influência sobre o aprimoramento e experiência docente. 

 

Gráfico 12b – Distribuição de atividades de pesquisa e de formação 

 

 

                 Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 Em relação ao gráfico 12b, os resultados indicaram percentuais maiores entre 

nenhuma (20%), média (35% e 38,33%) e alta (23,33%) influência para os itens 

distribuição de atividades de pesquisa e de formação. Nesses itens, não foi 

verificado percentual expressivo para altíssima influência, isso demonstra que a 

qualificação não tem altíssima influência sobre eles em comparação à capacitação 

docente. Ainda assim, o grau de influência da qualificação sobre esses itens deve 

ser salientada. 

 

Gráfico 12c – Ensino e pesquisa na graduação 
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                           Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 Nos itens ensino e pesquisa na graduação, apresentados no gráfico 12c, os 

percentuais maiores distribuíram entre nenhuma (20% e 21,67%), média (33,33% e 

38,33%) e alta (25%) influência. Pode-se observar um maior predomínio da média 

influência para ambos os itens. 
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Gráfico 12d – Distribuição das orientações e tempo de formação dos discentes 

 

 

 

 

                             Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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 A distribuição das orientações e o tempo de formação dos discentes (gráfico 

12d), que também são critérios considerados na avaliação da CAPES para os 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu, apresentaram, predominantemente, 

média influência (31,67% e 36,67%, respectivamente) quanto ao programa de 

qualificação docente da UFF. Há de se considerar também a influência nula 

atribuída a esses itens, conforme os percentuais apresentados, 26,67% e 28,33%. 

 

Gráfico 12e – Solidariedade e inserção na educação básica 

 

 

 

 

                            Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 
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Gráfico 12f – Intercâmbio entre instituições 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

Os itens solidariedade e inserção na educação básica (gráfico 12e) obtiveram 

percentuais mais expressivos entre nenhuma (31,67% e 33,33%) e média (30% e 

31,67%) influência, enquanto o intercâmbio entre instituições (gráfico 12f) teve alta 

influência (30%). Isso demonstra que na percepção dos docentes, quanto ao 

programa de qualificação da UFF, o item que sofre mais influência é o intercâmbio 

entre instituições. Para os demais itens, essa influência oscila entre nenhuma ou 

média relevância. 

Em suma, quanto à influência do programa de qualificação da UFF sobre os 

itens analisados, nenhum deles se destacou como de altíssima influência, verificou-



99 
 

 

 

 
 

 

se, no entanto, uma media e/ou alta influência para os seguintes itens: 

aprimoramento e experiência docente; distribuição de atividades de pesquisa e de 

formação; ensino e pesquisa na graduação e intercâmbio entre instituições.   

A Pergunta 13 (P13) trata do estágio pós-doutoral e também está relacionado 

à qualificação docente. Conforme o gráfico 13, analisou-se a influência do estágio 

pós-doutoral sobre o aprimoramento docente e a contribuição na avaliação do 

programa de pós-graduação ao qual o docente está vinculado. 

 

Gráfico 13 – Influência do estágio pós-doutoral 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

 Observou-se que o aprimoramento docente e a avaliação do programa de 

pós-graduação sofrem altíssima influência do estágio pós-doutoral, cerca de 48,33% 
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e 50%, respectivamente. Isso demonstra a contribuição do estágio pós-doutoral para 

o aperfeiçoamento docente e para a melhoria do programa de pós-graduação stricto 

sensu, o que também foi amplamente discutido na revisão de literatura. 

 

4.2.4 Política de incentivo à capacitação e qualificação docente 

 

Neste subitem, analisou-se a pergunta 14 (P14), que trata da percepção dos 

docentes sobre a política de incentivo à capacitação e qualificação da UFF para a 

formação docente. Conforme Flick (2013, p. 134), a análise de conteúdo “é um 

procedimento clássico para analisar materiais de texto de qualquer origem, de 

produtos da mídia a dados de entrevista” e complementa que: 

 

O método é baseado no uso de categorias derivadas de modelos teóricos. 
Normalmente, se aplica essas categorias aos textos, em vez de desenvolvê-
las a partir do próprio material – embora evidentemente se possa examinar 
as categorias à luz dos textos em análise (FLICK, 2013, p. 134). 

 

Para visualizar os resultados, construiu-se, por meio da ferramenta Wordle, 

uma nuvem de palavras com os termos mais frequentes apontados pelos docentes, 

na pergunta 14. 

 

Figura 14 – Nuvem de palavras com as respostas da pergunta 14 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado na ferramenta wordle.net. 



101 
 

 

 

 
 

 

Por se tratar de pergunta aberta, foram criadas categorias para agrupar as 

respostas semelhantes e, assim, proceder à análise. 

De acordo com a análise preliminar das informações coletadas, foram 

propostas as categorias apresentadas no quadro 5, para agrupar as informações 

similares. 

 

Quadro 5 – Categorias propostas para análise da Pergunta 14 

Categorias propostas 

Pontos favoráveis Pontos desfavoráveis 

“Tem sido positiva” “Precisa dar mais atenção para a 

implementação de políticas” 

“Sempre foi de grande importância... 

e prioriza programas em formação” 

“Precisa melhorar para contemplar todas 

as áreas do conhecimento” 

“Excelente” “Nível médio” 

“Sempre foi muito bem feita” “A UFF deve estabelecer mecanismos 

que assegurem a seu corpo docente, 

titulação, atualização e participação em 

eventos” 

“Concluo que as formações, 

publicações e experiência de 

docência, enquanto realizando pós-

graduação na UFF, foram positivas” 

“Conheço pouca coisa sobre a política de 

incentivo à capacitação da UFF” 

“Excelente” “Precisa ser aperfeiçoada” 

“Muito positiva” “Não conheço bem a política” 

“Necessária e adequada” “Depende de um plano nacional de 

carreiras. Somos contratados como 

professores e cobrados como 

pesquisadores” 

“Muito importante” “Não atende a demanda para formação 

docente” 

“Apropriada” “Falta de articulação e de planejamento 

institucional” 

“Muito boa” “Deve ser aprimorada” 
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“Boa, mas com problemas de 

orçamento” 

“Conheço pouco o programa” 

“Qualifico como boa a política de 

incentivo à capacitação e qualificação 

da UFF para formação docente” 

“Ainda se apresenta de forma incipiente” 

“A existência de uma política é 

certamente um avanço na direção 

certa... Uma política importante está 

em contratar docentes já 

capacitados, dispensando despesas 

de qualificação” 

“Não tenho informações suficientes” 

“A política de incentivo para a 

formação docente permitiu que a 

UFF desse um salto de qualidade em 

pesquisas e pós-graduação” 

“Pouca divulgação ou inexistência” 

“Qualquer iniciativa que aprimore a 

qualificação docente sempre reverte 

em ganhos para a docência” 

“Precisa melhorar” 

“Necessária e fundamental” “Poderia ser melhor divulgada” 

“Parece-me de extrema importância” “Invisível... os recursos são limitados” 

“É uma ótima iniciativa para o 

aprimoramento acadêmico e o 

intercâmbio com outras instituições”  

“Pode fechar!!! Com tal política, como 

você quer fazer a Universidade melhorar 

os cursos???” 

“Os editais de fomento permitem ao 

professor se atualizar e se capacitar” 

“É pouco efetiva” 

“A UFF tem avançado positivamente 

com relação ao incentivo à 

capacitação dos docentes” 

“O apoio da UFF como instituição é muito 

precário” 

“Tenho recebido apoio FOPESQ, nos 

últimos anos, viabilizando minha 

participação em Congressos” 

“Não conheço o programa” 

“Uma excelência iniciativa” “A política vigente é de ter muitos 

programas de nível 3 e 4 e não prioriza 
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ter programas nível 6 e 7. Os recursos 

são pulverizados e não há uma política 

de cobrança” 

 “Ainda é muito tímida” 

 “Na verdade não conheço bem essa 

política” 

 “Que política? Na UFF só vejo 

politicagem” 

 “Desconheço esta política” 

 “Desenvolvida para atendimento a 

algumas áreas básicas específicas de 

conhecimento, sem critérios universais 

de aplicação e distribuição de incentivos” 

 “Precisa haver um planejamento mais 

estruturado e mais recursos” 

 “Ainda muito incipiente e excessivamente 

burocrática” 

 “Ela tem pouca divulgação” 

 “A política deve ser mais amplamente 

divulgada” 

 “Direcionada apenas a novos e recém 

doutores, caberia estímulo a docentes 

antigos; pouco fomento interno” 

 “Apenas preocupada com a formação do 

pesquisador e não daquele que vai 

ensinar o que aprendeu” 

 “Ela deveria pautar as políticas de 

contratações de novos docentes e, 

evidentemente, as de capacitação e 

qualificação dos existentes. Quando 

avalio o alcance de algumas dessas 

políticas como médio ou fraco é 

basicamente porque o volume de 
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recursos é insuficiente para que elas 

sejam mais eficazes”  

 “Sinceramente, não conheço” 

 “Simplesmente não existe e não é 

explicitada. Os professores desconhecem 

a orientação desta política” 

    Fonte: Dados de pesquisa, 2015. 

 

No quadro 5, as respostas à pergunta 14 foram agrupadas em duas 

categorias: pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, evidenciando-se um número 

maior de respostas desfavoráveis (37), o que representa um percentual de cerca de 

61,7% do total de respostas coletadas. Sobre este aspecto, em análises de 

frequência simples, é possível determinar com que frequência certos conceitos são 

mencionados nos textos em análise (FLICK , 2013, p. 135). 

Quanto aos pontos desfavoráveis, destacaram-se os seguintes aspectos:  

- Divulgação fraca ou inexistente da política de capacitação e qualificação da 

UFF; 

- Desconhecimento da política pelos docentes; 

- Existência de recursos limitados; 

- Política incipiente; 

- Burocratização; 

- Ausência de critérios universais de aplicação e distribuição de incentivos; 

- Inexistência de política de incentivo à capacitação e qualificação; 

- Necessidade de planejamento institucional; 

- Baixa efetividade; 

- Falta de estimulo aos docentes antigos. 

 

Além disso, vale ressaltar os aspectos positivos mencionados pelos docentes 

com relação à política de incentivo à capacitação e qualificação da UFF: 

- A política tem avançado positivamente; 

- Necessária e essencial para a capacitação docente; 

- Incentivo à participação em congressos e a produção científica; 

- Promove aprimoramento acadêmico e o intercâmbio com outras instituições. 
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4.2.5 Fomento e incentivo à pesquisa 
 

 Na pergunta 15 (P15), investiga-se sobre fomento e incentivo à pesquisa, 

verificando a influência do FOPESQ sobre a publicação de artigos e trabalhos e a 

produção de patentes e softwares. Considera-se que esses fatores estão 

diretamente relacionados com a capacitação e qualificação docente e a avaliação 

dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu pela CAPES.  
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Gráfico 14 – Influência do FOPESQ 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 



107 
 

 

 

 
 

 

 Conforme os dados obtidos e visualizados no gráfico 14, o FOPESQ tem 

influência média (20%) e alta (23,33%) no que tange à publicação em periódicos 

indexados. Com relação à publicação em conferências, destacou-se uma alta 

influência (25%). Já para a produção de patentes e de softwares, o percentual maior 

foi de 43,33% e 45%, para a opção não sei/não posso responder, respectivamente. 

 Confirma-se, portanto, que o FOPESQ tem um peso relevante para a 

publicação de artigos e trabalhos em congressos, na visão dos docentes.  No 

entanto, verificou-se um desconhecimento sobre a aplicação do FOPESQ como 

incentivo à produção de patentes e softwares. 

 

 

4.2.6 Outros critérios de avaliação da CAPES 

 

As Perguntas 16 (P16) e 17 (P17) abordam a influência dos critérios de 

inserção social e internacionalização na avaliação dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu. Conforme a revisão de literatura, esses critérios definem 

uma pontuação maior na avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

realizada pela CAPES. 
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Gráfico 15 – Influência do critério inserção social na avaliação do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

No gráfico 15, observou-se que a inserção social tem influência alta no 

tocante aos itens:  

- Inserção regional do programa (33,33%); 

- Inserção nacional do programa (35%); 

- Visibilidade do programa (43,33%); 
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- Transparência do programa (30%). 

 

Gráfico 16 – Influência do critério internacionalização na melhoria do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu 
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Fonte: Dados de pesquisa extraídos da plataforma Survey Monkey, 2015. 

 

No gráfico 16, a internacionalização obteve como resultado mais expressivo 

uma altíssima influência no que se refere a: 

- Participação como professor visitante em outro(s) Programa(s) de Pós-

Graduação Stricto Sensu no exterior (40%); 

- Participação de professor visitante estrangeiro no(s) Programa(s) de Pós-

Graduação Stricto Sensu no exterior (40%); 

No tocante à participação no Programa Ciência sem Fronteiras, a influência 

foi considerada média (36,67%). 

De um modo geral, esses resultados demonstraram que os critérios da 

inserção social e internacionalização têm muita influência na avaliação dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu na UFF, e, portanto, devem ser 

priorizados pela universidade para a melhoria dos mestrados e doutorados 

oferecidos. 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 
 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA CAPES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU DA UFF 

 

 Nos quadros seguintes, apresentam-se os resultados da avaliação da CAPES 

dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFF, que participaram da 

amostra desta pesquisa, no período de 2009 a 2012, tendo em vista que os dados 

coletados estão disponíveis no Caderno de Avaliação da CAPES no referido 

período. 
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Quadro 6 – Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em História e Física 

ANO 

  HISTÓRIA   

DEFESAS PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
CORPO 

DOCENTE 
DI LP PP DP 

D M A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C 
 

QUALIS 
TA LV JR TD OT P V C         

2009 34 34 19 5 10 11 15 16 28 11 26 280 201 21 -  4 46 1 12 82 3 118 294 

2010 45 41 13 7 17 12 11 16 13 4 14 277 195 34  - 14 47 -  12 82 3 159 353 

2011 29 55 19 17 12 21 23 8 33 4 15 321 214 30 1 8 54 2 15 82 3 152 333 

2012 39 49 17 4 13 10 15 11 18 1 7 259 172 58 4 20 53 2 13 84 3 168 331 

                        

ANO 

  FÍSICA   

DEFESAS PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
CORPO 

DOCENTE DI 
  

LP 
  

PP 
  

DP 

  
D M A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C 

 
QUALIS 

TA LV JR TD OT P V C 

2009 9 7 3 13 49 17 6 9 8 4 5 12 1 9 -  - 46 2 6 63 9 45 195 

2010 13 7 4 41 27 7 16 3 2 14 -  14 4 8 - 1 54 1 1 66 21 82 195 

2011 12 11 9 55 26 10 8 5 5 6  - 13 1 1 - 2 48 1 5 70 13 44 171 

2012 5 6 4 45 25 12 13 6 4 15  - 8 6 - - 2 49 1 5 73 14 43 178 
 

D – Doutorado; M – Mestrado; A1 a C – Qualis dos periódicos; TA – Trabalhos em anais; LV – Livros; JR – Jornal ou revista; TD – Tradução; OT – Outros; P 
– Permanente; V – Visitante; C – Convidado; DI – Disciplinas; LP – Linha de pesquisa; PP – Projeto de Pesquisa; DP – Docente Produção. 
Fonte: Dados de pesquisa, 2015. 
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Quadro 7 - Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geografia e Geociências 

 

ANO 

  GEOGRAFIA   

DEFESAS PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
CORPO 

DOCENTE 
 

DI 
  

 
LP 
  

 
PP 
  

DP 
D M A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C  QUALIS TA LV JR TD OT P V C 

2009 12 14 -  1 5 1 3 1 2 6 5 115 48 2   7 15 -  2 34 2 33 142 

2010 10 16 4 3 4 6 2 1 1  -  - 64 35 5   1 16  - 4 35 3 44 100 

2011 13 14 2 7 3 7 4 1 3 -  1 65 46 7 2 2 21  - 1 38 3 44 100 

2012 21 9 2  - 2 1   11 2  -  - 107 58 5 8 1 21 -  2 34 3 48 103 

                        

ANO 

  GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA)   

DEFESAS PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
CORPO 

DOCENTE 
 DI  LP  PP   DP 

D M A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C  QUALIS TA LV JR TD OT P V C 

2009 10 11 5 7 9 12 4  - -  -  7 64 9 -  -  -  15 -  4 41 4 73 172 

2010 14 10 2 5 14 2 1 2 1  - -  108 2 3  -  - 17 1 -  42 4 69 184 

2011 6 14 3 8 13 5 4 1 4  - -  182 2 1  - 1 16 1 -  42 4 73 208 

2012 9 12 6 8 15 6 7 -  4  - -  74 4 -   - 1 17 1 1 42 4 86 177 
 

D – Doutorado; M – Mestrado; A1 a C – Qualis dos periódicos; TA – Trabalhos em anais; LV – Livros; JR – Jornal ou revista; TD – Tradução; OT – Outros; P 
– Permanente; V – Visitante; C – Convidado; DI – Disciplinas; LP – Linha de pesquisa; PP – Projeto de Pesquisa; DP – Docente Produção. 
Fonte: Dados de pesquisa, 2015. 
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Quadro 8 - Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica 

 

ANO 

  ENGENHARIA DE PRODUÇÃO   

DEFESAS PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
CORPO 

DOCENTE DI 
  

LP 
  

PP 
  

 DP 

D M A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C 
 

QUALIS 
TA LV JR TD OT P V C 

2009  - 20 1  - 4 9 1 2 14 -  18 92 6 -  -  14 17 1 1 42 10 41 170 

2010 5 28 1  - 3 9   12 23 1 -  101 7 2  - 15 21  - 1 47 9 36 223 

2011 -  22 2 1 4 5 3 13 14 5 -  104 3 1 1 10 20 -  1 47 9 41 236 

2012 7 21 2 3 1 13 8 12 13 1  - 83 14 6  - 4 20  - 1 47 9 31 95 

 

ANO 

  ENGENHARIA MECÂNICA   

DEFESAS PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
CORPO 

DOCENTE 
DI 
  

LP 
  

PP 
  

DP 

D M A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C 
 

QUALIS 
TA LV JR TD OT P V C 

2009 5 8 5 5 5 3 3 1 -   - 1 53 8 -  -   - 14  - 2 69 8 54 129 

2010 8 7 12 8 8 2 2 3 1 1 -  91 3 -   - -  16  - 1 79 8 55 185 

2011 3 19 21 13 5 7 3 1 1 -  -  79 9 -   -  - 16  - 2 85 8 45 225 

2012 2 14 18 13 6 5 2 2  - 1  - 91 6 -   -  - 17  - 1 91 8 52 94 

 
D – Doutorado; M – Mestrado; A1 a C – Qualis dos periódicos; TA – Trabalhos em anais; LV – Livros; JR – Jornal ou revista; TD – Tradução; OT – Outros; P 
– Permanente; V – Visitante; C – Convidado; DI – Disciplinas; LP – Linha de pesquisa; PP – Projeto de Pesquisa; DP – Docente Produção. 
Fonte: Dados de pesquisa, 2015. 

 

 

 



115 
 

 

 

 
 

 

 

Quadro 9 - Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Civil e Engenharia Metalúrgica 

 

ANO 

  ENGENHARIA CIVIL   

DEFESAS PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
CORPO 

DOCENTE 
 DI LP PP  DP 

D M A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C 
 

QUALIS TA LV JR TD OT P V C 

2009 44 13  - 1 -  -  1 2 2 -  6 57 3 2  - 1 20 -  4 76 3 46 88 

2010 41 3  -   1 1 2 1 9 2 -  59 4 1  - 1 19 -  5 79 3 57 113 

2011 12 23  - 2 4 8 9 6 12 3  - 84 7 5  - 2 19 -  8 80 3 60 181 

2012 13 18 1 1 2 5 7 12 2 3  - 82 11 6  - 2 15  - 4 80 6 66 192 

 

ANO 

  ENGENHARIA METALÚRGICA   

DEFESAS PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
CORPO 

DOCENTE 

 DI  LP PP   DP 
D M A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C 

 
QUALIS TA LV JR TD OT P V C 

2009 2 6 6 1 6 5 1   2 -  -  26  - -  -  -  8  - 1 33 10 27 55 

2010 4 14 5 1 1 9 1 2    - -  50 1 1 -  -  10 -  1 33 9 30 102 

2011 2 11 8 4 1 4 1 8 2  - -  43  - -   - -  14 -  1 52 7 28 116 

2012 4 10 5 2 10 27 1 2 1  - -  52 2  -  - -  12 -  4 52 7 28 69 

  D – Doutorado; M – Mestrado; A1 a C – Qualis dos periódicos; TA – Trabalhos em anais; LV – Livros; JR – Jornal ou revista; TD – Tradução; OT – Outros; P 
– Permanente; V – Visitante; C – Convidado; DI – Disciplinas; LP – Linha de pesquisa; PP – Projeto de Pesquisa; DP – Docente Produção. 
Fonte: Dados de pesquisa, 2015. 
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 Conforme análise dos quadros apresentados, o Programa que mais se 

destacou na produção de teses de Doutorado no período de 2009 a 2012 foi 

História, programa mais bem avaliado da UFF, obtendo nota 7 na última avaliação 

trienal da CAPES (2010-2012). O programa de História também se sobressaiu na 

produção de dissertações de mestrado. Também é expressiva a quantidade de 

artigos publicada nos periódicos Qualis A1, tendo em vista que o conceito A1 refere-

se aos periódicos com boa reputação no meio científico e acadêmico. Quanto aos 

demais tipos de produção bibliográfica, um número considerável de Trabalhos de 

Anais (TA) e Livros (LV) foi publicado pelo Programa de História. Isto posto, 

percebe-se que a produção bibliográfica com os seus vários tipos de publicação 

contribuiu de modo significativo para a avaliação desse programa pela CAPES.   

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Física recebeu nota 6 na 

última avaliação trienal da CAPES. No quadro 6, destacam-se as produções 

bibliográficas, a produção docente, o número de defesas de dissertações e teses. 

Observou-se um equilíbrio na produção de dissertações e teses no período 

analisado, sendo que os periódicos Qualis A2 e B1 apresentaram o maior número de 

artigos publicados, garantindo a qualidade desse tipo de produção.   

 No quadro 7, os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geografia e 

Geociências (Geoquímica), que obtiveram nota 6 na última avaliação da CAPES, 

tiveram uma produção bibliográfica expressiva em trabalhos em anais, sendo que o 

Programa de Geografia também se destacou na produção de livros. Quanto aos 

artigos de periódicos, esses programas produziram menos que os programas de 

Física e História. Ainda assim, destaca-se a produção de periódicos Qualis B1 e B2 

no programa de Geociências (Geoquímica). A produção docente foi maior no 

programa de Geociências (Geoquímica), sendo produzidas mais dissertações do 

que teses em ambos os programas.  

 Os quadros 8 e 9 apresentam a produção dos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da área de Engenharia, que são quatro: Engenharia de Produção, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia Metalúrgica. Esses programas 

obtiveram nota 4 na última avaliação trienal da CAPES, sendo que o Programa de 

Engenharia Civil teve nota 3.  

 No programa de Engenharia Civil, pode se observar uma produção maior de 

teses de doutorado em comparação com os outros programas de Engenharia. 

Porém a produção de artigos de periódicos com Qualis A1 a B2 foi baixa para os 
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programas de Engenharia Civil e de Engenharia de Produção. Destacou-se para 

Engenharia Civil a produção de trabalhos em anais. 

 O programa que teve mais publicações de artigos nos periódicos Qualis A1 e 

A2 foi Engenharia Mecânica e o programa que menos publicou em livros foi a 

Engenharia Metalúrgica. 

 Nas áreas de Engenharia, a produção de trabalhos em anais teve mais 

expressividade do que em periódicos. Isso indica que há necessidade de maior 

incentivo para publicações nos periódicos de qualidade para dar mais sustentação 

às avaliações futuras. 

 Com base nessas análises, pode-se afirmar que deve haver um maior 

investimento para melhorar a publicação bibliográfica dos programas com notas 3 e 

4 e investir no corpo docente, incentivando a vinda de professores visitantes para 

ampliar o intercâmbio entre instituições e a troca e produção de conhecimento. 

Nesse sentido, o FOPESQ como fomento e incentivo à pesquisa pode 

contribuir para aumentar a produção bibliográfica dos docentes da UFF, 

principalmente quanto à produção de artigos.  

 

 

4.4 AFASTAMENTO DE DOCENTES DA UFF PARA QUALIFICAÇÃO NO PAÍS E 

NO EXTERIOR 

 

No quadro 10, são apresentadas as modalidades de bolsas de estudo 

concedidas pelos órgãos de fomento, como CAPES, CNPq, além de bolsas de 

instituições estrangeiras, empresas privadas e não governamentais, consideradas 

como ônus limitado (LIM.),  para a qualificação dos docentes da UFF, no exterior, no 

período de 2009 a 2013. 
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Quadro 10 – Afastamento de docentes para qualificação no exterior 

 

ÔNUS 

2009 2010 2011 2012 2013 

CAPES  CNPq  LIM.6 CAPES  CNPq  LIM. CAPES  CNPq  LIM. CAPES  CNPq  LIM. CAPES  CNPq  LIM. 

Doutorado  - -  2  -  - 1 -  -   - 1  - 2 1 -  -  

Doutorado  

-  -   -  -  -  - 3 -   - 5  - -  18 8 1 Sanduiche 

Pós-
Doutorado 16 4 2 10 3 6 14 6 4 8 5 1 1 -  1 

Total 16 4 4 10 3 7 17 6 4 14 5 3 20 8 2 

Fonte: Brasil. Diário Oficial da União, 2019-2013. 

Essas bolsas referem-se ao Doutorado e Pós-Doutorado que são níveis mais 

avançados da qualificação docente. O nível de pós-doutorado se destacou no 

período analisado, com o maior número de bolsas concedidas pela CAPES. 

Observou-se também um aumento do número de bolsas de pós-doutorado no 

período de 2010 e 2011 e um decréscimo, nos anos de 2012 e 2013, embora neste 

último ano tenha aumentado o número de bolsas para o Doutorado Sanduíche em 

comparação aos demais anos que não tiveram bolsas nessa modalidade. 

Percebe-se, portanto, um maior investimento de bolsas para o pós-doutorado 

no exterior, como visto na revisão de literatura, contribui para a melhoria dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ao investir na qualificação dos 

docentes. 

No quadro 11, são apresentadas as modalidades de bolsas de estudo e 

auxílio para afastamento de docentes da UFF para qualificação no país, no período 

de 2009 a 2013. Além das bolsas mencionadas no quadro anterior, também são 

concedidas bolsas pela FAPERJ e auxílio pelo Programa de Qualificação da UFF 

(PQUFF). 

 

 

 

 

                                                 
6 Ônus limitado. 
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Quadro 11 – Afastamento de docentes para qualificação no país 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ONUS Mest. Dout. 
Pós-
doc Mest. Dout. 

Pós-
doc Mest. Dout. 

Pós-
doc Mest. Dout. 

Pós-
doc Mest. Dout. 

Pos-
doc 

CAPES - 2 1 - - - - 1 - - - - - 2 2 

CNPq - 2 
 

- - 3 - 1 1 - - 2 - - - 

FAPERJ - - 3 - - - - - - - - - - - - 

Limitado - - 6 - 16 4 2 19 18 1 13 8 1 60 25 

PQUFF - 20 - - 11 - - 18 - - 7 - - - - 

Total  - 24 10 - 27 7 - 39 19 - 20 10 - 62 27 

Fonte: Universidade Federal Fluminense. Superintendência de Comunicação Social, 2009-2013.  

 

 O Programa de Qualificação da UFF (PQUFF) concede auxílio para a 

qualificação do docente no país, cujo investimento destaca-se no nível de doutorado. 

Em 2013, não se evidenciou a concessão de bolsas pelo PQUFF em nenhuma das 

modalidades (Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado). No nível de doutorado, 

também foi encontrado um maior número de afastamentos de docentes (60) com 

ônus limitado, ou seja, o curso de Doutorado foi realizado com recursos próprios. O 

mesmo se verificou em relação ao pós-doutorado, com 25 afastamentos. Para 

qualificação no país, destacaram-se, portanto, os afastamentos com ônus limitado e 

auxílio concedido pelo PQUFF. A CAPES e o CNPq ofereceram poucas bolsas 

durante o período analisado. Para o mestrado, foram realizados apenas 4 

afastamentos com ônus limitado. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Com base na revisão de literatura, foram levantados alguns aspectos dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em diversas áreas do conhecimento, 

evidenciando-se a influência dos critérios da CAPES sobre a avaliação desses 

Programas, como produção científica e intelectual e o estágio pós-doutoral, para a 

formação de pesquisadores e a qualificação docente. Verificou-se também a 

desigualdade da distribuição regional de alguns Programas de Pós-Graduação, com 

concentração na Região Sudeste, além de problemas com financiamento. 

Observou-se uma distribuição equilibrada dos docentes que participaram da 

pesquisa com relação aos oito Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu que 

compuseram a amostra, sendo que a maioria dos docentes está vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em História, que concentra o maior número de 

docentes da Pós-Graduação da UFF. 

Em relação à pergunta da pesquisa sobre o nível de qualificação do corpo 

docente da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFF, verificou-se que muitos docentes 

realizaram o seu doutorado no país, recebendo bolsa de órgãos de fomento como a 

CAPES e CNPq, em sua maioria. Em contrapartida, um grande número dos 

docentes não realizou estágio pós-doutoral no país. Para aqueles que receberam 

bolsa, a maioria delas foi concedida pelo CNPq. Os docentes que realizaram estágio 

pós-doutoral no exterior receberam bolsas da CAPES, a maioria, CNPq e de 

instituição estrangeira. 

Quanto à questão de pesquisa sobre a influência da capacitação e 

qualificação docente sobre a avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da UFF pela CAPES, verificou-se alta e altíssima influência das práticas e 

políticas de qualificação sobre os itens referentes à avaliação dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu, dentre eles: inserção social, internacionalização, 

formação docente (aprimoramento, experiência e estágio pós-doutoral) e 

intercâmbio entre instituições. No tocante às práticas e políticas de capacitação 

docente, evidenciou-se alta e altíssima relevância para o recebimento de bolsa para 

participação em seminários ou congressos, em cursos de capacitação ou evento no 

exterior e o programa de fomento à pesquisa (FOPESQ) da Proppi/UFF. Também foi 

identificada alta e altíssima influência da capacitação sobre o aprimoramento e 

experiência docente, a distribuição de atividades de pesquisa, o intercâmbio entre 
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instituições, a inserção regional e nacional, a visibilidade e transparência do 

programa e a participação como professor visitante em outros Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

Com base na análise da pergunta aberta do questionário, relacionada à 

questão de pesquisa sobre a constituição da política de incentivo para qualificação 

docente na UFF, constatou-se a necessidade de maior divulgação da Política de 

Capacitação e Qualificação da UFF para os docentes. Além disso, os resultados 

indicaram que essa política precisa de aprimoramento, desburocratização, mais 

investimentos e necessidade de planejamento institucional. Esses aspectos foram 

identificados como pontos desfavoráveis da política de capacitação e qualificação 

docente da Universidade. Por outro lado, os docentes apontaram aspectos 

favoráveis dessa política, considerando-a como necessária e essencial para a 

capacitação docente, ao promover o aprimoramento acadêmico, o intercâmbio com 

outras instituições e o incentivo à participação em congressos e a produção 

científica. 

Em relação aos docentes da UFF, foi realizado um levantamento paralelo no 

período de 2009 a 2013, apresentado nos quadros 10 e 11, que trata do 

afastamento dos docentes da UFF para qualificação em nível de doutorado e pós-

doutorado no exterior e no país, respectivamente. Nesse aspecto, verificou-se um 

maior investimento de bolsas para o pós-doutorado no exterior, concedidas, 

principalmente, pela CAPES, estando de acordo com o Decreto 1387/95, art. 1, 

inciso VI, que determina que o docente só pode obter o afastamento do país com a 

manutenção do salário desde que esteja vinculado a uma bolsa de estudo.  

Quanto ao afastamento do docente para qualificação no país, destaca-se o 

doutorado com bolsa pelo Programa de Qualificação da UFF (PQUFF) e ônus 

limitado (recursos próprios). Além disso, o afastamento para o pós-doutorado no 

país é realizado, em sua maioria, com ônus limitado. 

No que se refere à questão sobre a influência de programas de fomento da 

UFF sobre a avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade pela CAPES, verificou-se que o FOPESQ contribui para a publicação 

em periódicos indexados e em conferências. No entanto, a mesma percepção dos 

docentes não foi verificada para a produção de patentes e softwares. 
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No que concerne à questão de pesquisa sobre a influência do critério 

internacionalização na melhoria do programa de pós-graduação stricto sensu ao 

qual está vinculado, os docentes classificaram-no como de alta e altíssima 

influência. O mesmo nível de influência foi percebido no que se refere ao critério de 

inserção social na avaliação dos Programas de Pós-Graduação. Essa percepção 

pode ser reforçada pelas notas 6 e 7 obtidas pelos Programas de Pós-Graduação da 

UFF, nas últimas três avaliações trienais da CAPES. Para os demais programas, 

observa-se a necessidade de se investir nesses critérios para melhorar a avaliação 

dos programas em curso.  

Pode-se evidenciar que a inserção social influencia positivamente na inserção 

regional, nacional, visibilidade e transparência do programa enquanto a 

internacionalização tem altíssima influência no que se refere à participação como 

professor visitante em outro(s) Programa(s) de Pós-Graduação Stricto Sensu no 

exterior e do professor visitante estrangeiro no(s) Programa(s) de Pós-Graduação 

Stricto Sensu. 

Portanto, considera-se, com base nos resultados que foram apresentados,  

que todas as questões de pesquisa foram respondidas, assim como os objetivos, 

associados a essas questões, foram alcançados.  

Como proposta de futuras pesquisas, sugerem-se estudos de caso múltiplos, 

focando os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu por área de conhecimento e 

com notas 3 e 4 nas últimas avaliações da CAPES, para investigar os fatores críticos 

de sucesso para a melhoria desses programas.  
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

Pós-Graduação e Avaliação da Capes. 

Prezado(a) professor(a), 

Estamos realizando uma pesquisa intitulada A influência das práticas e da política de 

capacitação e qualificação docente da Universidade Federal Fluminense nos resultados da 

avaliação da pós-graduação pela CAPES. Sendo assim, gostaríamos de contar com a sua 

colaboração para a realização da pesquisa de campo, respondendo ao questionário, que 

contém 17 questões fechadas e uma questão aberta. É imprescindível que todas as questões 

sejam respondidas para que a pesquisa alcance os objetivos almejados. Suas respostas serão 

tratadas de forma confidencial e anônima.  

 

Capacitação e Pós-Graduação 
Bloco 1 - Perfil do docente 

 

1. Tempo de credenciamento no Programa de Pós-Graduação da UFF 

1 a 5 anos anos 

6 a 10 anos 

11 a 15 anos 

16 a 20 anos 

Mais de 20 anos 

2. Programa de pós-graduação "stricto sensu" ao qual está vinculado 

 

3. Onde você fez o curso de Doutorado? 

no exterior 

no Brasil 

no Brasil e no exterior (doutorado sanduíche) 

4. De acordo com a resposta anterior, responda: Que tipo de bolsa você 

recebeu? 

Não recebi bolsa. 



130 
 

 

 

 
 

 

Bolsa da CAPES 

Bolsa do CNPq 

Bolsa de instituição estrangeira 

Bolsa de empresa privada 

Outro (especifique)  

5. Você realizou estágio pós-doutoral no país? 

Sim. 

Não. 

6. Em caso afirmativo, você recebeu bolsa para realizar o estágio pós-doutorado 

no País? 

Sim. 

Não. 

7. De que órgão de fomento você recebeu a bolsa? 

CAPES 

CNPq 

Outro (especifique)  

8. Você realizou estágio pós-doutoral com bolsa no exterior? 

Sim. 

Não. 

9. De que órgão de fomento você recebeu a bolsa? 

CAPES 

CNPq 

Instituição estrangeira 

Empresa privada 

Outro (especifique)  

Próx. 
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Capacitação e Pós-Graduação 
Bloco 2 - Capacitação docente 

Em relação ao programa de pós-graduação ao qual você está vinculado, escolha, dentre as opções a seguir, aquela que melhor 
representa o seu ponto de vista sobre as questões formuladas, que estão agrupadas nos blocos 2, 3 e 4. 

10. Qual a importância dos itens abaixo na sua capacitação? 

  Nenhuma Baixa Média Alta Altíssima 

Recebimento de bolsa e/ou auxílio para participação em seminários 

ou congressos      

Participação em curso de capacitação ou evento no exterior      

Programa de Fomento à Pesquisa (Fopesq) da Proppi/UFF      
 

 

 

11. Na sua percepção, qual a influência da capacitação docente sobre os itens abaixo, na avaliação da pós-graduação stricto 

sensu? 

  Nenhuma Baixa Média Alta Altíssima 

Aprimoramento docente 
     

Experiência docente      

Distribuição de atividades de pesquisa      

Distribuição de atividades de formação      

Ensino de graduação      

Pesquisa na graduação      
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  Nenhuma Baixa Média Alta Altíssima 

Distribuição das orientações      

Tempo de formação dos discentes      

Solidariedade      

Inserção na educação básica      

Intercâmbio entre instituições      

Inserção regional do programa      

Inserção nacional do programa      

Visibilidade do programa      

Transparência do programa      

Participação como professor visitante em outro(s) programa(s) de pós-

graduação stricto sensu      

Participação no Programa Ciência sem Fronteiras      
Anter. Próx. 
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Capacitação e Pós-Graduação 
Bloco 3 - Qualificação docente 

12. Na sua percepção, qual a influência do Programa de Auxílio à Qualificação da UFF (PQUFF) sobre os aspectos abaixo? 

  Nenhuma Baixa Média Alta Altissíma 

Aprimoramento docente 
     

Experiência docente      

Distribuição de atividades de pesquisa      

Distribuição de atividades de formação      

Ensino de graduação      

Pesquisa na graduação      

Distribuição das orientações      

Tempo de formação dos discentes      

Solidariedade      

Inserção na educação básica      

Intercâmbio entre instituições      
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13. Qual a influência do estágio pós-doutoral sobre os aspectos abaixo? 

  Nenhuma Baixa Média Alta Altíssima 

Aprimoramento docente 
     

Contribuição na avaliação do programa de pós-graduação ao qual você 

está vinculado      

Anter. Próx. 

 

 

Capacição e Pós-Graduação 
Bloco 4 - Capacitação e qualificação docente 

14. Como você percebe a política de incentivo à capacitação e qualificação da UFF para a formação docente? 

 
 

Capacitação e Pós-Graduação 
Bloco 5 - Fomento e incentivo à pesquisa 

15. Qual a influência do Fopesq sobre aspectos abaixo? 

  Nenhuma Baixa Média Alta Altíssima 

Não sei/  

Não posso responder 

Publicação em periódicos indexados 
      

Publicação em conferências       

Produção de patentes        

Produção de software       

Capacitação e Pós-Graduação 
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Bloco 6 - Outros critérios de avaliação da CAPES 

16. Qual a influência dos critérios de inserção social na avaliação do seu programa de pós-graduação "stricto sensu"? 

  Nenhuma Baixa Média Alta Altíssima 

Inserção regional do programa 
     

Inserção nacional do programa      

Visibilidade do programa      

Transparência do programa      

 

17. Qual a influência do critério internacionalização na melhoria do programa de pós-graduação "stricto sensu" ao qual está 

vinculado? 

  Nenhuma Baixa Média Alta Altíssima 

Participação como professor visitante em outro(s) programa(s) de pós-

graduação "stricto sensu" no exterior      

Participação de professor visitante estrangeiro no(s) programa(s) de pós-

graduação "stricto sensu" no exterior      

Participação no Programa Ciência sem Fronteiras      
Anter. Concluído 

 

 

 


