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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem como objetivo compreender as contribuições da pós-graduação 
stricto sensu na atuação profissional dos professores egressos do Programa de Pós-
Graduação em Ensino que atuam na Educação Básica. De natureza qualitativa, a 
pesquisa possui caráter descritivo, exploratório e bibliográfico. Para tanto, tivemos 
como lócus de investigação o Programa de Pós-Graduação em Ensino, o mesmo 
está vinculado institucionalmente ao Departamento de Educação do CAPF/UERN, e 
funciona em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN) e com a Universidade Federal Rural do Semi-Àrido 
(UFERSA). Para a construção de informações, o instrumento utilizado foi um 
questionário, via Google formulário, propagado pelo site “Pesquisa em Rede”, 
desenvolvido na plataforma Webnode. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos 
egressos do PPGE, titulados de 2014 a 2019. Para respaldo teórico da pesquisa, 
construímos o referencial a partir de autores como Ghiraldelli Jr (2009), Bobbio 
(2000), Dourado (2011), Libâneo (2012), Cury (2014), Costa (2014), Vieira (2014), 
Oliveira (2014), Imbernón (2001), Tardif (2011), Gatti (2019), Nóvoa (2019) entre 
outros. Dos resultados obtidos, percebemos que o PPGE contribui significativamente 
para a Educação Básica. As contribuições são destacadas pelos mestres titulados 
que observam mudanças na prática antes e depois da formação recebida. Além 
disso, é possível destacar o protagonismo do Campus da UERN de Pau dos Ferros, 
no que se refere à formação scticto sensu. O PPGE aparece como mecanismo 
potencializador da qualificação profissional, com a consequente elevação da 
escolaridade, que emergem em um contexto marcado por mudanças e 
transformações na vida pessoal e social do egresso. Esse cenário imprime 
responsabilidades e comprometimento com a Educação Básica como fator de 
melhoria do ensino. 
 
PALAVRAS–CHAVE: Pós-Graduação. Formação. Educação Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN  

Esta pesquisa tiene como objetivo comprender las contribuciones de posgrado 
stricto sensu en la actuación profesional de los profesores egresos del Programa de 
Posgrado en Enseñanza que actúan en la Educación Básica. De naturaleza 
cualitativa, la pesquisa posee carácter descriptivo, exploratorio y bibliográfico. Para 
tanto, tuvimos como locus de investigación el Programa de Posgrado en Enseñanza, 
el mismo está vehiculado institucionalmente al Departamento de Educación del 
CAMEAM/UERN, y funciona en sociedad con el Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) y con la Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (UFERSA). Para la construcción de informaciones, el 
instrumento utilizado fue un cuestionario vía Google formulario, propagado por el 
sitio de internet “Pesquisa em Rede”, desarrollado en la plataforma Webnode, los 
sujetos de la pesquisa fueron los alumnos egresos del PPGE, titulados de 2014 a 
2019. Para fundamentación teórica de la pesquisa, construimos el referencial a partir 
de autores como Ghiraldelli Jr (2009), Bobbio (2000), Dourado (2011), Libâneo 
(2012), Cury (2014), Costa (2014), Vieira (2014), Oliveira (2014), Imbernón (2001), 
Tardif (2011), Gatti (2019), Nóvoa (2019). De los resultados obtenidos, percibimos 
que el PPGE contribuí significativamente para la Educación Básica. Las 
contribuciones son destacadas por los mestres titulados que observan cambios en la 
práctica antes y después de la formación recibida. Además de eso, es posible 
destacar el protagonismo del Campus de la UERN de Pau dos Ferros, en lo que se 
refiere a la formación stricto sensu. El PPGE aparece como mecanismo 
potencializado de la cualificación profesional, con la consecuente elevación de la 
escolaridad, que emergen en un contexto marcado por cambios y transformaciones 
en la vida personal y social del egreso. Este escenario imprime responsabilidades y 
comprometimientos con la Educación Básica como factor de mejoría en la 
enseñanza.   

PALABRAS-CLAVE: Posgrado. Formación. Educación Básica. 
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“O homem, como um ser histórico, inserido num 

permanente movimento de procura, faz e refaz o seu 

saber”. (Paulo Freire) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo, iniciamos a apresentação do que trata este trabalho 

de pesquisa, evidenciamos uma contextualização da temática em estudo, 

apresentamos a nossa inquietação e os nossos objetivos. Além disso, trazemos as 

motivações da pesquisa e a relevância social. 

Apresentamos uma revisão de literatura do tema pesquisado em estudos já 

realizados na área, mostrando alguns textos que possuem aproximação com o tema 

em estudo. Por fim, temos um subtópico que aborda sobre como a dissertação está 

organizada. 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO, INQUIETAÇÕES E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A formação docente em nível de Pós-Graduação vem tendo cada vez mais 

relevância no contexto atual, o que tem aumentado a partir da existência de 

programas que possibilitam ao professor a vivência de uma formação continuada. 

Um exemplo que podemos citar é a Lei Nº 13.005, sancionada em 25 de junho de 

2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE para a década de 2014-

2024. Neste contexto, o PNE (2014-2024), em seu artigo 7º, responsabiliza a União, 

os estados, o Distrito Federal e os municípios a atuarem em regime de colaboração 

com o objetivo de atingir as metas propostas e assim implementar as estratégias 

respectivas de cada meta.  

O PNE (2014-2024) é composto por vinte metas, e para cada meta são 

estabelecidas estratégias que deverão ser cumpridas nos prazos previstos pelo 

Plano. Nesta perspectiva, destacamos a meta 16, ao propor a formação em nível de 

pós-graduação, em um percentual de cinquenta por cento dos docentes da 

Educação Básica, o que deve ocorrer até 2024, último ano de vigência do respectivo 

PNE. Assim, visando atingir essa meta, a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES tem articulado estratégias voltadas para a 

formação de professores da Educação Básica, o que consequentemente resulta em 

ganhos para o sistema educacional brasileiro.  
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Sob estes aspectos, percebemos que a formação do profissional 

comprometido se faz quando este busca a melhoria de sua práxis, o que pode ser 

consolidado por meio do ingresso na pós-graduação. Assim, entendemos que o 

surgimento do Programa de Pós-Graduação em Ensino – PPGE é um marco na 

história de Pau dos Ferros, município localizado no interior do Rio Grande do Norte, 

e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, por possibilitar aos 

docentes da região e municípios circunvizinhos o acesso a uma formação 

continuada pública e de qualidade.  

O PPGE é um programa de pós-graduação na área de ensino, criado em 

2013 e aprovado pela Portaria nº 526, publicada no D.O.U de 18/06/2014. Esse 

Programa, vinculado ao Departamento de Educação da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros (CAPF), funciona em 

parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN) e com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). O 

referido Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE), até o ano de 2019, 

contou com um total de cento e nove egressos, cumprindo um importante papel de 

formação de mestres na região, especialmente, para formação de professores, uma 

vez que muitos dos seus ingressantes atuam ou buscam atuar na Educação Básica 

e/ou Superior. Em face das possibilidades de acesso à formação stricto sensu, os 

ingressantes elevam os estudos e promovem o seu crescimento pessoal e 

profissional.  

Diante desse contexto, a indagação central da pesquisa configura-se em 

torno da seguinte problemática: Quais são as contribuições da formação stricto 

sensu na atuação profissional dos professores egressos do Programa de Pós-

Graduação em Ensino que atuam na Educação Básica? 

Tal questionamento, atende às expectativas do objetivo do PPGE que é 

formar recursos humanos na área da pesquisa e do ensino, com interesse nos 

processos de ensino e aprendizagem na Educação Básica, sobretudo nas áreas de 

ensino de ciências exatas e naturais, de ciências humanas e sociais e de 

linguagens, visando à melhoria no desempenho do professor em sala de aula, bem 

como no desenvolvimento de técnicas e produtos de aprendizagem (Regimento, art. 

2º, 2019).  

Dessa forma, apresentamos como objetivo geral: compreender as 

contribuições da Pós-Graduação stricto sensu na atuação profissional dos 
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professores egressos do Programa de Pós-Graduação em Ensino que atuam na 

Educação Básica. Especificamente objetivamos: a) analisar as contribuições da 

formação continuada na vida profissional e pessoal dos sujeitos egressos do PPGE; 

b) compreender como os docentes atuam visando à melhoria da qualidade do 

ensino na Educação Básica; c) conhecer a percepção dos egressos sobre o papel 

do PPGE na formação e atuação profissional; d) propor um instrumento de avaliação 

e autoavaliação para acompanhamento do egresso do PPGE. 

 

1.2 MOTIVAÇÕES E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho justifica-se pela reflexão em torno do importante papel 

que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, patrimônio do povo 

potiguar, vem desempenhando ao longo de sua existência, e de modo particular, as 

contribuições do Campus de Pau dos Ferros/RN, que situado no interior do Estado, 

não mede esforços para investir em programas de pós-graduação. Ressaltamos 

também e importância da parceria do Instituto de Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), pelo fato de que, com essa parceria, o PPGE tem ampliado 

as condições e disponibilidades de infraestrutura e recursos humanos para ensino, 

pesquisa e extensão. 

Nessa pesquisa optamos por trabalhar com os egressos do Programa de Pós-

Graduação em Ensino – PPGE que estão atuando na Educação Básica, por 

considerarmos a importância da área de Ensino entre os programas de pós-

graduação que caminham na direção de aproximar escola e universidade, visando à 

formação e práxis desses sujeitos. Soma-se a isso, do ponto de vista pessoal, o fato 

de o programa estar situado no CAPF/UERN, espaço em que obtive minha formação 

inicial e o local onde iniciei a minha vivência acadêmica e, consequentemente, meu 

processo de atuação como pesquisadora, o que vem possibilitando realizações 

significativas em minha vida pessoal e profissional, resultando assim em uma 

relação fortemente afetiva com esse espaço.  

O levantamento de dados sobre quem são os egressos e onde estão foi 

realizado em conjunto com a Comissão de Autoavaliação do Programa de Pós-

Graduação em Ensino, instituída pela Portaria PPGE/CAMEAM/UERN – 005/2019 
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(Anexo B), por meio de instrumento de acompanhamento do egresso do Programa. 

Vale salientar que tanto a pesquisadora como a orientadora desse trabalho 

compõem a Comissão de autoavaliação do PPGE, formada em 2019, com o objetivo 

de implantar um programa de avaliação e autoavaliação de desempenho para os 

setores e segmentos do PPGE que evidencie fragilidades e potencialidades 

significativas, de modo a estabelecer um planejamento estratégico a curto, médio e 

longo prazos. Como resultado dessa pesquisa, contribuímos com a elaboração e 

aplicação de um instrumento de acompanhamento do egresso do PPGE, cuja coleta, 

tratamento e análise de dados foram feitos em articulação com o trabalho na citada 

comissão. 

Essa pesquisa é relevante por contribuir com o debate sobre a formação de 

professores para Educação Básica, em face à emergência de acompanhamento do 

egresso de cursos de Pós-Graduação stricto sensu. É, também, relevante por 

contribuir com reflexões sobre a expansão da pós-graduação em ensino em favor da 

redução de assimetrias regionais. Com esse debate, buscamos provocar reflexões 

sobre a importância da formação continuada, bem como sobre a relevância da 

interiorização da Universidade e da Pós-Graduação, situando nesse contexto, a 

UERN, por meio do Campus Avançado de Pau dos Ferros, localizado no município 

de Pau dos Ferros, distante a 392 km da capital potiguar, Natal.  

 

1.3 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E EDUCAÇÃO BÁSICA: 

APROXIMAÇÕES COM O TEMA 

 

A pesquisa é essencial no processo formativo. Ao pesquisar, tomamos 

conhecimento de fatos essenciais, seja sobre o nosso objeto de estudo, seja por 

outros fatores que envolvam questões sociais, econômicos ou políticas. Sobre essa 

prática no universo de escrita dissertativa, sentimos a necessidade de realizar uma 

busca de conteúdos sobre o que se tem produzido em aproximações com o tema, 

solidificando essa formação. 

 Ao pensar a pesquisa como parte do processo formativo como contributo de 

transformação, sobretudo com base no pesquisador Barbosa (2010), que afirma 

existir a necessidade de uma formação para a prática da pesquisa. Sobre isso, ele 

nos diz: 
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Não estou me referindo aos procedimentos técnicos de sua aplicação, 
considerando os modelos acadêmicos ditos científicos, diálogo com as 
atitudes presentes em todo e qualquer pesquisador, tais como: 
interrogar e apresentar perguntas; buscar informações e possíveis 
respostas para as questões apresentadas; propor questões 
significativas e relevantes para si e para o grupo social ao qual 
pertence e ainda, aprender novas perspectivas e formular novas 
concepções. (BARBOSA, 2010, p.16) 

Desse modo, compreendemos que o exercício da pesquisa com o viés 

formativo não é fácil, requer esforço e estudo. Assim, buscando compreender um 

pouco mais sobre o tema principal da pesquisa, realizamos um levantamento de 

publicações sobre o que tem sido escrito a respeito dos impactos da Pós-Graduação 

stricto sensu.  

Realizando uma pesquisa junto ao Portal de Teses e Dissertações da 

CAPES2, utilizamos os descritores e recursos booleanos: (impacto da Pós-

Graduação) AND (stricto sensu) AND (Educação Básica), a fim de conhecer as 

discussões relacionadas a esse assunto, bem como as metodologias utilizadas e os 

resultados desses estudos. E ainda para traçar um panorama sobre o conhecimento 

acumulado nessas produções, elencamos o percurso utilizado e os trabalhos 

encontrados. 

O acesso ao Portal foi realizado no dia vinte e quatro de março de dois mil e 

vinte, utilizando a busca “por assunto”, com os recursos booleanos e descritores 

iniciais como (Impacto da Pós-Graduação) AND (Educação Básica), apresentando 

quatrocentos e setenta e oito (478) trabalhos; refizemos a busca usando (Impacto da 

Pós-Graduação) AND (Stricto Sensu) AND (Educação básica), encontrando um 

número significativo de trabalhos, cento e quarenta e quatro (144), sendo necessária 

a utilização de outros filtros, como “revisado por pares”, resultando em cento e onze 

(111).  

Ainda utilizamos um recorte temporal dos últimos dez anos (2010-2020), 

tendo como parâmetro temporal o contexto de discussão e aprovação do atual PNE, 

resultando em cento e seis (106) trabalhos; destes, cinquenta e sete (57) foram 

escritos em inglês, trinta e seis (36) em espanhol. E, por fim, realizamos mais um 

filtro, agora sobre os escritos em português, totalizando sessenta e seis (66) 

publicações.  

 
2 CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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Analisando outros filtros como área de conhecimento, e por meio da leitura 

flutuante dos títulos, resumos e palavras-chave, percebemos que não contemplavam 

os objetivos. Dessa forma, selecionamos apenas textos que abordavam a 

importância da Pós-Graduação na perspectiva de contributo com a Educação 

básica; pesquisas realizadas com egressos da pós-graduação, ou que discutiam a 

formação de professores. Após lê-los e filtrá-los, de acordo com os critérios 

expostos, elencamos no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Categorias para refinamento da busca no Portal da CAPES 

Categorias para refinamento da busca no Portal da 

CAPES 

Importância da pós-graduação para a Educação Básica 

Pesquisas realizadas com egressos da Pós-graduação 

Estudos relacionados com a formação de professores 

    Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

Mediante as categorias de filtragem, selecionamos quatro publicações, 

compreendendo que os trabalhos encontrados serão uma base importante para 

delinear o que se tem discutido sobre a relação pós-graduação e a Educação 

Básica. Organizamos essas publicações por ano de publicação, título, autores, tipo e 

instituição, no quadro baixo: 

           Quadro 2 – Trabalhos selecionados no Portal Capes 

Nº TIPO ANO LOCAL  TÍTULO AUTORES 

01 Artigo 2012 RBPG A pós-graduação e a Educação 
Básica: um tema desafiante 

Robert 
Evan 
Verhine 

02 Artigo 2016 HOLOS A pós-graduação em educação e o 
PNE 

Machado 
M, M 

03 Artigo 2011 RAC-
ANPAD 

Réplica 1: Formar docentes: em que 
medida a pós-graduação cumpre 
esta missão? 

Bastos, 
Menandro, 
Tourinho, 
Yamamoto, 

04 Artigo 2010 RBPG Percepção sobre o curso e perfil dos 
egressos do Programa de Mestrado 
em Ciências e Saúde da UFPI 

Mendes, 
Vensceslau, 
Aires, 
Junior  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Verhine (2012) publicou o artigo na Revista Brasileira de Pós-Graduação e 

apresenta inicialmente uma contextualização sobre o Plano Nacional de Pós-

Graduação (2011-2020). Faz uma crítica à forma como os capítulos 3 e 8 estão 

organizados; apresenta o fato de no terceiro existir uma abordagem sobre os 

avanços da Educação Superior ao longo dos anos 1960 a 2000, traz os dados 

quantitativos em termos de expansão do ensino no país, tanto em termos de 

quantidade programas stricto sensu como no total de mestres e doutores titulados, 

mas também ressalta o papel da Capes, criada em 1951, e que desde então tem se 

preocupando com o planejamento, avaliação e investimentos que contribuem para 

essa expansão e também possibilita o desenvolvimento de pesquisas e o aumento 

de índices de produção intelectual. 

Quando se trata do capítulo de número 8, o do PNPG (2011-2020), Verhine 

(2012) destaca o panorama de negativo apresentado, o que considera ser bem 

diferente do cenário apresentado no capítulo 3; nesse sentido é feita uma 

contextualização da Educação Básica pública e os dados apresentados retratam o 

estado de sua precarização.  

Compreendemos este artigo como relevante para o nosso estudo, uma vez 

que apresenta a discussão sobre os dois cenários: a Pós-Graduação e a Educação 

Básica, e de tal modo, hoje essas áreas se entrelaçam, visto que a própria CAPES é 

também responsável pela aproximação dos dois níveis de ensino, e no nosso objeto 

de estudo, em específico, centramos a importância que a Pós-Graduação tem na 

Educação Básica, e a necessária articulação entre os dois níveis de ensino. 

Em relação ao texto de Machado (2016), este foi publicado na revista Holos e 

objetiva refletir sobre a Pós-Graduação de acordo com o PNE 2014-2024; neste 

sentido traz uma discussão que apresenta as questões do conhecimento, da política 

e um destaque sobre as relações entre o Estado e a Sociedade Civil, abordando os 

desafios do PNE para a implementação das 20 metas, sendo que vivenciamos uma 

conjuntura política repleta de cortes orçamentário com vistas à educação.  

Assim, conhecer o referido estudo foi relevante para nossa pesquisa, pois 

apresenta reflexões sobre a análise das metas do PNE (2014-2024), ainda fazendo 

a relação com o Plano Nacional de Pós-Graduação em curso, enfocando 

principalmente as metas que estão relacionadas à Pós-Graduação. 
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Bastos et. al. (2011) apresenta um artigo publicado pela Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), trazendo provocações 

sobre a temática central “formar docentes”. Nesse artigo, evidencia aspectos da 

expansão do ensino ao longo das décadas e que isso aprofunda as discussões em 

torno da qualificação docente, o que acreditam ser o grande desafio da educação 

brasileira. Os autores também tecem críticas sobre a ausência de discussão em 

torno da formação para a docência no Ensino Superior, como se só os professores 

dos outros níveis de ensino necessitassem desenvolver competências para ensinar.  

 De todo modo, o texto também traz discussão sobre a importância da relação 

entre a formação docente e a formação do pesquisador na Pós-Graduação. 

Destaca-se no artigo que os cursos stricto sensu preocupam-se em oferecer a grade 

curricular de disciplina para o desenvolvimento das pesquisas e acaba esquecendo 

da formação para o ensino. O referido texto contribui na presente pesquisa porque 

também traz o dado sobre o aumento do número de mestres e doutores no país, e 

nos faz pensar sobre as questões levantadas no contexto dos cursos em nível de 

mestrado e doutorado.  

 Por fim, temos a apreciação dos dados no artigo de Mendes et.al (2010), 

publicado na Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG), fruto de uma pesquisa 

que objetivou avaliar os egressos do Programa de Mestrado em Ciências e Saúde 

da Universidade Federal do Piauí (UFPI), de acordo com o perfil acadêmico, 

profissional e as percepções sobre o curso. O texto segue a mesma conjuntura dos 

anteriores citando a expansão da Pós-Graduação. A amostra teve a presença de 32 

dos 39 alunos egressos, e de acordo com a pesquisa, o corpo docente foi citado 

como o principal ponto positivo do programa, de acordo com a percepção dos 

respondentes. Essa pesquisa se assemelha à nossa, pelo fato de trazer a percepção 

dos egressos sobre o curso e o programa de mestrado e, principalmente, por trazer 

a visão dos titulados, foco também da nossa pesquisa.  

 Em linhas gerais, entendemos que as contribuições apresentadas enriquecem 

a trajetória do nosso estudo, nos ajudando na delimitação do objeto e acúmulo de 

repertório de leituras. Com efeito, os construtos teóricos que discorrem sobre a Pós-

Graduação stricto sensu apresentam um patamar de cunho quantitativo, em que na 

maioria se propõe a mostrar dados relevantes sobre a crescente inserção de 

professores da Educação Básica nos programas de Pós-Graduação. Embora 

façamos uso dos dados quantitativos de programas e cursos de Pós-Graduação, os 
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dados quantitativos são complementares a pesquisas de orientação qualitativa, uma 

vez que buscamos apresentar uma reflexão e análise sobre contribuições, impactos 

e efeitos que a Pós-Graduação traz para a formação do professor na Educação 

Básica.  

 

1.4 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA DISSERTAÇÃO   

 

 A dissertação está organizada em seis capítulos. No primeiro capítulo, 

abordamos a Introdução com aspectos iniciais da pesquisa: problemática, objetivos 

e justificativa. 

No segundo capítulo, tratamos dos aspectos metodológicos da pesquisa, com 

a natureza do estudo, a caracterização do lócus e dos sujeitos da pesquisa, o 

processo de constituição do objeto e dos sujeitos da pesquisa, os procedimentos de 

análise de dados e as questões éticas que envolvem a pesquisa. 

No terceiro capítulo, apresentamos o aporte teórico usado como subsídios às 

discussões apresentadas trazendo, inicialmente, reflexões históricas sobre a 

educação brasileira que se estende do período colonial aos dias atuais, abordamos 

aspectos sociais e políticos, assim como a importância da formação inicial e 

continuada dos profissionais.  

No quarto capítulo, apresentamos uma discussão teórica sobre a formação 

docente, articulando com a contextualização sobre a área de Ensino (CAPES). Além 

disso, abordamos a Pós-Graduação stricto sensu no Campus da UERN de Pau dos 

Ferros. 

No quinto e sexto capítulo, apresentamos a análise dos dados. No primeiro 

capítulo de análise trazemos a discussão sobre o perfil dos egressos, a produção 

científica e avaliação dos egressos a partir da formação recebida no 

PPGE/CAPF/UERN. No sexto capítulo, apresentamos as discussões sobre as 

contribuições do PPGE para a Educação Básica, trazendo a percepção sobre o 

exercício da profissão antes e depois da formação no PPGE, assim como o papel do 

programa na visão dos mestres titulados.   

Por fim, temos as Considerações Finais onde apresentamos os resultados da 

pesquisa, retomando os objetivos iniciais e propondo recomendações para futuras 
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pesquisas. Em seguida, trazemos as referências utilizadas ao longo da construção 

da dissertação, seguidas dos apêndices e anexos.  
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              CAPÍTULO II 
 

 

 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

 

       

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino.” (Paulo Freire) 
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2 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Na realização de uma pesquisa é pertinente o esclarecimento sobre o 

percurso metodológico adotado, de modo que neste capítulo temos a exposição das 

etapas de desenvolvimento da mesma destacando a caracterização, descrevendo o 

lócus e os sujeitos investigados, os instrumentos de construção, a análise de dados, 

as questões éticas que envolvem a pesquisa com seres humanos, além de uma 

breve revisão de literatura fazendo aproximações com a temática em estudo. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO E NATUREZA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa enfoca as contribuições da Pós-Graduação em ensino 

para a Educação Básica sob o olhar dos sujeitos egressos do PPGE. Nesta 

investigação, propomo-nos à realização inicialmente de uma pesquisa 

bibliográfica, como forma de construir o repertório epistemológico a partir dos 

trabalhos já existentes sobre a referida temática, assim como para a solidificação 

dos conhecimentos em torno ao assunto investigado. De acordo com Severino 

(2007, p. 122), esse tipo de pesquisa “é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como 

livros, artigos e teses etc. utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já 

trabalhadas”. 

A pesquisa teve caráter exploratório, quando nos apropriamos de 

informações relevantes sobre o programa no site do PPGE e reuniões de trabalho 

na Comissão de Autoavaliação do Programa. Para construção do nosso objeto, 

seguimos os passos definidos por Severino nesse tipo de pesquisa, ou seja, 

buscamos “[...] levantar informações sobre determinado objeto, delimitando assim 

um campo de trabalho, mapeando condições de manifestação desse objeto” 

(SEVERINO, 2007, p.123).  

Combinada à pesquisa exploratória, fizemos uso da pesquisa documental, 

oriunda de documentos oficiais e legais relacionados ao PPGE, cujos “[...] conteúdos 

dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, 

a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise” 

(SEVERINO, 2007, p.123). Os documentos consultados foram: Regimento do 

PPGE, Plano de Avaliação e Autoavaliação do PPGE, Documento de Área de 
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Ensino, Relatório de Área de Ensino, entre outras informações e dados oriundos da 

secretaria e coordenação do Programa.  

Trabalhamos com a pesquisa de caráter descritiva, que de acordo com Gil 

(2008), é um tipo de pesquisa que objetiva a descrição das características de 

determinado fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis, o que de 

fato objetivamos com este trabalho. É o momento em que descrevemos as 

informações referentes à caracterização e ao perfil dos sujeitos, origem regional, 

formação e atuação profissional.  

E também explicativa, que conforme Gil (2008):  

 
São aquelas pesquisas que têm como preocupação central identificar 
os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 
conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das 
coisas. (GIL, 2008, p.28) 
 
 

Como a pesquisa busca analisar as contribuições da Pós-Graduação em 

ensino a partir das percepções dos sujeitos, tem-se forte relação com o exposto por 

Gil (2008), ao destacar a complexidade deste tipo de pesquisa, que exige do 

pesquisador a identificação de fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. 

Em se tratando da natureza da pesquisa, trata-se de uma investigação de 

abordagem qualitativa, que segundo Minayo (2001): 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos. (MINAYO, 2001, p.21) 

 

Dentro das possibilidades apontadas por Minayo (2001), estaremos 

trabalhando com significados e atitudes. Ao realizar uma investigação sobre as 

contribuições da Pós-Graduação na formação dos professores da Educação Básica, 

notamos que a mesma enquadra-se nessa abordagem, tendo em vista que 

trabalharemos com sujeitos que estarão atuando na Educação Básica, visando à 

compreensão das possibilidades e contribuições que esse programa tem dado como 

resposta à Educação Básica.  
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2.2 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O instrumento de pesquisa utilizado para a obtenção dos dados foi o 

questionário. De acordo com Pádua (2004, p.72), “os questionários são instrumentos 

de coleta de dados que são preenchidos pelos informantes, sem a presença do 

pesquisador”; por isso, optamos por esse mecanismo, uma vez que os sujeitos da 

pesquisa estão em regiões diversas do país, o que será exposto no tópico de 

caracterização do lócus e dos sujeitos.  

O questionário foi estruturado com perguntas abertas e fechadas, 

possibilitando uma análise qualitativa de dados. Segundo Pádua (2004), as questões 

abertas possibilitam este tipo de análise, uma vez que as respostas não são 

previsíveis como no caso das perguntas fechadas. O instrumental foi dividido em 

seis seções, sendo a primeira com o perfil do egresso; a segunda com informações 

sobre a formação acadêmica e atuação profissional; a terceira relacionada à 

produção intelectual e atuação na Educação Básica; a quarta e a quinta com 

questões relacionadas à avaliação do corpo docente e o programa de mestrado e, 

por fim, a sexta, em que o respondente foi motivado a realizar uma autoavaliação 

enquanto aluno/egresso do PPGE e implicações dessa formação na Educação 

Básica.  

Pádua (2004) destaca ainda que quando os investigados não residem no local 

da pesquisa, o questionário pode ser enviado pelos Correios, mas no caso desta 

pesquisa, optamos por realizar on-line, criado a partir do Google drive, de modo a 

chegar e alcançar o maior número de respondentes e viabilizar o contato com os 

egressos do PPGE. O questionário foi enviado via site Pesquisa em Rede3, 

desenvolvido por meio da Plataforma Webnode. Esse site tem subsidiado o 

desenvolvimento de pesquisas de mestrado, vinculadas ao Núcleo de Estudos em 

Educação (NEEd), do Departamento de Educação, do Campus de Pau dos 

Ferros(CAPF/UERN), cujo objetivo é usar o espaço virtual a serviço da 

popularização da ciência, com eixos que envolvem a pesquisa, o ensino e a 

extensão. Antes de ser aplicado, o questionário de egresso foi submetido à 

aprovação da Comissão de Avaliação e Autoavaliação do PPGE, no dia 04 de março 

de 2020, juntamente com o plano de ação. Em seguida, o questionário foi submetido 

 
3 Endereço do site: https://pesquisa-em-rede7.webnode.com/ 

 

https://pesquisa-em-rede7.webnode.com/
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a um pré-teste passando por ajustes. O questionário final foi aplicado no período de 

09 a 19 de março de 2020.  

Com os dados coletados por meio da pesquisa documental e exploratória, e 

da aplicação dos questionários, realizamos a codificação, tabulação, descrição e 

análise dos dados, considerando as orientações teóricas que subsidiam a pesquisa. 

Por fim, realizamos a análise e interpretação dos dados procurando 

apresentar as percepções dos sujeitos egressos do PPGE e atuantes na Educação 

Básica. Para análise de dados, nos apropriamos da análise de conteúdo a partir de 

Bardin (2004), para o qual este tipo de análise “aparece como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. (BARDIN, 2004, p.38). Para a 

utilização do método, foi necessária a criação de categorias relacionadas ao objeto 

de pesquisa.  

Desse modo, as deduções lógicas ou inferências que foram obtidas a partir 

das categorias foram responsáveis pela identificação das questões relevantes 

contidas no conteúdo das mensagens; no caso desta pesquisa, as categorias serão 

descritas a posteriori.  

De acordo com Bardin, (2004) quem faz este tipo de análise trabalha com 

palavras que, isoladas, podem atribuir relações com a mensagem ou possibilitar que 

se faça inferência de conhecimento a partir da mensagem. E a partir disso são 

estabelecidas correspondências entre as estruturas linguísticas ou semânticas e as 

estruturas psicológicas ou sociológicas dos enunciados. (BARDIN, 2004, p.41). 

Segundo a autora, a leitura do pesquisador responsável pela análise não é, portanto, 

uma leitura à letra, mas, o realçar de um sentido que se encontra em segundo plano.  

 

A análise de conteúdo é uma dentre as diferentes formas de 
interpretar o conteúdo de um texto, que se desenvolveu, adotando 
normas sistemáticas de extrair os significados temáticos ou os 
significantes lexicais, por meio dos elementos mais simples de um 
texto. (CHIZZOTTI, 2008, p.114) 
 

 

Assim, os resultados obtidos possibilitaram refletir sobre as contribuições da 

Pós-Graduação na formação dos docentes da Educação Básica, destacando a 

importante contribuição do PPGE para a vida dos sujeitos egressos do programa, 

como para a sociedade em geral.  
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2.3 CARACTERIZAÇÕES DO LÓCUS E DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Sou fruto da força do chão nordestino, propago o meu verso 
com garra e coragem; se enxergo poesia na cor da paisagem, 
transcrevo pintando o meu próprio destino. Não sou da 
nobreza, tampouco granfino, mas planto riqueza no meu 
versejar; não perco sotaque do meu linguajar ou nego pro 
mundo que sou do Nordeste, pois tenho certeza do amor que 
reveste, o orgulho que sinto de ser potiguar. (RENATO, 2019, 
p.15) 

 

O berço da pesquisa está situado no município de Pau dos Ferros, localizado 

na Mesorregião Oeste Potiguar, no interior do Rio Grande do Norte, com uma área 

de 259,959 km². A população do município é de 27.745 habitantes, de acordo com o 

Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de 2010, e uma 

estimativa de 30.183 habitantes em 2018. 

Mapa 1: Localização do município de Pau dos Ferros/RN. 

 

 

        Fonte: Arquivos do autor (2019). 

  

Está situada a 392 km da capital, Natal, fazendo fronteira com os Estados do 

Ceará e da Paraíba. Pau dos Ferros é popularmente conhecida como a Princesinha 

do Oeste e se destaca no que tange à economia devido à grande quantidade de 

pessoas que tem a cidade como centro de negócios. O município limita-se ao Norte 

com São Francisco do Oeste e Francisco Dantas; ao Sul: Rafael Fernandes e 
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Marcelino Vieira; ao Leste: Serrinha dos Pintos e Francisco Dantas e ao Oeste: 

Encanto e Ererê/CE. 

No campo educacional, Pau dos Ferros também é destaque; conta com o 

total de dezenove escolas municipais, treze estaduais, onze escolas privadas e um 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Em relação ao Ensino Superior, a cidade conta com uma faculdade particular, a 

Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar (FACEP), uma Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido (UFERSA), e por fim, a Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

A presente pesquisa foi realizada em um dos Campi da UERN, única 

Universidade mantida pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte. A UERN 

recebe estudantes de vários estados brasileiros com predominância dos estados do 

Ceará e da Paraíba. Quanto ao Rio Grande do Norte, a UERN abrange o estado 

com campi avançados e núcleos de Educação Superior. São 7 campi e 11 núcleos.  

 

Mapa 2: Localização dos Campi e Núcleo de Educação Superior – UERN. 

 

Fonte: Arquivos do autor (2019). 
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 Os Campi localizam-se em Mossoró, Assu, Pau dos Ferros, Patu, Natal e 

Caicó4. Os núcleos estão sediados nas cidades de Areia Branca, Apodi, Caraúbas, 

Umarizal, São Miguel, Alexandria, João Câmara, Touros, Macau, Nova Cruz e Santa 

Cruz5.  

 
A UERN oferece hoje 32 cursos de graduação, nos quais estão 
matriculados quase 12 mil alunos. A cada ano a Instituição admite 
cerca de 2500 alunos, distribuídos pelas 90 opções de entrada. 
Oferece atualmente diversos cursos de pós-graduação, frequentados 
por mais de 1000 estudantes, 12 cursos de mestrado (Física, Ciência 
da Computação, Letras, Ciências Naturais, Educação, Ciências 
Sociais e Humanas, Saúde e Sociedade, Ensino, Serviço Social e 
Direitos Sociais, Bioquímica e Biologia Molecular, Profissional em 
Letras, Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semi-árido), 2 
cursos de Doutorado (Bioquímica e Biologia Molecular, Letras) além 
da oferta de dois cursos de Residência Médica em Medicina de 
Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia e uma Residência 
Multiprofissional.  Na área de pesquisa, a instituição conta com 64 
grupos de pesquisa cadastrados, envolvendo 430 professores-
pesquisadores.  O progresso, na área do ensino e da pesquisa, 
também é visível no campo da extensão: são muitos os projetos 
aprovados, e grande o número de ações realizadas. (UERN, 2015, 
p.1) 

 

 A UERN oferta cursos também do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR)6, ofertando cursos de licenciatura para 

professores em exercício da Rede Pública estadual e municipal de ensino, que não 

possuem formação adequada à LDB 9394/96.  Até 2019, o Programa possuía 290 

alunos matriculados em 15 turmas. A UERN oferta cursos por meio do PARFOR em 

três campus avançado, são eles: Assu, com os cursos Pedagogia e Educação 

Física; Pau dos Ferros com os cursos de Pedagogia, Educação Física e Matemática 

e o campus central – Mossoró, ofertando Pedagogia7.  

 Além destes, a Universidade conta com outros programas formativos, a saber: 

Programa Institucional de Monitoria (PIM); Programa Institucional de Bolsas de 

 
4 Recentemente foi criado o Campus de Apodi, porém não foi implantado. 
5Informações presentes no site da UERN, link: http://portal.uern.br/, acessado em 25 de fevereiro de 
2020.  
6 O PARFOR está articulado com a Política Nacional de Formação de Professores do MEC e se 

desenvolve em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e Instituições Públicas 
de Ensino Superior. 
7 Informações presentes no site da UERN, link: http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-parfor, 
acessado em 02 de abril de 2020.  

http://portal.uern.br/
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-parfor
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Iniciação à Docência (PIBID); Programa Residência Pedagógica (RESPED); 

Programa de Educação Tutorial – PET8. 

 Dentre os campi da UERN, a pesquisa se solidifica no Campus de Pau dos 

Ferros (CAPF). Este Campus conta com nove cursos de graduação: Administração, 

Ciências Econômicas, Educação Física, Enfermagem, Geografia, Letras Língua 

Portuguesa, Letras Língua Inglesa, Letras Língua Espanhola e Pedagogia. Em 

relação à Pós-Graduação stricto sensu, o CAMEAM conta com quatro programas de 

mestrado, sendo estes: Programa de Mestrado Profissional em Letras – Profletras 

(mestrado); Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais 

no Semiárido – PLANDITES (mestrado); Programa de Pós-Graduação em Ensino – 

PPGE (mestrado); Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL (mestrado e 

doutorado); Doutorado Interinstitucional em Letras – UERN/IFSertão e o Doutorado 

Interinstitucional em Desenvolvimento Urbano – UFPE/UERN. Ressaltamos, ainda, 

que Pau dos Ferros pode ser o menor ou um dos menores municípios brasileiros a 

possuir programa de doutorado.  

Nosso lócus de estudo é o PPGE, sendo este um Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu, criado em 2013, e aprovado pela Portaria nº 526, 

publicada no D.O.U de 18/06/2014. Esse Programa está vinculado ao Departamento 

de Educação do CAPF/UERN e funciona em parceria com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e com a 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). O PPGE atende egressos de 

cursos de licenciatura e, também, profissionais que atuam nos diferentes níveis e 

modalidades da Educação Básica e da Educação Superior (bacharéis, tecnólogos 

ou licenciados), tendo como área de concentração a Educação Básica; possui três 

linhas de pesquisa, são estas: ensino de ciências exatas e ambientais, de ciências 

humanas e sociais e no ensino de línguas.  

De acordo com o Regimento Interno do Curso de Mestrado em Ensino (2019), 

o PPGE objetiva:  

 

Art. 2º O CMAE tem como objetivo geral formar recursos humanos na 
área da pesquisa e do ensino, com interesse nos processos de ensino 
e aprendizagem na educação básica, sobretudo nas áreas de ensino 
de ciências exatas e naturais, de ciências humanas e sociais e de 

 
8 Outras informações sobre estes programas da universidade podem ser consultadas no site da IES, 
http://portal.uern.br/.  

http://portal.uern.br/
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linguagens, visando à melhoria no desempenho do professor em sala 
de aula, bem como no desenvolvimento de técnicas e produtos de 
aprendizagem. Como objetivos específicos, o CMAE se propõe a: 
I - Formar profissionais da educação básica e do ensino superior, nos 
processos de ensino e aprendizagem na educação básica, sobretudo 
nas áreas de ensino de ciências exatas e naturais, de ciências 
humanas e sociais e de ensino de línguas, de modo a constituir-se em 
um centro formador de recursos humanos; 
II - Desenvolver pesquisas de relevância científica e educacional nas 
áreas de seu interesse; e 
III - Intervir na realidade sociocultural, contribuindo para elevar o nível 
científico e educacional em sua área de atuação. (UERN, 2019, p. 2) 

 

 Em busca de subsídios para o alcance dos objetivos propostos pelo 

Programa, a estrutura administrativa do curso é composta por um Colegiado, um 

Conselho Administrativo, uma Coordenação e uma Vice-Coordenação e uma 

Secretaria Executiva. A inserção no CMAE é realizada por meio de processo 

seletivo, mediante publicação de edital previamente aprovado pelo colegiado do 

curso e conduzida por uma comissão de professores do programa.  

 De acordo com o Art. 25 do Regimento do Curso (2019), o corpo docente do 

Programa é formado por: I - docentes permanentes; II - docentes visitantes; III - 

docentes colaboradores. Em 2020, o Programa conta com sete (7) professores 

atuantes na linha de Ciências Exatas e Naturais, nove (9) na linha de Ciências 

Humanas e Sociais e sete (7) na linha de Ensino de Línguas, contabilizando assim, 

vinte e três docentes, sendo vinte (20) permanentes, dois (2) colaboradores e uma 

(1) professora visitante9.  

 Quanto ao dado relativo à integralização curricular, o currículo do curso é 

formado por disciplinas que se dividem em obrigatórias e opcionais, estudos 

orientados e estudos especiais. Em relação aos estudos orientados, o Art. 39 do 

Regimento do CMAE dispõe que “Estudos orientados correspondem ao 

desenvolvimento de estudo individual e aprofundado no tema da pesquisa do 

discente, sob o acompanhamento do orientador do discente”; desse modo, o aluno 

pode realizar dois estudos desta natureza, realizando-os nos dois primeiros 

semestres. No que se refere aos estudos especiais,  

 

 
9 Outras informações sobre o corpo docente do PPGE, poderá ser consultada no site do programa, 
disponível no link: http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-corpo-docente. Acesso em 14 de 

abril de 2020. 

http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-corpo-docente
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Art. 40. A critério do Conselho Administrativo do Curso, poderão ser 
atribuídos créditos a atividades acadêmicas a serem desenvolvidas 
pelos alunos, denominadas de Estudos Especiais, não previstos na 
Estrutura Acadêmica, porém pertinentes à linha de pesquisa a qual o 
aluno esteja filiado, até o máximo de 2 créditos. (UERN, 2019) 

  

 Desse modo, estes estudos estão relacionados a artigos publicados em 

periódicos avaliados no Qualis da área do mestrado, e o discente pode contar um (1) 

crédito para a publicação e no máximo dois (2) créditos para este tipo de atividade. 

Em relação às disciplinas de caráter obrigatório, têm-se:  

Quadro 3 - Disciplinas obrigatórias – PPGE 2019 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA/CRÉDITOS 

Metodologia da pesquisa 60/4 

Epistemologia do ensino: implicações 
para Educação Básica 

60/4 

Seminário de pesquisa I 15/1 

Seminário de pesquisa II 15/1 

Fonte: Construído pela pesquisadora a partir do site do PPGE. 

 

 As disciplinas obrigatórias correspondem àquelas que devem ser cursadas 

por todos os alunos, contabilizando 10 (dez) créditos. As disciplinas opcionais 

contabilizam 14 (quatorze); atualmente o Programa conta com 27 (vinte e sete) 

componentes opcionais e são cursados pelo aluno a partir do seu interesse de 

pesquisa, conforme temos no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Disciplinas Opcionais – PPGE 201910 

Disciplina – 60horas – 4 créditos  Disciplina – 45horas – 3 créditos 

História e Filosofia do ensino de ciências A problemática ambiental e o processo 
educativo 

Produção e avaliação de materiais de 
ensino 

Ensino de ciências sociais na Educação 
Básica 

Fundamentos do ensino de física 
clássica 

Ensino interdisciplinar em ciências 
humanas e sociais 

 
10Com base em informações coletadas em reuniões da Comissão de autoavaliação do PPGE, o rol de 
disciplinas opcionais listadas no site sofreu modificações em 2019: disciplinas permaneceram, outras 
foram extintas e outras incluídas. O site do PPGE, até o momento de coleta dos dados, não trazia 
esse esclarecimento, embora, segundo informações da coordenação do PPGE, esteja no Relatório 
Sucupira de 2019. A partir de 2021, sairão do site as disciplinas que foram extintas. Acesso em 02 
maio de 2020. http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-disciplinas-ementas. 

http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-disciplinas-ementas
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Fundamentos do ensino de física 
moderna 

Conceitos e categorias geográficas de 
ensino 

Atividades experimentais no ensino de 
ciências exatas 

Ensino e aprendizagem da leitura e 
escrita 

Fundamentos do ensino de química Linguagem verbal e não verbal 

Fundamentos do ensino de química 
ambiental 

Formação do leitor e ensino de literatura 

Educação científica com enfoque CTSA Linguística aplicada ao ensino de 
línguas 

Atividades experimentais para o ensino 
de ciências exatas e naturais 

Fundamentos teóricos de ensino e 
aprendizagem de ciências exatas e 
naturais 

Abordagens interdisciplinares de 
pesquisas e práticas em educação 
ambiental 

Objetos de aprendizagem aplicados ao 
ensino de ciências de exatas e naturais 

Disciplina – 30horas – 2 créditos Disciplina – 15horas – 1 crédito 

Novas tecnologias aplicadas ao ensino Estudos orientados I 

Tópicos avançados em ensino Estudos orientados II 

Filosofia das ciências humanas e sociais Seminário temático 

Divulgação científica em espaços 
escolares e não-escolares 

 

Fonte: Construído pela pesquisadora, a partir do site do PPGE. 

 

 Além dos créditos cursados nas disciplinas, o Art. 41 do Regimento do Curso 

esclarece que são acrescidos 06 (seis) créditos no histórico escolar do aluno, e que 

o mesmo se refere à aprovação da dissertação, integralizando assim o mínimo de 30 

créditos. Importante destacar a natureza interdisciplinar no CMAE, o que é 

perceptível a partir do público alvo que o programa atende, do corpo docente a ele 

vinculado, assim como a visualização das disciplinas ofertadas ao longo do curso.   

Esse caráter interdisciplinar também está posto na estrutura dos grupos de 

pesquisa e nas próprias pesquisas desenvolvidas no Programa. Entendendo que a 

participação dos alunos em grupos de pesquisa enriquece a formação, e que essa 

inserção se configura como elemento essencial na Pós-Graduação stricto sensu, o 

PPGE dispõe de 16 (dezesseis) grupos de pesquisa, a saber:  

 

EALE – Estudos Aplicados em Línguas Estrangeiras; GECA – Grupo 
de Estudos da Criança e do Adolescente; GEPPE – Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-
Aprendizagem; GPET – Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino 
de Texto; GPCTA – Grupo de Pesquisa em Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos; GPIECE – Grupo de Pesquisa em Instrumentação e 
Ensino de Ciências Exatas; GEMPA – Grupo de Estudos em 
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Matemática Pura e Aplicada; GEPEES – Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade; GEPEECH – Grupo 
de Estudos em Espaço, Ensino e Ciências Humanas;  NEEPD – 
Núcleo de Estudos em Economia Política do Desenvolvimento; NEEd 
– Núcleo de Estudos em Educação; NuGAR – Núcleo de Estudos de 
Geografia Agrária e Regional; NUPED – Núcleo de Pesquisa em 
Educação; PARÊNKLISIS; GRUPESCES – Conhecimento, 
Enfermagem e Saúde das Populações; GIPESS – Grupo 
Interdisciplinar de Pesquisa em Educação, Saúde e Sociedade. 
(UERN, 2020)11 

  

 Desde o início do seu funcionamento, o PPGE além da presente atuação em 

grupos de pesquisa, tem se preocupado com o desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Ao longo do curso, os mestrandos são motivados a 

participar de eventos de cunho local, regional, nacional e internacional; além disso, a 

produção de produtos educativos é uma prática recorrente no Programa, tendo até 

em 2019, lançado duas cartilhas pedagógicas. Também é preocupação da 

coordenação do Programa o incentivo à publicação como fonte de expansão e 

propagação da ciência. 

 Com um total de 20 (vinte) projetos de pesquisa e 1(um) projeto de extensão 

já concluídos, atualmente, o Programa conta com dois projetos de extensão em 

andamento; um vinculado à linha 2 (Ensino de Ciências Humanas e Sociais) cujo 

título é “Programa Feira de Ciências do Oeste Potiguar”, e um vinculado à linha 3 

(Ensino de Línguas) “Programa BALE – Biblioteca Ambulante e Literatura nas 

Escolas”. Até 2019, estão cadastrados 19 (dezenove) projetos de pesquisa, 

subdivididos nas três linhas de pesquisa do Programa, conforme mostra o Quadro 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Informações presentes no site do PPGE, disponível no link 

http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-grupos-de-pesquisa. Acesso em 14 de 
abril de 2020. 

http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-grupos-de-pesquisa
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Quadro 5: Projetos de Pesquisa em andamento12 – PPGE (2020) 

 

Fonte: Construído pela pesquisadora, a partir do site do PPGE. 

 

 
12 Outras informações sobre os projetos desenvolvidos no PPGE podem ser consultadas no 

site do programa. Link http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-projetos-em-
andamento; acesso em 14 de abril de 2020.  

http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-projetos-em-andamento
http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-projetos-em-andamento
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Tratando da origem regional dos alunos, o Programa possui alunos oriundos 

dos Estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, Pernambuco e Piauí, 

conforme exposto no Mapa 3. 

 

Mapa 3: Localização dos Estados de origem dos discentes do PPGE 

 

Fonte: Arquivos do autor (2019). 

 

 Para realizarmos a presente pesquisa, contamos com a colaboração da 

coordenação, professores, alunos e técnico do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino/CAMEAM/UERN; participaram do recrutamento dos sujeitos da pesquisa: 

109 egressos do PPGE.  

De início, o primeiro contato com o egresso se deu pelo e-mail e grupo de 

WhatsApp específico dos egressos do PPGE, que ao longo da aplicação do 

questionário, foi atualizado com novas entradas de egressos no grupo. O 

questionário foi acompanhado de um curto texto informando que se tratava de uma 

pesquisa de dissertação, mas também que reunia questões que davam conta do 

acompanhamento do egresso do PPGE, sob a responsabilidade da Comissão de 

Autoavaliação. E, com isso, o intuito foi sensibilizar os egressos a responderem. Na 

primeira semana, obtivemos um retorno de mais 60% de repostas. Em seguida, 

passamos a contatar pessoalmente, por e-mail, WhatsApp no privado e ligações.  
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O controle de envio e recebimento dos questionários foi feito em tabela, cuja 

conferência dos respondentes foi feita nominalmente: após levantamento de entrada 

no Programa por turma (2014, 2015, 2016, 2017 e 201813) e respectivos titulados 

por ano (2016, 2017 e 2018 e 2019), conferíamos quem respondia ou não. Ao final, 

dos 109 egressos, até 2019, obtivemos retorno de 108 respondentes. Embora, 

tenhamos feito inúmeras tentativas de contato, um não respondeu. Nesse processo, 

construímos uma base de dados com informações pessoais dos egressos, com 

endereço, telefone e e-mail atualizados que serão utilizados apenas pela Comissão, 

secretaria e coordenação do PPGE, tendo em vista a demanda da CAPES de 

acompanhamento por cinco anos do egresso, após titulado.  

 

2.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 Em relação aos procedimentos éticos da pesquisa, os participantes foram 

convidados a participar da pesquisa, voluntariamente e com a garantia de que não 

terão nenhum custo ou prejuízo. Para tanto, realizamos a apresentação dos 

objetivos da pesquisa e como desenvolver-se-ia.  

 Os sujeitos assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 

feito de modo virtual, na primeira seção do questionário on-line. Buscando garantir o 

anonimato dos participantes, utilizamos pseudônimos no momento de análise dos 

dados.  

 Vale salientar, que o projeto de dissertação foi submetido, avaliado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade do Estado do 

Rio Grande Norte (UERN), tendo-se o Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE), sob o registro 28789019.3.0000.5294.  

 

  

 

 

                                                          

 

 
13Tivemos que considerar a entrada de alunos em 2018, em função de alunos dessa turma ter 
defendido no ano de 2019, antecipando a defesa. 
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              CAPÍTULO III 
 

 

 

 

A EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM QUESTÃO: DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA ÀS PÓS-GRADUAÇÕES 
STRICTO SENSU 
 

 

       

 

A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma 

teoria do conhecimento posta em prática.” (Paulo 

Freire) 

 “ 
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3 A EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM QUESTÃO: DA EDUCAÇÃO BÁSICA ÀS PÓS-

GRADUAÇÕES STRICTO SENSU 

 

              Neste capítulo, abordaremos discussões e posicionamentos acerca da 

historicidade da educação brasileira e da Pós-Graduação stricto sensu, fazendo um 

relato sobre a expansão do Ensino Superior e da Pós-Graduação no Brasil, nos 

governos FHC, Lula e Dilma. Nesse sentido, o aporte teórico utilizado se 

fundamenta nos construtos teóricos de Ghiraldelli Jr (2009), Bobbio (2000), Dourado 

(2011), Libâneo (2012), Cury (2014), Costa (2014), Vieira (2014) e Oliveira (2014) 

entre outros, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). Neste 

tópico também abordaremos a expansão do Ensino Superior e o surgimento dos 

planos nacionais de Pós-Graduação, provocando reflexões sobre o marco 

significativo abordado em cada período de vigência do plano. 

 

3.1 A HISTORICIDADE DA EDUCAÇÃO: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Antes de falarmos sobre o surgimento da Pós-Graduação no Brasil, faz-se 

necessário uma breve retomada ao surgimento da educação. Assim, conforme 

proposto por Oliveira (2014), a origem da educação no Brasil inicia-se com a forte 

hegemonia católica, em que o ensino ministrado por jesuítas propagava a 

valorização da fé, predominância que perpetuou durante o período colonial.  

De acordo com Ghiraldelli Jr (2009), os jesuítas tiveram o primeiro monopólio 

do ensino regular escolar, uma vez que, sob o comando de Nóbrega14, chegaram a 

fundar vários colégios com o objetivo de uma formação religiosa. Sobre a 

organização das aulas o que os jesuítas compreendiam ter como missão, tinha-se 

uma espécie de elaboração de plano que se estruturava da seguinte forma:  

 

Tal plano de estudos, em uma primeira etapa, continha ensino do 
português, a doutrina cristã e a escola de ler e escrever. Previa 
também, em uma segunda etapa, o ensino da música instrumental e 
do canto orfeônico. Esta segunda etapa evoluía em um determinado 
momento da vida do estudante para uma saída com duas opções: 
terminar os estudos com o aprendizado profissional ligado à 

 
14Manoel da Nóbrega (1517-1570) foi um padre de Portugal que por indicação de Tomé de 
Souza veio para o Brasil em busca de realizar a catequização indígena. 
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agricultura ou seguir em aulas de gramática e, então, finalizar os 
estudos na Europa. (GHIRALDELLY JR, 2009, p.2) 

 

Segundo o autor, pode-se perceber nessa estruturação da educação jesuítica, 

entre 1549 a 1759, quando permaneceram à frente da educação brasileira, o 

primeiro esboço de uma pedagogia sistematizada no Plano de Estudos 

“RatioStudiorum”. A expulsão da Companhia de Jesus ocorreu em 1759 em um 

movimento de reforma liderado pelo Marquês de Pombal15, quando já havia mais de 

100 colégios instalados no Brasil.  

Com a expulsão e as novas formas de ensino propostas pelo Marquês de 

Pombal, é possível dizer que iniciava o primeiro esboço de escola pública. Ghiraldelli 

Junior (2009) expõe que, neste momento, o ensino no Brasil e em Portugal passa a 

ser de responsabilidade do Estado, e que, embora em sua maioria fosse regido por 

pessoas formadas pelos jesuítas, passava a existir um certo acompanhamento 

sobre os conteúdos a serem ensinados com o advento das aulas régias16 e a 

seleção dos professores por concurso. 

Com a chegada da Família Real ao Brasil, em 1808, notamos algumas 

mudanças relativas à realidade social e cultural do país, pois o Brasil precisava 

apresentar semelhanças com a realidade vivenciada pela Corte em Portugal, 

momento de profunda modificação nos hábitos e costumes brasileiros, “no setor 

educacional surgem os primeiros cursos superiores, embora baseados em aulas 

avulsas e com um sentido profissional prático”. (OLIVEIRA, 2014, p.947).  

A educação, dividida em três esferas, era organizada com o ensino primário: 

em que se ensinava a ler e escrever; o ensino secundário com o acesso às aulas 

régias, agora a presença de mais disciplinas e o ensino superior. Naquela época a 

elite, vinda de Portugal, era o público que tinha acesso a esse último nível de ensino. 

Conforme aponta Schuch (1998), tais faculdades foram criadas, inicialmente, para 

atender à burocracia do Estado. Portanto, elas buscavam formar advogados, 

médicos e engenheiros.  

Em 1821, a Corte Portuguesa retorna para Portugal e, no ano seguinte, em 

1822, D. Pedro I proclama a Independência do Brasil, um marco na história do país. 

Em 1824, ele regulamenta a primeira Constituição Brasileira, cujo texto em seu 

 
15Ministro do Estado de Portugal da época. 
16Aulas avulsas de grego, latim, filosofia e retórica. Ministradas pelos professores em suas 

próprias residências e com pagamento feito pelo Estado. 
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artigo 179, ao falar sobre as disposições gerais, dos direitos civis e políticos dos 

brasileiros, expressa: “XXXII. A Instrucção primária, e gratuita a todos os Cidadãos. 

XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das 

Sciencias, Bellas Letras, e Artes”. (BRASIL, 1824). Neste contexto, embora de forma 

elementar surgiu a primeira ideia de um sistema de educação, o qual tinha a 

proposição de um ensino gratuito e proposto pelo Império.  

Durante a Primeira República (1889 – 1930), o Brasil vivenciava algumas 

transformações, seja no plano econômico ou no plano educacional, uma época de 

novidades cercava a realidade brasileira.  

 
A República não veio por meio de um grande movimento popular. Ela 
se instaurou como um movimento militar com apoio de setores da 
economia cafeeira, então descontentes, principalmente por causa da 
política do Império, incapaz de dar proteção econômica os chamados 
barões do café e outros grupos regionais. (GHIRALDELLI JR, 2009, 
p.9) 

 

O modelo ora propicio à vida do Império já não satisfazia as necessidades da 

época. Conforme Ghiraldelli Jr (2009) propõe, esse descontentamento aliado à 

mudança na vida das pessoas, entre elas a nova forma de pensar numa perspectiva 

democrática ora exportada da Europa, fez com que o Império não sobrevivesse.  

Com as transformações dos espaços, percebia-se também as novas 

exigências da sociedade, e a escola, aos poucos tornou-se item decisivo na vida da 

população urbana, o que propagou uma discussão sobre a necessidade de 

expansão da escola.  

Após a primeira Guerra Mundial (1914-1918), especificamente na década de 

1920, inicia-se a discussão pela modificação das práticas de ensino propagada 

desde os jesuítas; com a euforia do fim da segunda guerra e a vitória dos Estados 

Unidos, o globo começa a se apropriar de muitas características norte-americanas 

inclusive na literatura, e nisto buscava-se no Brasil o que Ghiraldelli Jr (2009) 

denomina de otimismo pedagógico, o que resultaria, adiante, uma modificação no 

plano educacional. Muitos jovens intelectuais brasileiros deixaram um legado deste 

período.  

O que se fez no Brasil nessa época deve-se, muito, a jovens 
intelectuais que foram para várias capitais do país e procuraram dar 
consistência à educação estadual e, de certa forma, regraram 
minimamente as condições escolares de cada Estado ou, em suas 
capitais. Estes homens e suas tarefas passaram para a história: 
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Anísio Teixeira (Bahia, 1925), Fernando de Azevedo (Distrito 
Federal, 1928), Lourenço Filho (Ceará, 1923; São Paulo, 1930), 
Francisco Campos (Minas Gerais, 1927), Sampaio Dória (São Paulo, 
1920) e Carneiro Leão (Pernambuco, 1930) – eles foram 
protagonistas de um dos nossos primeiros movimentos relativamente 
organizados de política educacional associados a algum ideário 
pedagógico, desde a tarefa pioneira dos jesuítas que, sem dúvidas, 
foi o início da nossa história escolar. (GHIRALDELLI JR, 2009, p.14) 

 
 
Como observado, esses líderes iniciam o processo de discussão sobre a 

gratuidade do acesso à escola pública e, consequentemente, um ensino pautado na 

qualidade, na qual se buscava um redimensionamento das práticas educativas.  

Na Segunda República (1930-1945), Getúlio Vargas criou o Ministério da 

Educação e Saúde Pública, tendo Francisco Campos como ministro. Nos primeiros 

anos aconteceu o que ficou conhecido como a “Reforma Francisco Campos”, 

quando houve a regulamentação e criação dos seguintes decretos: 

 

Decreto n. 19.850 (11/4/1931), Campos criou o Conselho Nacional 
de Educação, pelo Decreto n. 19.851 (11/4/1931), dispôs itens 
regulamentando e organizando o Ensino Superior no Brasil, 
adotando o chamado regime universitário; em seguida, com o 
Decreto n. 19.852 (11/4/1931), organizou a Universidade do Rio de 
Janeiro; com o Decreto n. 19.890 (18/4/1931), organizou o ensino 
secundário; com o Decreto n. 20.158 (30/6/1931), organizou o ensino 
comercial e regulamentou a profissão de contador e outras. Por fim, 
consolidou as regulamentações sobre o ensino secundário com o 
Decreto n. 21.241 (14/4/1931). (GHIRALDELLI JR, 2009, p.21) 

 
A década de 1930 é um marco histórico no campo educacional, não apenas 

pelo estabelecimento dos decretos citados, mas principalmente pela criação e 

organização das universidades.  

 

Embora algumas já existissem, resultavam de simples agregação 
das faculdades, mantendo-se a concepção acadêmica e dirigida para 
o ‘espírito da profissão’. Os decretos de Francisco Campos 
imprimem nova orientação, voltada para maior autonomia didática e 
administrativa, interesse pela pesquisa, difusão da cultura, visando 
ainda ao benefício da comunidade. (ARANHA, 2004, p.201) 

 

Neste sentido, Aranha (2004) acrescenta que a primeira faculdade que 

consegue se formar com essa perspectiva de organização é a Universidade de São 
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Paulo, em 1934. No ano seguinte, é fundada a do Rio de Janeiro17. Já em 1937 são 

diplomados, no Brasil, os primeiros professores licenciados. Azevedo (2004, p.753 

apud Aranha, 2004, p.201), afirma que:  

 

Com esse acontecimento inaugurou-se, de fato, uma nova era do 
ensino secundário, cujos quadros docentes, constituídos até então 
de egressos de outras profissões, autodidatas ou práticos 
experimentados no magistério, começaram a renovar e a enriquecer, 
ainda que lentamente, com especialistas formados nas faculdades 
de filosofia que, além do encargo da preparação cultural e cientifica, 
receberam por acréscimo o da formação pedagógica dos candidatos 
ao professorado do ensino secundário. 

 

Apesar dessa atuação, as contribuições do governo Vagas e do então 

ministro Francisco Campos não encerram com a promulgação destes decretos, em 

1931, por ocasião da IV Conferência Nacional de Educação, conferências estas que 

já vinham acontecendo em anos anteriores desde a criação da Associação Brasileira 

da Educação em 1924; contaram com a presença destes dois líderes que 

discursaram em favor da necessidade dos educadores definirem o sentido 

pedagógico da revolução proposta por eles.  

Um ano depois, ocorreu a V Conferência Nacional de Educação que 

objetivava discutir a necessidade de um Plano Nacional de Educação e, de acordo 

com Ghiraldelli Jr (2009):  

 

Entre uma conferência e outra, alguns intelectuais jovens, mas já 
importantes por terem participado do ciclo de reformas estaduais dos 
anos 1920, assinaram um texto que se tornou um clássico na 
literatura pedagógica da história e filosofia da educação brasileira: O 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932. 
(GHIRALDELLI JR, 2009, p.22) 

 

O Manifesto dos Pioneiros, assinado em 1932, por vinte e seis educadores 

brasileiros, é um marco na história da educação do país. O documento previa uma 

modificação no formato do ensino da época, propondo uma equidade de acesso, um 

ensino laico, público e de qualidade. Pode-se dizer que esse foi o primeiro esboço 

de uma proposta de Plano Nacional de Educação.  

De acordo com Costa (2014), somente após sete décadas de reivindicação, é 

que o PNE se consolidou, quando foi aprovado, em 09 de janeiro de 2001, para o 

 
17Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. 
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primeiro decênio do século XXI, assunto este que será explorado mais adiante neste 

capítulo.  

O restabelecimento da democratização do país, após o fim do regime militar18, 

possibilitou o surgimento de uma nova Constituição Federal, a de 1988. Nesta, a 

educação é contemplada no Artigo 205: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 

 

Assim, a educação é um direito que precisa ser vivenciado e “Como se trata de 

um direito reconhecido é preciso que ele seja garantido” (CURY,2014, p.13), isso 

deve ser assegurado pelos órgãos competentes e se consolida com o primeiro 

direito social de acordo com a Constituição Federal (1998), logo em seguida, no art. 

206, são proclamados mecanismos para que esse direito social seja consolidado: 

 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, 
na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
 VIII - Piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)(BRASIL, 1988) 

 

Observa-se, neste artigo, os marcos objetivos da educação, aqui vista como 

direito de todos e dever do Estado e da família. Destacam-se os objetivos propostos 

para o desenvolvimento da pessoa, enfatizando que o ensino possua a “garantia do 

 
18Período da política brasileira que iniciou em 1964 com o afastamento do Presidente João 

Goulart e a atuação do Marechal Castelo Branco, e finalizou em 1985 com a eleição de 
Tancredo Neves. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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padrão de qualidade” (art. 206, VII). E assim, é imprescindível que devemos estar 

atentos para que essa garantia seja solidificada tal como posta na Constituição 

Federal. 

Vale destacar que para desfrutar o direito é necessário que o indivíduo tenha 

condições de exercer a sua cidadania. Esse exercício está relacionado ao nível de 

conhecimento e de conscientização que o indivíduo tem dos direitos e deveres, dos 

mecanismos para efetivá-los e do nível de organização que a sociedade possa ter 

para fazer valer os direitos. Essa é uma ação que tem início no plano individual, mas 

exige uma articulação coletiva (BOBBIO, 2000). 

Com a proposição posta pela Carta Magna, viu-se a necessidade da criação de 

uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a fim de superar 

as fragilidades da anterior (Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961), e então, em 

1996, é sancionada a LDB 9.394/96, que propõe: 

 
Art.1º A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
(BRASIL, 1996)  

 

Inspirados no proposto pela Constituição Federal de 1988, a LDB 9394/96, no 

artigo segundo, estabelece a educação como dever da família e do Estado, 

reforçando o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. O artigo vinte e um descreve os níveis da 

educação escolar, “educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; educação superior” (art. 21, I e II). De acordo com a 

LDB 9394/96, a educação superior tem por finalidade: 

 
Art. 43º. A educação superior tem por finalidade:  
I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo;  
II - Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua;  
III - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive;  
IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
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saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação;  
V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  
VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 
de reciprocidade;  
VII - Promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  
VIII - Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 
educação básica, mediante a formação e a capacitação de 
profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o 
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares. (BRASIL, 1996) 

 

Nesse sentido, a educação superior tem o objetivo de propagar o saber nas 

diferentes áreas do conhecimento, e um fundamento de relevância está exposto no 

parágrafo VIII, o qual apresenta o aprimoramento da Educação Básica, a partir da 

formação de profissionais, além do desenvolvimento de pesquisas que aproximem 

os níveis educação superior com a Educação Básica.  

De acordo com o exposto na LDB, além dos cursos de graduação que 

possibilitam o acesso aos portadores de diploma de ensino médio, têm-se os cursos 

de Pós-Graduação “compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em 

cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino (art. 

44, III).  

Como observamos, esses processos de regulamentações proporcionaram 

ganhos para a Educação Básica e para a Educação Superior, em que se inclui a 

Pós-Graduação, uma vez que institucionaliza e reconhece a importância dos 

diversos níveis de ensino. 

 

3.2 A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL: 

GOVERNOS FHC, LULA E DILMA 

 
 Ao se pensar em um Plano Nacional de Educação, inicialmente, tem-se a 

ideia de que o Plano é um tipo de planejamento e que deve ser pensado dentro de 

uma perspectiva do processo de ensino e aprendizagem tornando-se primordial e 
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com intenções específicas e qualidade, ou seja, é preciso antecipar as ações para 

que seja possível alcançar os objetivos. Vale salientar que o planejamento não pode 

ser pensado como algo burocrático e autoritário. 

O planejamento deve ser uma ferramenta de ajuda sistemática para os 

envolvidos no processo de ensino; o processo de planejamento deve ser sempre 

flexível e repensado dentro de uma perspectiva de construção de conhecimento, 

assim podemos suscitar que o planejamento deve ser um instrumento de trabalho e 

não de controle nem educacional e nem profissional. Luckesi (2011) afirma que: 

 

Podemos definir o planejamento como a aplicação sistemática do 
conhecimento humano para prever e avaliar cursos de ação 
alternativos, com vista a tomada de decisões adequadas e racionais, 
que sirvam de base para a ação futura. Planejar é decidir 
antecipadamente o que deve ser feito, ou seja, um plano é uma linha 
de ação pré-estabelecida. (LUCKESI 2011, p.19) 

 
Dessa forma, podemos afirmar que o planejamento é uma ação antecipada 

para que posteriormente se chegue ao objetivo definido. Para tanto, podemos 

colocar que a prática do planejar é muito importante sendo que esta tende a definir a 

qualidade no processo educacional o qual está sendo desenvolvido. Em uma esfera 

macro, ao pensar no planejamento em nível nacional, tem-se a existência de um 

Plano Nacional de Educação que começou a ser discutido no Brasil em 1932, 

momento de assinatura dos Manifesto dos Pioneiros, porém o que se vivenciara por 

longos anos foi uma concepção de plano de governo em que a cada novo mandato 

tinha-se uma nova configuração de ação de plano. 

Vieira (apud Sousa & Martins, 2014) apresenta uma retrospectiva histórica 

dos planos de educação no Brasil. 

 

Quadro 06 – Plano de Educação no Brasil 

Planos de Educação no Brasil 

Governo Documento Autoria  

Jango  Lei n.4.024, de 20 de dezembro de 1961, Art. 92, delega ao 
Conselho Federal (CFE) a tarefa de elaboração do Plano 
Nacional de educação (PNE) (BRASIL 1961). 

Executivo 

Jango PNE (1962) (BRASIL. MEC. CFE 1962). Executivo 

Jango Publicação do PNE/ Aprovação do programa de Emergência – 
Decreto n. 51.552, 26 de novembro de 1962 (BRASIL 1962). 

Executivo 

Jango Plano Trienal de Educação (1963 -1965) (BRASIL. MEC 1963). Executivo 

Castelo Plano de Desenvolvimento Econômico e Social – Educação 
Diagnóstico Preliminar III (setembro/1966) (BRASIL. MP.EPEA 

Executivo 
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1996). 

Médici I Plano Setorial de Educação e Cultura (1772-1974) (BRASIL. 
MEC.SG 1971). 

Executivo 

Geisel II Plano Setorial de Educação e Cultura (1975-1979) (BRASIL. 
MEC.SG 1974).  

Executivo 

Figueredo III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (1980 – 1985) 
(BRASIL. MEC. SG 1980) 

Executivo 

Sarney  Educação para Todos. Caminho para Mudança (1985) (BRASIL. 
MEC 1985).  

Executivo 

Collor Programa Setorial de educação do Governo Collor na Área de 
Educação (1990) (BRASIL. MEC 1990).  

Executivo 

Itamar Plano Decenal de Educação para Todos (1993) (BRASIL. MEC 
1993).  

Executivo 

FHC Planejamento Político – Estratégico (1995-1998) (BRASIL. MEC 
1995).  

Executivo 

FHC PNE 2001-2010 – Proposta do Executivo ao Congresso Nacional 
(1998) (BRASIL. MEC. INEP 1998; BRASIL 1998).  

Executivo 

FHC Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001 – Aprova o plano Nacional 
de educação e dá outras providências (BRASIL, 2001)  

Legislativo  

Lula Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) – 2007 
(BRASIL2007; BRASIL. MEC 2007).  

Executivo 

Lula PL n. 8.035/2010. Aprova o Plano Nacional de Educação para o 
decênio 2011 – 2020 e dá outras providências (BRASIL, 2011).  

Executivo 

 

Fonte: VIEIRA, 2014 apud SOUSA, MARTINS 2014, p. 62.  
 

O Quadro 6 expõe que a maioria dos planos de educação elaborados nos 

últimos cinquenta anos, com exceção do PNE de 2001, foram elaborados pelo 

Executivo. No âmbito educacional, os planos educacionais dizem respeito a sua 

abrangência educativa, sendo que no campo nacional temos o PNE, definido pela 

CF de 1988, em que a União deve elaborar e aprovar por lei o seu Plano em nível 

nacional, com duração de dez anos: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a:    
I - Erradicação do analfabetismo; 
II - Universalização do atendimento escolar; 
III - Melhoria da qualidade do ensino; 
IV - Formação para o trabalho; 
V - Promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. 
VI -Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto.  
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O PNE (2001-2010) foi aprovado a partir da forte pressão social dos 

movimentos de luta e teve força devido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) 9394/96 destacar que “A União incumbir-se-á de: I – elaborar o Plano 

Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios” (art.9º, I). Costa (2014) aponta que o PNE 2001-2010 foi objeto de 

vários estudos, assim como de avaliações realizadas pelo próprio Ministério da 

Educação. Tratando das Diretrizes e Metas desse PNE, Dourado (2011) destaca: 

 

O plano apresenta diretrizes e metas sem garantia de organicidade 
interna, porque uma parte das metas é reiterada: em alguns casos, 
superpostas. Há, ainda, paradoxos em sua articulação interna, 
sobretudo nas concepções norteadoras, no financiamento e na 
gestão educacional, o que é ratificado pelos nove vetos presidenciais 
que vão incidir nesses aspectos. (DOURADOS, 2011, p.28) 

 
 

Aprovado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995- 

2003), o PNE tinha uma perspectiva neoliberal da educação, principalmente no que 

se referia à questão de financiamento para o cumprimento das metas; o Plano foi 

aprovado, porém, com o veto das metas referentes aos recursos financeiros. 

Importante lembrar que o ministro de educação neste período era o economista 

Paulo Renato Souza, que ocupou o cargo durante todo o mandado de Fernando 

Henrique Cardoso.   

Conforme Libâneo et al. (2012), apesar da lei que aprovou o PNE ter 

estabelecido que os Planos Plurianuais (PPAs) da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios deveriam ser elaborados para dar suporte às metas 

constantes no PNE, muitas metas não foram atingidas devido à escassez de 

recursos, o que segundo o autor tornou o Plano mais uma carta de intenções. 

Tendo assumido a presidência do Brasil em 1995, Fernando Henrique 

Cardoso dá continuidade à política econômica iniciada na década de 1990, 

“mantendo a abertura às exportações, o programa de privatizações de grandes 

empresas estatais e outras iniciativas, visando à inserção do país no contexto de 

uma economia globalizada” (VIEIRA, 2008, p. 171). 

As reformas educacionais estabelecidas pelo governo FHC estiveram 

relacionadas às exigências do mercado, o padrão de qualidade estava relacionado 

ao proposto pela Conferência Mundial de Educação para Todos, que aconteceu em 
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1990, na Tailândia. O referido evento teve como um de seus promotores o Banco 

Mundial, bem como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  A Conferência 

contou com a participação de centenas de países, que se comprometeram a 

assegurar a oferta de uma Educação Básica de qualidade. 

Na perspectiva de Libâneo et al. (2012), a reforma educacional brasileira 

deste período teve como principal característica a amplitude de ações, mas sem o 

aumento do recurso financeiro. Um grande marco deste governo foi a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF); implantado no país em 1998, ficou estabelecida a nova 

sistemática de distribuição, em que da receita arrecada já prevista para a educação, 

o valor de 60% seria destinado para o ensino fundamental. O FUNDEF é 

considerado a principal política do governo FHC, o que possibilitou melhorias 

relativas nas áreas mais pobres do país.  

 

No primeiro mandato, o presidente eleito apresentou o programa 
denominado Acorda Brasil: Está na Hora da Escola, no qual se 
destacaram cinco pontos: a) distribuição de verbas diretamente para 
as escolas; b) melhoria na qualidade dos livros didáticos; c) formação 
de professores por meio da educação a distância; d) reforma 
curricular (estabelecimento de parâmetros curriculares nacionais - 
PCN – e diretrizes curriculares nacionais – DCN); e) avaliação das 
escolas. (LIBÂNEO et al. 2012, p.186, grifos do autor). 

 

A ampla divulgação destas ações gerava uma certa convicção de que a 

educação estava finalmente mudando, mas os resultados negativos do Sistema de 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Saeb) “começaram a minar o otimismo 

criado”. (LIBÂNEO et al. 2012, p.187). 

Em relação ao Ensino Superior, o governo FHC representa uma normatização 

fragmentada, a perspectiva neoliberal esteve presente em todo o sistema 

educacional e entendia-se que a universidade não poderia ficar de fora, sendo 

necessária “uma ‘verdadeira parceria’ entre setor privado e governo, entre 

universidade e indústria, tanto na gestão quanto no financiamento do sistema 

brasileiro de desenvolvimento científico e tecnológico” (CUNHA, 2003, p.2). Com 

essas medidas, o governo propaga uma espécie de privatização, assim como um 

deslocamento da fronteira entre o setor público e o setor privado. 
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Umas das mudanças em relação ao Ensino Superior ocorreu com a alteração 

na forma de ingresso, o que antes era permitido por meio de exames de seleção 

específica, alvo de críticas por não atender às demandas dos candidatos. Em 1988, 

foi instituído pelo MEC, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM19); de acordo 

com Cunha (2003), a expectativa era que as instituições de ensino superior 

aproveitassem esse dado para a seleção e ingresso aos cursos universitários. 

“Desde logo, as instituições privadas incorporaram o resultado do ENEM como parte 

ou como toda a indicação de desempenho para selecionar os candidatos, mas as 

instituições públicas resistiram a ele”. (CUNHA, 2003, p.5) 

O quadro abaixo mostra os dados relativos à oferta de Ensino Superior no 

início e fim do governo Fernando Henrique Cardoso. 

Tabela 1 – Número de Instituições de Ensino Superior (1995-2002)  

Ano Universidades 

 Total Federal Estadual Municipal Públicas/Privadas 

1995 139 39 27 6 63 

2002 162 43 31 04 84 

 Federações de escolas e faculdades integradas 

1995 111 0 5 5 101 

2002 105 0 0 3 102 

 Estabelecimentos Isolados (faculdades, escolas e institutos) 

1995 648 18 44 66 520 

2002 1240 7 25 48 1160 

Centros universitários 

2002 77 1 0 2 74 

Centros de Educação Tecnológica 

2002 53 22 9 0 22 

Fonte: Elaborado pela Autora (2020). Dados do MEC/INEP 1995 – 2002. 

Com esses dados, percebemos a expansão de instituições privadas, uma vez 

que no início do mandato tinham-se duzentas e dez (210) IES públicas e seiscentos 

e oitenta e quatro (684) IES particulares; já no Censo de 2002, o país contava com 

cento e noventa e cinco (195) IES públicas e um mil, quatrocentos e quarenta e duas 

(1442) de iniciativa privada. Importante destacar que no Censo de 2002, alterou-se a 

nomenclatura de “pública” para “privada”, uma vez que nesta nova nomenclatura se 

enquadram as instituições comunitárias, filantrópicas ou confessionais.  

Como percebemos no Quadro anterior, no governo FHC foram criados os 

centros universitários; pautadas no Decreto nº 2.306/97, as instituições podiam ser 

 
19 O ENEM tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade 

básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o 
ensino médio em anos anteriores. 
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nomeadas com cinco formatos diferentes: universidades; centros universitários; 

faculdades integradas; faculdades; institutos superiores ou escolas superiores.  

De acordo com Cunha (2003), os respectivos centros universitários recebiam 

“o privilégio da autonomia para criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e 

programas de educação superior, além de outras atribuições definidas em seu 

credenciamento pelo Conselho Nacional de Educação”. CUNHA, 2003, p.9) 

Em relação à Pós-Graduação, esfera quase não citada no governo FHC, uma 

vez que os cortes de investimentos para a educação também teriam reflexo no 

desenvolvimento da pesquisa. De acordo com Oliveira e Bianchetti (2006), a 

educação e o desenvolvimento científico tecnológico passaram a ser vistos como 

meios capazes de possibilitar maior competitividade à economia brasileira. 

Com base nos dados disponíveis no Portal Geocapes, temos o seguinte 

panorama de Pós-Graduação no Brasil, no fim do governo FHC (2002). 

Gráfico 1: Programas de Pós-Graduação no Brasil (2002) 

 

            Fonte: Geocapes (2020). 

Até 2002, o Brasil contava com um mil, seiscentos e setenta e oito (1678) 

programas de Pós-Graduação. Destes, oitocentos e noventa e um (891) programas 

de mestrado e doutorado; seiscentos e sessenta (660) programas de mestrado 

acadêmico; cinquenta e um (51) de mestrado profissional; quarenta e quatro (44) 

programas que ofereciam mestrado, doutorado e mestrado profissional, e trinta e 

dois (32) programas de doutorado.  Ainda de acordo com dados do Geocapes, em 

relação à disposição dos programas por status jurídico, tínhamos novecentos e 
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quinze (915) programas na esfera federal; quatrocentos e noventa e um (491) 

estaduais e duzentos e setenta (270) na iniciativa privada. Em relação ao número de 

discentes, podemos observar o Gráfico 2.  

Gráfico 2: Distribuição de discentes de Pós-Graduação no Brasil (2002) 

 

                 Fonte: Geocapes (2020). 

 

Conforme observado no Gráfico, no fim do governo FHC, o país tinha vinte e 

três mil, quatrocentos e cinquenta e sete (23.457) mestres titulados, sessenta e três 

mil, novecentos e noventa (63.990) mestrandos. Em relação ao doutorado, havia 

seis mil, oitocentos e noventa e quatro (6.894) doutores titulados e trinta e sete mil, 

setecentos e vinte e oito (37.728) alunos/doutorandos. Já em relação ao estrado 

profissional, havia novecentos e oitenta e sete (987) titulados, e quatro mil, trezentos 

e cinquenta (4350) alunos matriculados.  

No ano de 2002, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da 

República, a educação inicia um novo direcionamento, “pela primeira vez na história 

do país, a sociedade brasileira elegeu um presidente com origens nas camadas 

mais pobres da nação: Luiz Inácio Lula da Silva”. (LIBÂNEO et al. 2012, p. 187). 

Fundador do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula iniciou o governo com a proposta 

denominada “Uma Escola do Tamanho do Brasil”, e assim, conforme proposta de 

campanha, acreditou-se que a educação seria prioridade.  

Conforme LIBÂNEO et al. 2012, p. 187), o projeto de educação no governo 

Lula obedeceria a três diretrizes gerais: democratização do acesso e garantia de 

permanência; b) qualidade social da educação; c) instauração do regime de 
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colaboração e da democratização da gestão. Vale ressaltar que o Plano Nacional de 

Educação (2001-2010), aprovado no governo anterior fora implementado no governo 

Lula.  

De acordo com Costa (2014), neste primeiro mandato governamental, Lula 

procurou implementar demandas historicamente reclamadas pelos movimentos 

sociais, principalmente no que se refere ao Ensino Superior. Com a aprovação da 

Lei 10.172/2001, que trata do PNE 2001-2010, é estabelecido que os Planos 

Plurianuais20 da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios devem ser 

elaborados em consonância com as metas do PNE. Neste primeiro momento, o 

então presidente consegue iniciar as ações com vistas às melhorias educacionais e 

institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).  

No segundo mandato do Governo Lula (2007-2011), as ações encaminhadas 

no período anterior são propostas de continuidade; o início deste período é marcado 

pelo fato de a educação de qualidade ser elevada como prioridade, e neste contexto, 

é apresentado no PPA 2008-2011, o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE21),  

 

O PDE reúne um conjunto de iniciativas articuladas sob a abordagem 
do sistema educativo nacional, cuja prioridade é a melhoria da 
qualidade da educação básica, passando por investimentos na 
educação profissional e na educação superior, pois se entende que 
os diferentes níveis de ensino estão ligados, direta ou indiretamente. 
(LIBÂNEO et al. 2012, p. 192) 

 

De acordo com Costa (2014), o PDE se configurou como um grande guarda-

chuva dos programas do MEC. O PDE organizou-se com quatro eixos de ação: 

Educação Básica; Alfabetização e educação continuada; Ensino profissional e 

tecnológico e Ensino Superior. Como foco maior de discussão neste momento é o 

ensino superior, temos: 

  

Ensino superior – com o objetivo de ampliar e democratizar o 
acesso ao ensino superior no país, por meio da ampliação de vagas 
nas instituições federais de ensino superior e da oferta do Programa 

 
20 O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal, 

destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os 
objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo 
para um período de 4 (quatro) anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas. 
21 O PDE é apresentado em abril de 2007, pelo então ministro da educação, Fernando 
Haddad.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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Universidades para Todos (ProUni), articulando ao Financiamento 
Estudantil (Fieis). Com ação de apoio à Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni), as universidades 
apresentarão planos de expansão da oferta para atender à meta de 
dobrar o número de alunos nas Instituições Federais de Ensino (Ifes) 
no Brasil em dez anos. O Prouni será ampliado oferecendo 100 mil 
novas vagas bolsas por ano e permitindo o financiamento de 100% 
das bolsas parciais do Prouni por meio do Fies. Com a 
implementação do PDE, os recursos alocados pelo governo federal à 
educação sofrerão um acréscimo nas despesas discriminatórias de 
cerca de 150% até 2011 em relação a 2007, saltando de 9 bilhões 
(2007) para 22,5 bilhões (2011). A união aplicará, em educação, no 
período do PPA, cerca de 26,8% das receitas oriundas de impostos, 
representando aproximadamente 35,7 bilhões a mais do que o 
mínimo constitucional exigido. (BRASIL, MP, 2007, p.17-18. Grifos 
do autor)  
 

Apesar de uma proposta estruturada, o PDE foi alvo de críticas por não 

apresentar clareza na relação com as metas do PNE em exercício; segundo Saviani 

(2009) o PDE reproduz ações do PNE e não constitui um Plano, mas um conjunto de 

ações que, embora presentes no PNE, não estão articuladas. Comungando deste 

mesmo pensamento,  

 

A aprovação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 
2007, se configurou como um conjunto de programas que traduziu as 
prioridades da política governamental e, nesse sentido, não se 
definia como estratégia instrumental para o cumprimento das metas 
do PNE. (DOURADOS, 2011, p. 37)  

 

De tal modo, concordamos com o pensamento de Costa (2014) quando 

aponta a forma como o PNE 2001-2010 foi aprovado, mecanismo que explica a 

ausência de relação entre os planos. É perceptível que apesar das lacunas, a 

consolidação do PDE e das ações do governo Lula, tivemos ganhos expressivos, 

principalmente no que se refere à expansão da Educação Superior.  

       Tabela 2 – Número de Instituições de Educação Superior (2011)  

Universidades 

Total Federal Estadual Municipal Privadas 

190 59 37 06 88 

Faculdades 

2004 4 72 59 1869 

Centros Universitários  

131 0 1 6 124 

IF E CEFET 

           40 40 0 0 0 

              Fonte: Elaborado pela Autora (2020). Dados do MEC/INEP 1995-2002. 
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Além do aumento expressivo em relação às IES, notamos no quadro anterior 

o surgimento dos institutos federais de educação, que dão continuidade à proposta 

de interiorização das universidades. Em relação ao perfil de evolução de matrículas 

na educação superior, temos:  

 

Gráfico 3: Evolução da matrícula na Educação Superior por grau acadêmico 

Brasil 2001-2011 

 

                            Fonte: MEC/Inep. 

        Se comparamos os dados estatísticos no fim do governo FHC com o percentual 

de matriculas notamos um amplo crescimento; até mesmo no comparativo de 2009 

para 2010, nota-se um avanço de 7,1% no número de matriculados nos cursos de 

nível superior. De acordo com dados do INEP, em 2011, o Brasil contava com seis 

milhões, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove (6.739.689) 

alunos matriculados em cursos de nível superior. Distribuídos nas esferas federais, 

estaduais e municipais, assim como dispostos na rede pública e privada de ensino. 

       Na Tabela a seguir, é possível perceber a evolução de números de ingressantes 

em cursos de graduação.  
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Tabela 3: Evolução do número de ingressantes em cursos de graduação, por 

categoria administrativa – Brasil 2001-2011 

 

                 Fonte: Mec/INEP. 

Observamos que o número de ingressantes é relativamente maior em todas 

as categorias administrativas, porém destacam-se os percentuais, nos quais atingem 

mais que o dobro de ingressantes quando comparamos o ano de 2001 com o ano de 

2011. Em relação à Pós-Graduação stricto sensu, segundo dados da Geocapes, em 

2011, tinha-se cento e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco (189.635) 

alunos matriculados em cursos de mestrado e doutorado, mestrado, mestrado 

profissional e ou doutorado, conforme expusemos no Gráfico 4.  
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Gráfico 4: Distribuição de discentes de Pós-Graduação no Brasil (2011) 
 

 
Fonte: Geocapes (2020). 

 

 Vale ressaltar que as cores em azul e verde representam os titulados ou os 

matriculados. Assim, em relação ao mestrado, temos trinta e nove mil, quinhentos e 

quarenta e quatro (39.544) titulados e cento e cinco mil e quarenta (105.040) 

mestrandos. Já em relação aos programas de doutorado, temos: doze mil, trezentos 

e vinte e um titulados (12.321) e setenta e um mil, oitocentos e noventa (71.890) 

doutorandos. E em se tratando do mestrado profissional, havia três mil, seiscentos e 

oitenta e nove (3689) mestres titulados, e doze mil e quinhentos e cinco alunos 

matriculados.  

Ao fazermos uma breve análise comparativa entre a quantidade de 

programas existentes, no fim do governo FHC (2002) com o do governo Lula (2011), 

notaremos também uma expansão de número de programas de Pós-Graduação, 

conforme a Tabela 4. 

       Tabela 4 – Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 2002-2011  

Ano Mestrado/ 
Doutorado  

Mestrado Mestrado 
Profissional 

Doutorado  Mestrado/ 
Doutorado 
Profissional 

2002 891 660 51 32 44 

2011 1563 1175 338 52 0 
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                   Fonte: Dados do Geocapes. Elaborado pela Autora (2020).  

 

Importante destacar que destes programas, em 2002, 54,4% se 

concentravam na esfera federal, 29,2% no âmbito estadual e 16% na iniciativa 

privada. Já em relação aos dados de 2011, 56,9% dos programas correspondem ao 

âmbito federal, 23,7% na esfera estadual, e 18,5% na iniciativa privada, estes dois 

últimos apresentam uma redução (estadual) e um aumento (privada) comparado ao 

ano de 2002.   

Ainda no governo Lula, acontece a Conferencia Nacional de Educação – 

CONAE, que na primeira edição, realizada em 28 de março e 1º de abril de 2010, 

teve o objetivo de discutir sobre o sistema de avaliação nacional articulado ao Plano 

Nacional de Educação (PNE), com diretrizes e estratégias de ação. O documento 

final elaborado pela CONAE foi organizado em seis eixos bases22, e o documento 

final manifesta a urgência da elaboração de leis que orientem o planejamento dos 

planos educacionais. Nesse sentido, inicia-se ainda no governo Lula a discussão 

sobre o novo PNE, que é aprovado já no governo de Dilma Rousseff (2011-2014).  

A segunda edição da CONAE que aconteceu de 19 a 23 de novembro de 

2014, em Brasília, tinha o caráter deliberativo e apresentou um conjunto de 

propostas que subsidiou a implementação do atual PNE, indicando 

responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares 

e colaborativas entre os entes federados e os sistemas de ensino. Em relação à 

Pós-Graduação, a CONAE estabeleceu como mecanismo essencial a consolidação 

da Pós-Graduação e da pesquisa científica e tecnológica nas diversas regiões do 

país, de modo a eliminar a assimetria regional. Para isso,  

 

É preciso garantir condições para que as políticas educacionais, 
concebidas e implementadas de forma articulada entre os sistemas 
de ensino, promovam formação integral, por meio da garantia da 
universalização, da expansão e da democratização, com qualidade, 
da educação básica e superior; consolidação da pós-graduação e da 
pesquisa científica e tecnológica; educação inclusiva, 
reconhecimento e valorização da diversidade; atendimento em 
escola integral e de tempo integral, assegurando a formação 

 
22EIXO I- Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização e 

Regulação da Educação Nacional; EIXO II - Qualidade da Educação, Gestão Democrática e 
Avaliação; EIXO III - Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; EIXO IV - 
Formação e Valorização dos/das Profissionais da Educação; EIXO V - Financiamento da Educação e 

Controle Social; EIXO VI - Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.  
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específica do profissional da educação, bem como garantia de 
acessibilidade na estrutura física, avaliação educacional 
emancipatória; definição de parâmetros e diretrizes para a 
valorização dos/as profissionais da educação; gestão democrática. 
(BRASIL, 2014, p.17) 

 

É importante frisar que, antes da CONAE, foram realizadas as Conferências 

estaduais e municipais de educação. O objetivo dessa prática foi promover o diálogo 

entre os diferentes profissionais da educação, visando contribuições para o debate 

articulado que vise à melhoria da educação brasileira; todas essas conferências 

aconteceram até 2013, acompanhadas pelo Fórum Nacional de Educação – FNE23.  

O PNE (2014-2024) foi aprovado por meio da Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014 (BRASIL, 2014), embora a II CONAE tenha ocorrido em novembro, o PNE 

foi aprovado com diretrizes proposta pela I CONAE, em 2010, e assim traz novos 

desafios ao planejamento educacional no Brasil, mas também apresenta algo já 

conhecido tal como a determinação da elaboração de planos educacionais pelos 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios com a representação de todos os 

segmentos e instituições.  

As conferências de educação foram tornando-se importante marco no 

planejamento do PNE a partir da chamada da sociedade para participar no processo 

de planejamento dos planos educacionais, assim como na problematização das 

necessidades educacionais do país. 

O PNE tem a função constitucional de articular o Sistema Nacional de 

Educação (SNE) a ser instituído. Ele é composto por diretrizes, metas e estratégias 

que abrangem todos os níveis, etapas e modalidades de ensino que visam à 

ampliação do acesso e a melhoria da qualidade e a equidade da educação nacional, 

na garantia dos direitos constitucionalmente consagrados. (BRASIL, 2016). 

O PNE (2014- 2024) está composto por 20 (vinte) metas24 e 170 (cento e 

setenta) estratégias, as metas do plano estão interligadas em grupos, de acordo 

com o foco de atuação. Assim, temos as metas estruturantes para a garantia do 

direito à Educação Básica com qualidade (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11); as metas 

 
23 Após o impeachment de Dilma Rousseff, o então presidente ilegítimo, Michel Temer, 

promove a destituição do FNE, por meio da Portaria Nº 557, de 27 de abril de 2017, revoga 
as portarias anteriores que dispõem sobre o FNE e, de forma autoritária, passa a gerir quem 
entra e quem sai do Fórum, o que antes cabia exclusivamente à avaliação do Colegiado do 
Pleno do Fórum.  
 
24No apêndice da dissertação, temos um quadro com as 20 metas do PNE (2014-2024).  
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voltadas à redução das desigualdades e à valorização da diversidade (4 e 8); as 

metas para a valorização dos profissionais da educação (15, 16, 17 e 18) e as metas 

referentes ao Ensino Superior (12, 13 e 14)25.  

A seguir, temos uma Quadro com as metas que estão relacionadas à Pós-

Graduação e valorização dos profissionais da Educação Básica.  

Quadro 7: Metas do PNE (2014-2024) dimensão formação  

META 13 Elevar a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de 
educação superior para 75% (setenta e 
cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 
35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

META 14 Elevar gradualmente o número de 
matrículas na pós-graduação de modo a 
atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta 
mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) 
doutores. 
 

META 15 Garantir, em regime de 
colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 
1 (um) ano de vigência deste PNE, política 
nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III 
do caput do art. 61 da Lei n 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, assegurado que todos 
os professores e as professoras da 
educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso 
de licenciatura na área de conhecimento em 
que atuam 

META 16 Formar, em nível de pós-
graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 
professores da educação básica, até o 
último ano de vigência deste PNE, e garantir 
a todos (as) os (as) profissionais da 
educação básica formação continuada em 
sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. 
 

META 17 Valorizar os (as) profissionais do 
magistério das redes públicas de educação 
básica de forma a equiparar seu rendimento 
médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do 
sexto ano de vigência deste PNE 
 

META 18 Assegurar, no prazo de 2 (dois) 
anos, a existência de planos de Carreira 
para os (as) profissionais da educação 
básica e superior pública de todos os 
sistemas de ensino e, para o plano de 
Carreira dos (as) profissionais da educação 
básica pública, tomar como referência o piso 
salarial nacional profissional, definido em lei 
federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 
da Constituição Federal 
 

Fonte: Construído pela pesquisadora, a partir do PNE 2014-2024 – Lei 13035/2014. 

Dentre as metas expostas no quadro, referenciamos as metas ligadas à Pós-

Graduação, uma vez que é objeto de estudo deste trabalho de pesquisa. Em relação 

à meta 13, o observatório do PNE diz que em 2016 a meta foi alcançada, uma vez 

que em 2016, o País possuía 78,2% de docentes com mestrado e doutorado 

 
25Essa organização está presente no documento “Planejando a Próxima Década – 

Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação”, disponível em 
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
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atuando na educação superior, em relação ao segundo objetivo, que trata de 35% 

dos professores da Educação Superior que possuam Doutorado até o fim do ano 

2024, a meta já foi cumprida, pois em 2016, o Brasil possuía 39% de docentes com 

essa formação acadêmica.  

Em relação à meta 15, foi criada a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação, e em 2017, 47,3% dos professores dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental possuíam formação superior na área em que trabalham; já no 

Ensino Médio esse número era de 55,6%. Sobre a meta 17, que dispõe sobre a 

valorização dos profissionais, e a meta 18 sobre o plano de carreira, os dados do 

observatório do PNE não são satisfatórios, tendo em vista que até 2015, os 

professores ganhavam 52,5% do salário médio de outros profissionais com a mesma 

escolaridade, e o Brasil não possui um plano de carreira em nível nacional.  

Desse modo, a valorização dos profissionais da educação se torna 

comprometida, e a inserção na carreira do magistério também; uma vez que se 

configura como menos atrativa, a valorização dos profissionais da educação precisa 

ser enquadrada como mecanismo de prioridade nas políticas governamentais, pois 

esse é um mecanismo de contributo para melhorias na esfera educacional do país.  

A meta 14 aborda “Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 

25.000 (vinte e cinco mil) doutores”. De acordo com o observatório do PNE de 2014 

a 2024, temos:  

Figura 1: Acompanhamento da meta 14 do PNE 2014-2024 
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                            Fonte: Observatório do PNE (2020)26. 

Como observado, houve um crescimento expressivo de mestres titulados no 

Brasil. De acordo com Geocapes, base de dados disponibilizada pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), os números passaram 

de 51.527 em 2014, para 64.432 titulados em 2018, conforme exposto na imagem 

disponível no Observatório do PNE. Já em relação ao percentual de número de 

doutores, em 2014 tínhamos17.048 doutores; e em 2018, contávamos com 22.901. 

Assim, a meta de formação de mestres foi alcançada e acreditamos que até 2024, 

ultrapassaremos a meta de 25 mil, o número de pessoas tituladas em Doutorado, 

uma vez que de acordo com Geocapes, em 2018 tínhamos 114.867 alunos 

matriculados em cursos de doutorado.  

 

3.3 EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU: O 

CONTEXTO DO PPGE 

 

Segundo Balbachevsky (2005), o surgimento da Pós-Graduação no Brasil é 

datado por volta de 1930, e apresentava características de pequenas dimensões, 

sendo uma espécie de treinamento pós-graduado. A autora ainda acrescenta que a 

Pós-Graduação só foi regulamentada a partir de 1965, momento em que o Ministério 

da Educação a reconheceu como um novo nível de ensino.  

 

Naquele ano, as principais características da pós-graduação 
brasileira foram fixadas pelo parecer 977, conhecido como parecer 
sucupira, aprovado pelo Conselho Federal de Educação. 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 pré-
requisito pra o doutorado. (BALBACHEVSKY, 2005, p.277) 

 

Os avanços de um país estão inerentes aos investimentos realizados no 

âmbito da educação e da divulgação do conhecimento. Em meados de 1950, o 

Brasil passou a refletir sobre a necessidade de se formar profissionais através de 

 
26Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne> acesso em 12 de janeiro 

de 2020. 
 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne
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faculdades, pensando que esse investimento influenciaria no desenvolvimento da 

economia e na independência tecnológica.  

Segundo Silva (2015, p. 21), “os primeiros passos da pós-graduação no Brasil 

foram dados no início da década de 1930, na proposta do Estatuto das 

Universidades Brasileiras, onde Francisco Campos propunha a implantação de uma 

pós-graduação nos moldes europeus”. 

 

Com a mudança da estrutura pelo Decreto 74.299 de 1974, a 
CAPES e a pós-graduação brasileira delimitara papel vital e 
estratégico no avanço do ensino superior no país, provocando várias 
ações relacionadas a esse desenvolvimento, inclusive a aprovação 
dos Planos Nacionais de Pós-graduação – PNPG. (SILVA, 2015, p. 
22). 
 

Oliveira e Alves (2014) apontam que o movimento da Pós-Graduação vem se 

materializando desde 1965, por meio do Parecer nº 977 CES/CFE, de 3 de 

dezembro de 1965, conhecido como Parecer Newton Sucupira, e da Reforma 

Universitária de 1968, quando educação e desenvolvimento econômico estão 

atrelados num projeto de governo dos militares que planejaram um modelo de 

Ensino Superior, de universidade e, consequentemente, de Pós-Graduação, para 

atender a este objetivo. (OLIVEIRA E ALVES, 2014, p.352).  

Desse modo, o então parecer apresentava a experiência norte-americana como 

um exemplo para a criação dos cursos de Pós-Graduação no Brasil, o que daria à 

universidade uma característica de fato universitária, tendo a sua organização dividida 

em dois níveis. De acordo com o Conselho Federal de Educação, (1965) apud Oliveira 

e Alves (2014):  

 

Os cursos propostos teriam, em larga medida, uma organização 
semelhante à atual, ou seja, uma primeira fase de aulas, seminários, 
com um “exame geral que verifique o aproveitamento e a capacidade 
do candidato” e uma segunda fase, em que o aluno se dedica “à 
investigação de um tópico especial da matéria de opção, preparando 

a dissertação ou tese que exprimirá o resultado de suas pesquisas.  
 

Como percebemos, aspectos dessa organização permanecem até os dias de 

hoje. De acordo com Saviani (2008), os primeiros professores da Pós-Graduação 

tinham, em sua maioria, uma formação de cunho europeu, ou haviam se formado 

dentro do espírito das universidades europeias. Assim:  
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A experiência de pós-graduação brasileira resultou, pois, dessa 
dupla influência: o modelo organizacional americano que foi 
articulado, no funcionamento efetivo do processo formativo, com o 
modelo europeu pautado pela exigência do trabalho teórico 
autonomamente conduzido. Daí termos chegado a um modelo 
brasileiro de pós-graduação, sem dúvida bem mais rico do que 
aqueles que lhe deram origem, pois promoveu a fusão entre uma 
estrutura organizacional bastante articulada, derivada da influência 
americana, e o empenho em garantir um grau satisfatório de 
densidade teórica, decorrente da influência europeia. (SAVIANI, 
2008, p.310) 

 

Apesar de abordamos a Pós-Graduação com destaque em meio ao regime 

militar, é inegável retomar os desafios experimentados pelo povo brasileiro em tal 

momento da realidade vivenciada, pois a educação como todas as esferas do país 

sofreu danos em contexto autoritário. De acordo com Germano (2008),  

 
Na área da educação, além da caça às bruxas nas universidades, 
repressão maior, talvez, tenha recaído sobre os movimentos de 
educação e cultura popular. Aqui não sobrou pedra sobre pedra, tal a 
repressão sobre esses movimentos e seus integrantes. Escolas 
foram fechadas, bibliotecas destruídas, professores processados e 
presos. No Rio Grande do Norte, onde ocorreram algumas das mais 
significativas experiências de educação popular, na época, com a 
deflagração do golpe, até aparelhos de rádio transmissores foram 
presos por latifundiários. (GERMANO, 2008, p.322, grifos do autor). 

 

Segundo o autor, os equipamentos apreendidos eram usados pelas escolas 

radiofônicas mantidas pelo Movimento de Educação de Base, vinculado à 

Arquidiocese de Natal e à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A apreensão 

acontecia porque o mesmo aparelho que “ensinava a ler e a escrever incentivava 

também a participação dos trabalhadores rurais nos seus sindicatos. Isso era 

insuportável para os senhores das terras e para os militares golpistas”. (GERMANO, 

2008, p.322). 

Assim, ao longo dos anos, a universidade pública e, em especial, a Pós- 

Graduação, é o espaço onde ocorre a maior parte das pesquisas e geração de 

tecnologia e inovação no Brasil, cabendo, pois, “aos órgãos governamentais de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, de fomento à pesquisa e de avaliação da pós-

graduação” (OLIVEIRA, ALVES, 2014). O que vem de fato acontecendo desde os anos 

de 1970, pautados no princípio de que somente com fomento à Pós-Graduação é 

possível vivenciar um desenvolvimento econômico no país. A partir desse contexto, 
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foram criados no âmbito nacional, cinco planos de Pós-graduação. O 1º Plano 

(1975-1979) apresentou o envolvimento da Pós-Graduação nos domínios federais 

estando ligado à graduação como formação principal. 

O 2º Plano (1982-1985) apresentou um foco na qualificação da avaliação da 

Pós-Graduação. Nesse plano, a avaliação foi instituída e aprimorada. 

O 3º Plano (1986-1989) entrelaça a Pós-Graduação ao crescimento de 

setores econômicos do país, fazendo uma vinculação entre as atividades da Pós-

Graduação às questões de ciência e tecnologia.  

De acordo com o 5º Plano (2011-2020), citado por Silva (2015, p.24), “o 4º 

Plano (2005-2010) não foi promulgado, mas suas diretrizes foram adotadas pela 

CAPES, se caracterizam pelas ênfases na expansão do sistema, na diversificação 

do modelo de pós-graduação”. 

O 5º Plano tem como objetivo instituir a Pós-Graduação com o incentivo do 

estado e de suas instituições públicas. Neste plano, se aperfeiçoou a avaliação 

qualitativa, bem como “a importância da interação e elaboração entre os programas 

nacionais e internacionais e do papel social da pós-graduação”. (SILVA, 2015, p. 24)  

Em suma, percebemos que a Pós-Graduação ressignificou a universidade, 

visto que antes do seu surgimento as instituições eram vistas apenas como espaços 

de ensino e formação de profissionais, e hoje acrescentou a pesquisa científica às 

atividades acadêmicas. 

Dando continuidade à reflexão sobre as metas voltadas para a Pós-

Graduação, a meta 16 do PNE (2014-2024) almeja:  

 
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste 
PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica 
formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 
ensino. (BRASIL, 2014) 
 

O alcance da meta é um desafio, de acordo com o observatório do PNE; em 

2017, 36,2% dos professores da Educação Básica tinham Pós-Graduação e 35,1% 

dos professores da Educação Básica tinham acesso à formação continuada. Para 

alcançar a meta, elencaram-se seis estratégias de ações.  

 
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico 
para dimensionamento da demanda por formação continuada e 
fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de 
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educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de 
formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
16.2) consolidar política nacional de formação de professores e 
professoras da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas 
prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das 
atividades formativas; 
16.3) expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, 
paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de 
acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em 
Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados 
para os professores e as professoras da rede pública de educação 
básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da 
cultura da investigação; 
16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação 
dos professores e das professoras da educação básica, 
disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 
suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 
16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos 
professores e das professoras e demais profissionais da educação 
básica; 
16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das 
escolas públicas de educação básica, por meio da implementação das 
ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de 
programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens 
culturais pelo magistério público. (BRASIL, 2014) 
 

Para que a meta seja alcançada, inicialmente, é preciso um aumento de 

investimentos para que as estratégias elencadas possam ser realizadas, em que a 

prevalência do regime de colaboração viabilize o mecanismo de formação 

continuada em nível de Pós-Graduação, tanto na esfera federal, como estadual e 

municipal. De acordo com o observatório do próprio PNE, é desafiador oferecer uma 

formação continuada de qualidade que almeje atender às necessidades de cada 

professor, é nesse campo de estudos que se busca sanar as lacunas deixadas pela 

formação inicial; portanto, também se faz necessário o compromisso do próprio MEC 

em garantir que os cursos oferecidos possuam o padrão de qualidade desejado.  

A expansão do ensino superior ocorrida na última década, fruto das políticas 

públicas de democratização do acesso ao Ensino Superior, propagadas nos 

governos Lula (2003-2011) e Dilma Roussef (2011-2016), amplia o direito à 

educação e possibilita a interiorização dessa esfera de ensino. De acordo com 

Dantas (2014, p.118), “é inquestionável a importância da universidade na produção 

da ciência, no processo de inovação tecnológica e na formação de recursos 

humanos”. De tal modo a expansão da universidade apresenta impactos positivos 

para a região em que se localiza. 
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 Dantas (2014) ressalta que boa parte da expansão acontece nas 

denominadas cidades médias, processo no qual se define como “interiorização do 

ensino superior”, e justifica que esse processo tem  beneficiado as cidades em que 

os campi são instalados, assim como os municípios e/ou estados circunvizinhos, 

exemplo disso é a cidade de Pau dos Ferros, que conforme apresentado no capítulo 

metodológico, é uma cidade polo de referência no ensino da graduação e pós-

graduação, localizada no interior do estado do Rio Grande do Norte. “A presença 

desses campi em cidades médias tem um impacto imediato e significativo não 

somente na vida cultural, mas também no comércio e nos serviços locais”. 

(ARAÚJO, 2013, p.168).  

Além das universidades federais, Dantas (2014) também destaca essa 

interiorização no que se refere às universidades estaduais, que são, em suma, as 

que mais estão localizadas nas regiões médias, contribuindo assim para o progresso 

e o desenvolvimento local.  

A existência dos programas, de acordo com os dados do Sistema de 

Informações Georreferenciadas da Capes – Geocapes, em 2000, o Brasil possuía 

um total de 1439 programas de Pós-Graduação stricto sensu, envolvendo todas as 

áreas do conhecimento, estes distribuídos em 766 programas de 

mestrado/doutorado, 612 programas de mestrado, 28 programas de doutorado, 19 

programas de mestrado/doutorado/mestrado profissional, 9 mestrados profissionais 

e 5 mestrado/mestrados profissionais27.  

Com a expansão das universidades, esses números também recebem uma 

modificação, pois já em 2018, o Brasil conta com um total de 4.290 programas de 

Pós-Graduação, estes distribuídos em 2.186 programas de mestrado/doutorado, 

1281 mestrados, 741 mestrados profissionais, 82 doutorados.  

No Mapa a seguir, é possível observar a faixa de programas por unidade 

federativa. 

 

 

 

 

 

 
27Essas informações podem ser consultadas no site 

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/ acesso em 18 de agosto de 2019. 

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
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Mapa 4: Distribuição dos programas de Pós-Graduação no Brasil – 2018 

 

 
 
             Fonte: Geocapes (2019). 
 

 
A expansão da Pós-Graduação no Brasil vai ampliando ao longo dos anos 

sem, contudo, convergir com a formação de professores para Educação Básica. De 

fato, isso vai ocorrer, quando o PNE (2014-2024) impulsiona a melhoria dos 

indicadores de formação de professores para atuar na Educação Básica em nível 

Pós-Graduação stricto sensu, que vai comungar também com uma formação para a 

pesquisa. É nesse contexto que a Área de Ensino da CAPES, a qual o PPGE está 

vinculado, tem uma atuação estratégica na formação de professores da Educação 

Básica. De acordo com o Documento de Área (2019):  

 

A referência ao Ensino envolve todos os níveis e modalidades do 
ensino formal do País, da creche ao doutorado, nos diversos campos 
do conhecimento, bem como as modalidades de ensino não formal, 
como a divulgação científica e artística em centros e museus de 
Ciências e de arte, entre outros. (CAPES, 2019, p. 3) 

 

Notadamente, responde a esse contexto estratégico da formação de 

professores em nível de Pós-Graduação stricto sensu, a criação do PPGE no interior 

do estado potiguar. Esse programa é um marco histórico, e trazendo para a 

realidade local, é preciso destacar que o PPGE está contribuindo para o alcance 

dessa meta, uma vez que tem como área de concentração a Educação Básica e por 

meio de formações, grupos de pesquisa, eventos acadêmicos e pesquisas tem se 
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colocado à disposição para aproximar esses dois níveis de ensino. Cabe também 

mencionar o alcance da regionalização do programa, ultrapassando os limites do 

estado potiguar, formando profissionais da Educação Básica, desde 2016, para 

atuar na Paraíba e Ceará, conforme dados da pesquisa a serem apresentados.  
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              CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

FORMAÇÃO DOCENTE: DA ÁREA DE ENSINO 
AO CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU NA UERN 
 

 

 

       

“Num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si 

um ato revolucionário”. (Paulo Freire) 
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4 FORMAÇÃO DOCENTE: DA ÁREA DE ENSINO AO CONTEXTO DA PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UERN 

 

Neste capítulo, pautamos a formação inicial e continuada, organizada a partir 

do recorte teórico que se fundamenta nos construtos teóricos de Imbernón (2001), 

Libâneo (2001), Tardif (2011), Gatti (2019), Nóvoa (2009, 2019). Na sequência, 

realizamos uma abordagem acerca da Área de Ensino, área 46 na Capes, seguido 

da contextualização sobre o cenário da Pós-Graduação no Rio Grande do Norte, na 

UERN e no Campus de Pau dos Ferros. É retratado também como se encontram a 

área de ensino e o PPGE, tomando como base a Avaliação Quadrienal (2011-2016). 

 

4.1 SIGNIFICADOS E RESSIGNIFICAÇÕES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

As discussões acerca dos desafios da formação continuada vêm despontando 

os patamares que vão além dos sistemas educativos, despertando interesse e 

preocupação acerca da qualidade da formação e do ensino dos docentes atuantes 

na Educação Básica. Nesse sentido, é perceptível que não devemos discorrer sobre 

inovação e mudanças no âmbito da educação sem focar a formação docente. A 

problemática sobre formação de professores tem sido articulada com a preparação e 

adequação do professor para exercer o seu ofício baseado nas demandas sociais e, 

claro, em processos que possibilitem mudanças efetivas da prática em sala de aula. 

Para tanto, segundo Nóvoa (2019), é somente na interação entre espaços 

profissionais, universitários e escolares que se encontram as potencialidades 

transformadoras da formação docente.  

É necessária uma reflexão crítica sobre a realidade da formação continuada 

de professores, possibilitando compreender o contexto de práxis da sua formação. 

Imbernón (2001) defende que muitos dos discursos sobre esses tipos de 

professores carecem de uma essência ideológica que o sustentem. Por isso, a 

formação docente deve ser percebida como um processo teórico-prático relacionado 

com a aquisição de competências que possam interagir com o meio de trabalho. 

A ausência de uma ligação entre teoria e prática nos cursos de Pós-

Graduação tornou-se um dos problemas na formação de professores, visto a 
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carência em retratar o contexto real da educação, de promover reflexões e buscar 

alternativas que apresentem eficácia para a resolução dos entraves encontrados. 

 Sobre isso, Libâneo (2001) destaca a necessidade de articulação entre os 

conhecimentos teóricos e práticos, o que na realidade da formação inicial é 

observado nas práticas de estágio. 

Nessa perspectiva, o acesso à Pós-Graduação por parte dos docentes se 

constitui como elemento de suma relevância para o avanço da educação, 

principalmente quando estes sujeitos já atuam na Educação Básica, o que possibilita 

instigar a ação dos educadores como mediadores do processo de ensino-

aprendizagem, promovendo melhorias sociais e profissionais para a educação 

brasileira. 

A formação inicial é percebida como um viés determinante para o futuro do 

professor, é o momento de articulações que são necessárias entre teoria e prática. 

Não é unicamente a mudança na conceituação de ser professor. Gatti (2019) aponta 

que nos anos 1990-2000 houve uma ampla discussão sobre a formação de 

professor no Brasil, e o que antes era conceituado como um professor reflexivo foi 

aos poucos perdendo a credibilidade. Nesse sentido, a autora expõe que: 

 

Um dos desafios que acompanha a história da formação docente tem 
sido o de superar o uso da reflexão como prática exclusivamente 
individual e restrita à própria prática, pois se supõe que a reflexão na 
prática profissional, que tem na teoria e na reflexão coletiva suas 
bases de sustentação, poderá oportunizar ao professor a tomada de 
consciência do sentido de sua profissão, e, assim, ressignificar a sua 
prática. (GATTI, 2019, p.186) 

 

Com o entendimento de que a reflexão também ocorre de modo coletivo, 

haverá o exercício da autonomia, podendo o docente exercer sua profissão com 

base nos princípios da criticidade, que a atividade docente exige. Segundo Canário 

(1991), a formação de professores foi durante muitos anos entendida como sendo 

apenas o processo de formação inicial.  Todavia, a formação de professores é um 

processo contínuo e deve apresentar diferentes momentos interligados e interagindo 

com uma reflexão a partir de experiências profissionais na sala de aula. A formação 

deve ser entendida numa perspectiva contínua.  

Imbernón (2001) ressalta que o processo de formação de professores tem 

sofrido muitas transformações nos últimos anos, e que a parte teórica tem sido a 
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mais contemplada em detrimento da prática. Nessa perspectiva, para o referido 

autor, a universalização dos significados dados ao papel do professor e à sua 

formação, deve passar por transformações qualitativas importantes, sobretudo, nas 

últimas décadas.  

Destacamos, ainda, que, para além da grande preocupação sobre o papel do 

professor numa sociedade instável, deve existir, igualmente, um novo interesse para 

a formação docente. Essa preocupação deve-se ao fato da função que desempenha 

este profissional em relação à qualidade do ensino e da educação dos aprendizes. 

Em decorrência dessas questões, há discussões, atualmente, sobre a identidade do 

professor crítico, reflexivo, pesquisador e intelectual.  

Já em meados da década de 1950, Nóvoa (1954) apontava que a formação 

docente implicava em “[...] um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 

sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional”. (NÓVOA, 1954, p. 25). Em 

tempos atuais, mais uma vez, o autor reforça a atenção que a identidade profissional 

se faz no modo como cada pessoa constrói o seu percurso no interior da profissão 

docente. É o que ele chama de “Tornar-se professor” (NÓVOA, 2019, p. 06). Desse 

modo:  

Não se trata de convocar apenas as questões práticas ou a 
preparação profissional, no sentido técnico ou aplicado, mas de 
compreender a complexidade da profissão em todas as suas 
dimensões (teóricas, experienciais, culturais, políticas, ideológicas, 
simbólicas, etc.).  (NÓVOA, 2019, p. 06) 

 
Em torno das concepções sobre a formação de professores, acrescenta 

Nóvoa (2019, p.5), que há uma oposição inútil e improdutiva que coloca 

universidade de um lado, e escola, de outro.  

 
Há uma oposição entre as universidades e as escolas. Às 
universidades atribui-se uma capacidade de conhecimento cultural e 
científico, intelectual, de proximidade com a pesquisa e com o 
pensamento crítico. Mas esquecemo-nos de que, por vezes, é 
apenas um conhecimento vazio, sem capacidade de interrogação e 
de criação. Às escolas atribui-se uma ligação à prática, às coisas 
concretas da profissão, a tudo aquilo que, verdadeiramente, nos faria 
professores. Mas esquecemo-nos de que esta prática é 
frequentemente rotineira, medíocre, sem capacidade de inovação e, 

muito menos, de formação dos novos profissionais. (NÓVOA, 2019, 
p.5, grifos do autor) 
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Logo, os saberes oriundos da universidade precisam se unir aos saberes da 

prática docente, pois conforme justifica Nóvoa (2019), a formação perpassa pela 

pirâmide da formação em que em uma das extremidades está a profissão de 

professor, na outra, as universidades e as escolas.  

A aprendizagem da docência em contextos de prática torna necessária a 

aproximação entre os espaços de formação e de trabalho. (GATTI, 2019, p.187). É 

válido apresentar o argumento discutido por Gatti (2019), ao ressaltar que a 

formação deve acontecer de modo a estimular o senso de investigação docente, 

pois o professor é um ser pesquisador, assim percebe-se a importância da Pós-

Graduação visto que possibilita a qualificação do espírito científico do professor-

pesquisador. 

 

A investigação auxilia o docente a aprender como olhar para o 
mundo a partir de múltiplas perspectivas, inclusive as dos alunos, 
cujas vivências são muito diferentes das do professor e, sobretudo, a 
utilizar esse conhecimento para lançar mão de práticas mais 
equitativas na sala de aula. Assim, todo trabalho que envolve a 
pesquisa, na formação inicial e continuada de professores, precisa 
ser intencional, planejado e ancorado em uma questão da prática, 
implicando uma atividade metódica de produção, organização e 
sistematização de informações, resultando em um texto escrito ou 
outra forma de comunicação que possibilite novas compreensões 
sobre a prática. (GATTI, 2019, p.188) 

 

 

 A formação docente é primordial para o avanço da educação, porém, 

devemos perceber que somente a qualificação do professor não resolverá os 

problemas da educação, nem assegurará um ensino de qualidade. É necessário que 

todas as esferas da educação, da sociedade e do governo se reúnam e procurem 

propor acordos e metas que beneficiem uma educação de qualidade, que propague 

a valorização docente, e de tal modo, contribua para haja uma ressignificação da 

formação e da própria atuação docente. 

É preciso, ao longo desse processo formativo que envolve os professores, 

perceber que eles são construtores de seus conhecimentos e que é necessário 

oportunizar uma formação participada, na qual as práticas didáticas, pedagógicas e 

metodológicas sejam socializadas e envolvidas nesse processo, reconhecendo os 

professores em formação como sujeitos do conhecimento e, dessa forma, adotar a 

concepção de que eles, segundo Tardif, “[...]deveriam ter o direito de dizer algo de 
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sua própria formação profissional, pouco importa que ela ocorra na universidade [...]” 

(TARDIF, 2011, p. 240). 

Tardif (2011, p. 288) afirma que essa formação “visa a habituar os alunos – os 

futuros professores – à prática profissional dos professores de profissão e a fazer 

deles práticos reflexivos”. E, no viés da formação continuada, deve ser formado 

como profissional engajado com a docência e com a educação permanente, 

constituindo uma estável inquietação no recinto dos sistemas educacionais. Sobre 

isso, Tardif (2008, p. 291) afirma que “a formação contínua concentra-se nas 

necessidades e situações vividas pelos práticos e diversifica suas formas”. Em 

suma, o docente deve ser formado como professor crítico-reflexivo, competente, 

intelectual e comprometido com a realidade da educação, preparado para refletir 

sobre sua prática, promovendo interação entre os componentes curriculares, 

exercendo seu ofício colaborativo.  

O debate sobre formação e profissão é central para construir programas 

coerentes de formação de professores. Mas é central também que a formação de 

professores em programas de Pós-Graduação enverede por problemáticas e temas 

inerentes ao ensino e que tenham a realidade como lócus. A formação de 

professores e sua articulação com a Educação Básica está no centro das atenções 

de grande parte de programas formativos vinculados à Pós-Graduação stricto sensu 

de diferentes áreas no Brasil. A escola é lócus de pesquisa e, nesse sentido, passa 

a ser um espaço de formação e de pesquisa numa relação direta com a 

universidade. É nesse contexto que a área de Ensino da Capes tem impulsionado o 

ingresso de professores em programas de Pós-Graduação stricto sensu.  

 

4.2 BREVE HISTÓRICO DA ÁREA DE ENSINO – ÁREA 46  

 

 No contexto em que se insere o Plano Nacional de Educação (2014-2024) e 

o atual Plano Nacional de Pós-Graduação é importante destacar, ainda, a área de 

Ensino da Capes, à qual pertence o PPGE, criada em 6 de junho de 2011, por meio 

da Portaria CAPES nº 83/2011. A área 46 passa a ser integrada à Área de Ensino, 

cuja nucleação ocorre por meio da junção dos programas da antiga área de Ensino 

de Ciências e Matemática. A Área 46 está alocada na Grande Área “Multidisciplinar” 

da Capes.  
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O atual documento da Área (2019), em discussão, aponta o crescimento da 

oferta de programas de Pós-Graduação na área de ensino no Brasil com a formação 

continuada de docentes universitários e de professores que atuam na Educação 

Básica. No momento da criação, a área de Ensino era constituída por 29 cursos de 

Mestrado, 19 cursos de Doutorado e 30 cursos de Mestrados Profissionais, 

totalizando 60 cursos stricto sensu. (CAPES, 2019). O próprio documento aborda 

que a Educação não é suficiente para enfrentar os problemas do país, assim as 

pesquisas desenvolvidas na área de Ensino contribuem para mudanças na 

Educação Básica e no Ensino Superior. 

 
A Área de Ensino é, portanto, essencialmente de pesquisa 
translacional, que transita entre a ciência básica e a aplicação do 
conhecimento produzido. Desse modo, busca construir pontes entre 
conhecimentos acadêmicos gerados na pesquisa em educação e 
ensino para sua aplicação em produtos e processos educativos 
voltados às demandas da sociedade e às necessidades regionais e 
nacionais. (CAPES, 2019, p.3) 

 

O documento toma como referência a meta 16 do PNE que tem como uma 

das propostas, “Formar em pós-graduação pelo menos 50% de professores da 

Educação básica, até o último ano de vigência do plano”, o que é ainda um desafio 

para algumas regiões do país, também é tomado como referência as diferenças, 

desigualdades e assimetrias regionais quanto à oferta de programas, necessitando 

de ampliação de oportunidades de formação, principalmente em nível de Pós-

Graduação stricto sensu (2019, p. 4-5).  

De acordo com o Censo da Educação Básica de 2019, o Inep aponta um 

aumento de 32,9% para 41,3% de professores com Pós‐Graduação, de 2015 a 

2019, a evolução do percentual pode ser observada no Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Professores da Educação Básica com Pós‐Graduação (2015-2019) 

 

Fonte: Mec/Inep, Censo da Educação Básica 2019. 

Mesmo considerando o aumento, a quantidade de professores que atuam na 

Educação Básica e possuem Pós-Graduação é o dado preocupante, pois segundo o 

documento de Área (46), observa-se que as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste 

e Sudeste não atenderam à meta 16 do PNE (2014-2024), que se refere à formação 

em nível de Pós-Graduação de 50% dos professores até o fim do PNE. 

Tabela 5: Indicadores regionais da Pós-Graduação no Brasil (2018) 

Indicadores Total SE S NE N CO 

Nº de 
professores 

da Educ. 
Básica 

2.227.307 903.549 335.994 624.787 196.831 166.146 

Nº de 
professores 
da EB com 
PG lato ou 

stricto sensu 

889.873 386.221 143.263 212.901 73.996 73.492 

Nº de 
programas 
da Área de 

Ensino 

179 63 45 31 20 20 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, a partir do documento de Área, Capes (2019). 
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Existe também uma certa disparidade em relação à localização dos 

programas por região do país. Conforme nos mostrou a Tabela, em 2018, de um 

total de cento e setenta e nove programas, a Região Sudeste 63; Sul 45; Nordeste 

31; Norte e Centro-Oeste 20 cada uma. Então, apesar de um aumento na 

quantidade de programas, há uma predominância na Região Sudeste do país. A 

Área de Ensino está constituída, atualmente, por 187 programas, nos quais abrigam 

230 cursos. Conforme a tabela 6. 

Tabela 6: Programas e Cursos de Pós-Graduação da Área de Ensino  

Item Total ME DO MP DP ME/DO MP/DP 

Programa 
de Pós-

Graduação 

187 50 4 89 1 36 7 

Cursos de 
Pós-

Graduação 

230 86 40 96 8   

      Fonte: Elaborada pela pesquisadora, a partir da Plataforma Sucupira, abril de 2020. 

Nesta perspectiva, a área apresenta 86 cursos de mestrado acadêmico, 40 de 

doutorado, 96 mestrados profissionais, e 8 doutorados profissionais. Em relação à 

distribuição por Região, temos:  

 

        Tabela 7: Programas e Cursos da Área de Ensino por Região 

Região SE S NE N CO 

Programa 
de Pós-

Graduação 

64 45 32 19 21 

Cursos de 
Pós-

Graduação 

78 60 36 21 23 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, Capes (2019). 

 

De tal modo, “as regiões Sudeste e Sul se destacam em número de 

Programas e de Cursos. As regiões Norte e Centro-Oeste encontram-se próximas, 

com os menores números” (CAPES, 2019, p.6), conforme síntese exposta na Tabela 

anterior. Uma característica marcante da Área 46 é o mecanismo interdisciplinar, o 

que vai ao encontro com o perfil do PPGE, que além de ofertar disciplinas que 

abrangem diferentes perspectivas e desenvolver pesquisas de interesse diversos e 

de áreas, sem perder de vista a aderência ao ensino e à Educação Básica, tem uma 
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diversidade em relação ao corpo docente que o compõe, e mais ainda sobre o 

público discente que atende, conforme comentado no capítulo metodológico.  

A interdisciplinaridade é um mecanismo essencial em tempos em que a 

sociedade contemporânea se torna exigente e os recursos tecnológicos cada vez 

mais presentes, de tal modo que os programas precisam se enquadrar nesta 

perspectiva, que de fato é mais uma exigência diante dos problemas da 

contemporaneidade.  

 

A interdisciplinaridade tem papel estratégico no sentido de 
estabelecer a relação entre saberes, propor o encontro entre o 
teórico e o prático, entre o filosófico e o científico, entre ciência e 
tecnologia, entre ciência e arte, apresentando-se como um 
conhecimento que responde aos desafios do saber complexo. Nessa 
lógica, a interdisciplinaridade pressupõe uma forma de produção do 
conhecimento que implica partilhas teóricas e metodológicas entre 
duas ou mais áreas do conhecimento convergentes, geração de 
novos conceitos e metodologias e graus crescentes de 
intersubjetividade, visando a atender a natureza múltipla de 
fenômenos complexos. Isso pressupõe a geração de novos 
conhecimentos e novas disciplinas, para formar um profissional com 
um perfil distinto dos existentes, com formação básica sólida e 
integradora. (CAPES, 2019, p. 9) 

 

Com esse viés, a Área de Ensino tem tido um papel estratégico no 

desenvolvimento da Pós-Graduação ao considerar essas novas exigências e 

possibilitar uma visão interdisciplinar sobre o ensino. Para garantir esse mecanismo 

de interdisciplinaridade, a Área 46 tem buscado: 

 a) composições de corpo docente com formação em diferentes 
áreas de conhecimento, que se proponham a pensar juntos as 
questões do ensino e que mostrem experiência integradora na 
pesquisa educacional; b) propostas curriculares de pós-graduação 
que privilegiem a integração entre campos disciplinares na formação 
do pós-graduando; c) ampliação das pesquisas que atuem com os 
processos educativos na perspectiva interdisciplinar; d) a pesquisa 
de processos e produtos educacionais que também avancem em 
direção ao ensino e à aprendizagem na perspectiva interdisciplinar. 
(CAPES, 2019, p.8) 
 

Desse modo, o documento de Área (2019) aponta que a interdisciplinaridade 

da Área de Ensino é cada vez mais valorizada no ensino e na pesquisa, sendo base 

para análise e avaliação de projetos de cursos e da avaliação quadrienal.  
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4.2.1 Avaliação dos Programas de Ensino  

 

Em relação ao sistema de avaliação desenvolvido pela CAPES, isso ocorre 

em dois mecanismos distintos. O primeiro, por meio da entrada de programas, e o 

segundo, dispõe sobre a permanência dos cursos, que ocorrem por meio do Sistema 

de Avaliação da Pós-Graduação. Os mecanismos de avaliação ocorrem com base 

nos fundamentos: 

Reconhecimento e Confiabilidade fundados na qualidade assegurada 
pela análise dos pares; 
Critérios debatidos e atualizados pela comunidade acadêmico-
científica a cada período avaliativo; 
Transparência firmada na ampla divulgação das decisões, ações e 
resultados; (CAPES, 2020, p.1) 

 
A entrada de novos cursos ocorre por meio da Avaliação das Propostas de 

Cursos Novos (APCNs); já a avaliação de permanência ocorre periodicamente, por 

meio da Avaliação Quadrienal. Na última quadrienal (2013-2016) foram avaliados 

4.666 programas; destes, a Área de Ensino contou com o registro de 157 PPG, e um 

total de 177 cursos, tendo 33 cursos de doutorado, 68 de mestrado acadêmico e 76 

de mestrado profissional. Importante destacar que a Comissão de Avaliação (CA) 

toma como referência as informações publicadas anualmente por cada PPG na 

Plataforma Sucupira. Observem, no Gráfico a seguir, a distribuição de notas da 

quadrienal de 2017. 

 

Gráfico 6: Distribuição de notas da Avaliação Quadrienal 2017 
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      Fonte: Plataforma Sucupira, abril, 2020. 

 

Como observado no Gráfico, os programas são avaliados por meio das 

seguintes notas: 3, considerados “regular”; 4, avaliados como bom; 5, como “muito 

bom”, e os programas com notas 6 e 7, que são os ditos como excelentes. De 

acordo com as notas obtidas na última quadrienal, nota-se que há uma prevalência 

de PPG com notas 3 e 4, observa-se que a soma destas duas notas se quantifica 

em 111 PPG, de um total de 140 PPG avaliados.  

Ressaltamos que embora o relatório cite a existência de 157 programas, só 

foram avaliados 140, pois, segundo o relatório da Quadrienal (2017, p.2), “foram 

avaliados os programas que apresentaram pelo menos uma turma de egressos”. Os 

dados das avaliações são firmados na transparência e acontecem eletronicamente, 

por meio do portal CAPES. Quanto à nota por Região do Brasil, temos: 

 

Gráfico 7: Distribuição de Notas da Avaliação Região  

Avaliação Quadrienal – 2017 

 

     Fonte: Plataforma Sucupira, abril, 2020. 
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A distribuição de notas dos PPG, por Região, evidencia ainda mais a 

concentração de programas avaliados com notas 3 e 4, e em relação à quantidade 

de PPG avaliados, temos 15 PPG avaliados na região Centro-Oeste, dos quais oito 

foram avaliados com nota 3, cinco com nota 4 e dois com nota 5; a região Norte com 

11 programas, dos quais um foi avaliado com nota 5 e os outros 50% de cada com 

nota 3 e nota 4, respectivamente.  A região Sudeste, com 52 PPG, teve um avaliado 

com nota 1, um com nota 2, vinte com nota 3, dezessete com nota 4, nove com nota 

5 e quatro com nota 6; por fim, a região Sul, com um total de 37 PPG, obteve doze 

avaliados com nota 3, dezesseis com nota 4, sete com nota 5, e dois avaliados com 

nota 6 e 7 respectivamente.  

A região Nordeste com 25 PPG, teve um programa avaliado com nota 1, 

dezessete com nota 3, seis com nota 4 e um com nota 6. Como essa é a região 

onde se localiza o PPGE, importante destacar as avaliações em nível de estado; 

assim, o Rio Grande Norte teve três programas avaliados com nota 3, e dois 

programas avaliados com nota 4. O relatório da Avaliação Quadrienal (2017) 

apresenta que a Área 46 tem aumentado significativamente o número de PPG. 

Figura 2: Demonstrativo do crescimento do número de programas de Pós-

Graduação na Área de Ensino (2000-2017) 

 

Fonte: Relatório da Avaliação Quadrienal – Capes (2017, p. 6). 



92 
  

 
 

Observamos que, com a criação da Área de Ensino, o crescimento torna-se 

em um percentual maior, visto que com a nucleação dos antigos programas da 

antiga Área de Ciências e Matemática, que foi criada no ano 2000, e como mostra a 

figura 2, só tinha sete programas. Elevando a quantidade de PPG de 2000-2011, 

temos um aumento de 58 programas ao longo dos 20 anos. Já a partir de 2011 para 

2017, em apenas 6 anos, houve um aumento de 92 programas. O que continua 

aumentando, pois como discutido anteriormente, hoje, a Área 46 possui 187 

programas de Pós-Graduação. Sem falar que, de acordo com o documento da 

Capes (2017, p.7), “existe uma preocupação em torno das metas do PNE e do 

PNPG, a Área se mobiliza no sentido de enfrentar os desafios da formação de 

professores na Pós-Graduação”. Mas o desafio para a Área, para além da oferta, 

repousa também na heterogeneidade de necessidades e de ofertas formativas, uma 

vez que o território brasileiro apresenta significativa diversidade que demanda uma 

política educativa de valorização das características e particularidades de sua 

população.  

No que tange à expansão de Matriculados e Titulados na Pós-Graduação em 

Ensino, conforme o Portal Geocapes (2020), até 2018 possuía um significativo 

número de alunos titulados e matriculados nos programas, totalizando 12.007 

alunos, distribuídos conforme expomos no Gráfico 8.   

Gráfico 8: Matriculados e Titulados na Pós-Graduação em Ensino (2018) 

 

           Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Como observado, em 2018 a Área 46, contava com 2.891 alunos cursando 

mestrado acadêmico e 942 mestres titulados. No mesmo período, havia 2031 alunos 

cursando doutorado e 379 titulados. O percentual de Mestrado Profissional também 

aparece nos dados de expansão dos programas de Pós-Graduação, contando com 

4.695 mestres titulados e 1069 alunos mestrandos.  

Importante salientar que em relação ao número de docentes que atendia à 

demanda de ensino, pesquisa e extensão deste mesmo período, totalizava 3563 

professores, sendo que 2960 compunham o quadro de professores permanentes, 

555 como docentes colaboradores e 48 visitantes.  

 

4.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UERN E 

O PROTAGONISMO DO CAMPUS/PAU DOS FERROS-RN 

 

 A Pós-Graduação stricto sensu na UERN pode ser considerada como algo 

recente, pois a instituição que foi criada em 1968, começa a ter programa de Pós-

Graduação stricto sensu, em nível de mestrado acadêmico em 1996, embora 

descredenciado em 2004. É, então, em 2008, que são iniciados novos programas na 

UERN. E, nos últimos anos, vem aumentado gradativamente a quantidade de 

programas existentes, acompanhando o crescente número de programas no Brasil. 

Como dito no capítulo anterior, esse fenômeno é fruto de políticas de expansão e 

interiorização das universidades. De acordo com o documento Programa de 

Desenvolvimento Institucional da UERN (2016),   

A pós-graduação brasileira possui uma história de sucesso a partir 
da criação do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), 
vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), órgão responsável pelo financiamento, 
acompanhamento e avaliação dos programas de pós-graduação. 
(UERN, 2016, p.58) 

 

O Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) foi criado pela Capes em 

1976, e com isso tem dado um novo direcionamento à Pós-Graduação, com a 

sistematização e regulamentação para a criação e permanência dos programas. 

Acreditamos que, a partir do surgimento de cursos de mestrado e doutorado, há 

ganhos para o desenvolvimento do país e da região onde se encontra. Na UERN, a 
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Pós-Graduação é vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPEG), cuja estrutura organizacional é formada: 

Diretoria de Pesquisa e Inovação (DPI), Diretoria de Pós-Graduação 
(DPG), Departamento de Institucionalização de Pesquisa (DIP), 
Departamento de Apoio ao Pesquisador (DPA), Departamento de 
Inovação e Empreendedorismo (DIE), Departamento de Capacitação 
(DC) e Departamento de Cursos. Essa estrutura foi concebida com o 
propósito de tornar dinâmica as ações e dotá-la de hábil execução. 
Cabe aos departamentos conhecer, planejar, supervisionar e 
controlar atividades de pesquisa (iniciação científica, bolsas de 
estudo para discentes, grupos de pesquisa e projetos de pesquisa), 
pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), publicação 
(livros, periódicos e anais), eventos científicos (participações) e 
capacitação docente (bolsas de estudos para docentes e bolsas de 
demanda social). (UERN, 2020) 

 Conforme publicado no site da referida IES, a Propeg pretende ampliar a 

área de oferta de cursos stricto sensu, visando dar um salto qualitativo na 

construção de projetos de doutoramento ofertados pela própria instituição; para isso, 

a instituição investe em parcerias com outras instituições do estado, visando à 

melhoria dos cursos e o desenvolvimento da região. A seguir, temos um Gráfico que 

aborda a evolução do número de PPG entre os anos 2008 e 2018, conforme 

relatório do portal Geocapes.  

 

Gráfico 9: Expansão de Programas de Pós-Graduação da UERN (2008-2018) 

 

              Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 
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 Reafirmamos que, para a descrição dos dados, consideramos o que está 

disponível na Plataforma Sucupira, por meio do portal Geocapes; e é importante 

esclarecer que alguns dados presentes no site da UERN diferem do que está posto 

na plataforma. Como algumas páginas foram atualizadas em 2005, optamos por 

trabalhar com os dados do sistema da Capes. Os programas citados são de cunho 

acadêmico. Os primeiros programas existentes na UERN surgem em 2008, 

inicialmente o de Letras, e na sequência, o de Ciências da Computação, e o de 

Física. Em 2011, soma-se a estes os programas de Educação e Ciências Naturais; 

no ano seguinte, temos os PPG Saúde e Sociedade e também o de Ciências Sociais 

e Humanas.  

Em 2013, soma-se o programa de Letras, agora com o oferecimento do curso 

de mestrado e doutorado, no campus de Pau dos Ferros. Em 2014, temos o de 

Serviço Social e Direito Sociais, no campus central e o de Ensino (PPGE), no 

campus de Pau dos Ferros. Em 2015, é criado o Planejamento e Dinâmicas 

Territoriais no Semiárido, também em Pau dos Ferros; já no ano de 2016, temos 

mais quatro novos programas no campus de Mossoró, o de Economia, Geografia, 

Ciências da Linguagem e Ensino.  

Vale ressaltar que na UERN, antes de 2008, foi criado, em 1996, o curso de 

Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ligado à rede Programa de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema). No entanto, a partir da avaliação da 

Capes, triênio 2001-2003, o curso do mestrado da UERN foi descredenciado em 

2004 (BATISTA, 2017). 

Buscando enfatizar o protagonismo da UERN e do CAPF, no que se refere à 

Pós-Graduação, realizamos um levantamento para conhecer um pouco do perfil do 

estado do Rio Grande do Norte em termos de Pós-Graduação. O levantamento foi 

realizado no período de 13 a 24 de abril de 2020, e para isso seguimos os seguintes 

passos: no primeiro momento, acessamos o site da capes para verificar quais as 

Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Norte possuíam programa de Pós-

Graduação. Obtivemos os seguintes resultados (possuem PPG): O instituto de 

Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont (IEPASD); Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN); Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN); Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Universidade 

Potiguar (UNP).  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.xhtml;jsessionid=ifp2G4AFV8RVYl41G4CNtEd1.sucupira-215?areaAvaliacao=0&cdRegiao=2&sgUf=RN&ies=338420
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.xhtml;jsessionid=ifp2G4AFV8RVYl41G4CNtEd1.sucupira-215?areaAvaliacao=0&cdRegiao=2&sgUf=RN&ies=338420
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.xhtml;jsessionid=ifp2G4AFV8RVYl41G4CNtEd1.sucupira-215?areaAvaliacao=0&cdRegiao=2&sgUf=RN&ies=338418
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No segundo momento, realizamos a pesquisa nos sites de cada instituição, 

consultando a aba “pró-reitoria de pós-graduação” e seguindo para os sites dos 

programas. Navegando no site dos PPG, realizamos a leitura da apresentação e da 

exposição dos cursos. Em alguns momentos, não ficava claro se o programa era de 

mestrado ou de mestrado e doutorado, por isso, recorríamos aos processos de 

seleção, ou para a aba dissertações e teses. A Tabela construída por meio desta 

tabulação está presente no apêndice 3 e poderá ser consultada. 

 Vale ressaltar que houve muita dificuldade para encontrar esses dados, 

devido às informações contidas nos sites nem sempre estarem de acordo como 

funcionam, além da inconsistência de informações em relação aos números de 

programas. 

Em relação aos municípios que possuem cursos de Pós-Graduação stricto 

sensu, além de Pau dos Ferros e da capital Natal, há PPG nos municípios: Mossoró, 

Caicó, Assu, Macaíba e Santa Cruz. O que fica ilustrado no Mapa a seguir: 

 

Mapa 5: A Pós-Graduação no Rio Grande do Norte 

     

Fonte: Arquivos da autora (2020). 
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 Os municípios que possuem PPG com curso de Mestrado são: Caicó, com 

PPG pertencente à UERN e à UFRN; Assu com PPG pertencente à UERN; Santa 

Cruz com PPG da UFRN e Macaíba com programas do IEPASD e da UFRN. Em 

relação aos PPG com cursos de mestrado e doutorado, temos a capital Natal, com 

programas vinculados à UFRN, IFRN e UNP; Mossoró com PPG da UERN e 

UFERSA; e Pau dos Ferros, com PPG vinculados à UERN. 

 Destacando o protagonismo do CAPF, o campus abriga: Programa de Pós-

Graduação em Ensino – PPGE (Mestrado); Programa de Pós-Graduação em Letras 

– PPGL (Mestrado e Doutorado); Programa de Mestrado Profissional em Letras- 

PROFLETRAS (Mestrado) e Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 

Dinâmicas Territoriais no Semiárido – PLANDITES (Mestrado). 

 Além de dois doutorados interinstitucionais28, que são o Doutorado 

Interinstitucional em Letras – UERN/IFSertão e Doutorado Interinstitucional em 

Desenvolvimento Urbano – UFPE/UERN. 

 

4.4 O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DO CAMPUS DE PAU 

DOS FERROS  

 

Como discutido no tópico anterior, o Campus de Pau dos Ferros conta com a 

existência de três programas acadêmicos. O referido Campus tem se tornado um 

protagonista no que se refere ao ensino, à pesquisa e à extensão da UERN. Há 43 

anos, desde a sua criação, tem possibilitado a formação em nível de graduação e 

pós-graduação na região do Alto Oeste Potiguar, além de viabilizar o acesso de 

pessoas oriundas dos estados Ceará e Paraíba. Em nível de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, o CAPF conta com três PPG acadêmicos, um mestrado profissional e dois 

doutorados interinstitucionais.  

O pioneiro a trilhar os caminhos da Pós-Graduação no CAPF e como tal, na 

própria UERN, foi o Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), aprovado por 

meio do Parecer CNE/CES Nº:28/2008. O PPGL que em sua origem oferecia 

somente o curso de mestrado, hoje também oferta o curso de doutorado, e assim, o 

CAPF se destaca no estado e na própria universidade. Em 2013, temos a aprovação 

 
28 No site da UERN não é destacado que esses doutorados interinstitucionais estão 

vinculados ao CAPF, o que dificulta o detalhamento das informações. 

http://propeg.uern.br/ppgl
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do Programa de Mestrado Profissional em Letras (Profletras), por meio da 

Resolução nº 2/2013 do CONSEPE.  

Em 2014, temos a aprovação do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

(PPGE), por meio do Parecer CNE/CES Nº: 58/2014; no ano seguinte, é aprovado o 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no 

Semiárido (PLANDITES), por meio da Portaria Capes Nº 559, de 30 de junho de 

2016.  

A UERN oferece, também, dois doutorados interinstitucionais. Conforme 

consta na Plataforma Sucupira, o Doutorado Interinstitucional em Desenvolvimento 

Urbano, com vigência de 18 de setembro de 2017 a 18 de setembro de 2021, e que 

possui a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, como IES promotora e a 

UERN como instituição receptora.  

 E o segundo, Doutorado Interinstitucional em Letras, com vigência de 04 de 

outubro de 2018 a 04 de outubro de 2022; o doutorado tem a UERN como instituição 

Promotora e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano – IF/Sertão como Instituição Receptora.  

 

4.4.1 O PPGE e a Avaliação Quadrienal (2013-2016) 

 Na Avaliação Quadrienal (2013-2016), de um modo geral, o PPGE foi 

avaliado de uma forma positiva. A seguir, faremos uma síntese de como o PPGE foi 

avaliado em cada dimensão29. Na ficha de avaliação dos PPG do referido 

quadriênio, continha cinco dimensões. 1- Proposta do Programa; 2- Corpo Docente; 

3- Corpo Discente; 4- Produção Intelectual; 5- Inserção Social.  

Tratando dos resultados, temos na dimensão Proposta do Programa, uma 

avaliação com o conceito “Muito bom”, para os três pontos analisados. Os 

pareceristas fazem uma contextualização do programa e pontuam que os projetos 

de pesquisa apresentam coerência entre áreas, linhas e projetos. Discorrem também 

que existe equilíbrio sobre orientandos e orientadores, e a crescente demanda de 

procura dos candidatos a ingressarem no programa. Sobre o planejamento e 

avaliação, é descrito que o programa apresentou de maneira coerente o plano de 

ação para o próximo período. A infraestrutura também foi elogiada, porém sentiu-se 

 
29 No anexo D da dissertação poderá será consultada a ficha de avaliação. 

http://propeg.uern.br/profletras
http://propeg.uern.br/ppge
http://propeg.uern.br/ppge
http://propeg.uern.br/plandites/default.asp?item=pp3197-apresentacao
http://propeg.uern.br/plandites/default.asp?item=pp3197-apresentacao
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falta de informações sobre salas de estudo, gabinete de grupo de pesquisa e o uso 

de laboratórios que ocorrem por meio da colaboração de outra instituição.  

No que tange ao aspecto Corpo Docente, a comissão atribuiu o conceito 

Muito bom, de modo que os pontos sobre o perfil docente, o envolvimento e divisão 

de atividades de pesquisa foram significativamente bem avaliados. Mas em relação 

ao envolvimento dos docentes nas atividades de ensino e pesquisa na graduação, o 

parecer cita algumas lacunas, sentiu-se falta da quantificação dessa atuação na 

graduação, visto que estes alunos são os possíveis candidatos a entrarem no 

programa. 

Já sobre a dimensão Corpo discente, os aspectos avaliados tiveram parecer 

diferenciado, resultando no conceito Bom para este item; recebeu bom para o 

número de defesas por docente, citou-se que as dissertações defendidas estão 

relacionadas às linhas de pesquisa. Sobre publicação, houve ampliação de 

produtos, mas no que se refere à produção intelectual o item foi avaliado como 

regular em relação aos índices da área de ensino. O tempo médio de titulação foi 

considerado muito bom, assim como a taxa de evasão que foi de 1%. 

A dimensão Produção Intelectual foi a que sofreu avaliação mais negativa. 

De um modo geral, obteve o conceito Regular. Mas em se tratando dos itens 

específicos dessa dimensão, o item referente à quantidade de publicações 

qualificadas, obteve conceito fraco, por estar abaixo do esperado para a área. Sobre 

a distribuição de publicações em relação ao corpo docente, e as demais produções 

técnicas considerou-se bom.  

Na dimensão social, o programa obteve conceito Muito bom, uma vez que 

os dados mostram que o programa atinge os objetivos, com uma boa atuação em 

ações da Educação Básica, e relação com IES estrangeiras. Os pareceristas 

elogiaram a página eletrônica do programa e as informações dispostas nela, mas 

ressaltaram a ausência de dados sobre a produção do programa.  

Com esses dados, percebemos que o programa tem bem sinalizados os 

aspectos que necessitam de melhoria dos resultados para a próxima quadrienal, o 

que é debatido frequentemente nas aulas, nos grupos de pesquisa e em encontros 

de alunos, coordenação e professores. Assim, na Avaliação Quadrienal, o PPGE 

obteve NOTA 3, permanecendo com a mesma nota com que foi aprovado. Desde 

então, tem mobilizado esforços, junto a docentes e discentes, para ampliar e 

qualificar a produção intelectual, visando à NOTA 4.  
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4.4.2 O PPGE em números e o perfil profissional discente 

 Com o objetivo de elaborar um gráfico ilustrando o PPGE em números, 

realizamos consulta junto à secretaria e coordenação do PPGE, para levantamento 

de dados dos editais de seleção com a inserção no Curso de Mestrado Acadêmico 

em Ensino, além de consulta ao material disponível nos documentos de registro 

interno do programa e oriundos da Comissão de Autoavaliação. 

 Para tanto, realizamos o levantamento com base no período de 2014 a 2019 

e buscamos conhecer a quantidade de vagas ofertadas em cada processo seletivo, 

o número de inscritos, a quantidade de aprovações, o número de matriculados. 

Também observamos se houve ou não evasão, e por fim, o número de titulados por 

ano. Os dados podem ser vistos a seguir:  

Gráfico 10: O PPGE em números (2014-2019) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 

 Conforme observado no Gráfico, a cada ano o número de inscrições supera a 

quantidade de vagas ofertadas. No primeiro ano do programa, em 2014, foram 

ofertadas 13 vagas e obteve-se 85 inscrições. Em 2015, 21 vagas e 123 inscrições; 

2016, 14 vagas e 99 inscrições; 2017, 24 vagas e 89 inscrições. Nos dois últimos 

anos, houve um aumento no número de vagas, tendo em 2018 a oferta de 32 vagas 

e 157 inscrições. Já em 2019, houve a oferta de 29 vagas e 132 pessoas inscritas 

na seleção.  
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 Um dado que nos chama a atenção é o fato de que, anualmente, o PPGE tem 

aprovado um número superior à quantidade de vagas previstas no início do 

processo seletivo. Isso pode ser observado em todos os anos de exercício do 

programa. Ao ampliar o número de ingressantes, ou seja, de matriculados, o 

programa amplia a sua capacidade de formação de recursos humanos na região. 

Em todos esses editais, era prevista a ampliação ou redução de vagas em 

conformidade com o perfil acadêmico dos candidatos e capacidade de orientação do 

corpo docente do PPGE. Vale lembrar que o aumento da taxa de matrícula é um dos 

indicadores de inclusão na Pós-Graduação.  

 Observa-se, também, que o número de matriculados é praticamente 

equivalente ao de aprovações, tendo somente dois aprovados que não efetuaram a 

matrícula, um em 2016 e o outro em 2019. 

 Em relação aos dados sobre evasão, os dados quase não existem, de 2014 a 

2017 do total de 106 matriculados, o PPGE obteve três evasões. Ressaltamos que 

não foi possível mensurar evasão das turmas ingressantes em 2018 e 2019, pois até 

o momento de desenvolvimento da pesquisa, as referidas turmas ainda estão em 

curso. 

 Em relação ao número de mestres titulados, só foi possível considerar os 

dados de 2014 a 2017, tendo em vista que as turmas 2018 e 2019 ainda estão em 

curso no mestrado. Assim, elaboramos o Gráfico com os dados de alunos 

matriculados e titulados a cada 24 meses.  

Gráfico 11: O PPGE em números (2014-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 
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 De acordo com os dados, em 2014, houve 19 matriculas, cuja titulação 

ocorreu em 2016, mas com 24 titulados. Isso acorreu porque 5 alunos da turma 

ingressante em 2015 concluíram ainda em 2016. Nenhum aluno que ingressou em 

2014 antecipou a defesa no ano anterior. Como era a primeira turma, o esforço dos 

docentes e discentes era de defesa nos 24 meses. Mas em 2015, dos 31 

matriculados, 05 foram titulados em 2016, e os 25 em 2017. E mais uma vez, houve 

antecipação de defesa de 2 alunos ingressantes em 2016, totalizando 27 titulados 

em 2017. 

 Na turma 2016 se matricularam 23 alunos. Desses 23, 2 foram desligados do 

curso. Assim, dessa turma concluíram 21, sendo 19 em 2018 e 02 em 2017, 

antecipando a defesa como dissemos anteriormente. Em 2018 houve o menor 

número de titulados no PPGE, que além da desistência, não houve antecipação de 

defesa de quem ingressou em 2017. Em relação à turma de 2017, tivemos 33 

matriculados e 39 defenderam em 2019, isso porque 6 alunos da turma ingressante 

em 2018 defenderam em 2019. 

 É possível observar que, exceto os alunos ingressantes em 2014 e 2017, foi 

recorrente a antecipação de defesa de dissertação, antes do prazo dos vinte e 

quatro meses, entre alunos que ingressaram em 2015, 2016 e 2018. Isso pode ser 

percebido pelo fato de que o número de titulados a cada 24 meses é maior que o 

número de matriculados no respectivo ano de origem. 

 Como foi abordado no capítulo introdutório, o PPGE tem uma característica 

interdisciplinar, por atender egressos de cursos de licenciatura, bacharelados e 

tecnólogos de diferentes áreas de formação, assim como possibilitar a continuidade 

da formação para os profissionais que atuam tanto na Educação Básica como na 

Educação Superior, o que vai ao encontro do objetivo do programa. 

 Espera que o discente/egresso do PPGE tenha um perfil profissional que o 

possibilite compreender o processo ensino-aprendizagem e nele intervir, numa 

efetiva interação e articulação com as áreas do conhecimento e diferentes níveis e 

modalidades da Educação. Assim como o desenvolvimento de práticas de pesquisa 

relevantes para a sociedade e correlacionas com as linhas do programa, a saber: 

Ensino de Ciências Exatas e Naturais, Ensino de Ciências Humanas e Sociais e 

Ensino de Línguas. Também é importante destacar a necessidade de intervenção na 

realidade social, cultura e econômica na qual o discente esteja inserido, o que 
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contribui tanto para a divulgação e valorização da Pós-Graduação como com a 

propagação da ciência.  
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              CAPÍTULO V 
 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO PPGE/UERN/CAPF NO 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: PERFIL, 
PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

 

 

        

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem 

aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e 

retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar”. (Paulo 

Freire) 
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5 CONTRIBUIÇÕES DO PPGE/UERN/CAPF NO DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL: PERFIL, PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO  

 

 Neste capítulo, realizaremos a discussão e análise dos dados coletados ao 

longo do estudo dessa pesquisa. Estruturamos em subtópicos que foram elencados 

conforme seções de organização do questionário aplicado aos egressos do PPGE. 

Inicialmente, teremos a caracterização dos sujeitos com informações relativas ao 

perfil dos egressos do programa, trazendo aspectos de cunho pessoal, social e 

profissional.  

 Em seguida, trazemos a produção científica dos discentes, com aspectos 

relacionados à produção intelectual, a elaboração de produtos e participações em 

eventos de natureza diversa. No último subtópico, apresentamos uma avaliação dos 

egressos a partir da formação recebida no curso de mestrado acadêmico em ensino, 

abordando questões da avaliação no que se refere ao corpo docente, secretaria, 

gestão e organização do programa.  

 Essas questões analisadas foram levantas por meio da aplicação do 

instrumento de coleta de dados e o diálogo com os referenciais teóricos estudados, 

assim como consulta aos documentos oficiais, seja em aspectos de legislação como 

documentos do próprio programa. 

  

5.1 PERFIL DOS EGRESSOS: QUEM SÃO? ONDE ESTÃO? O QUE FAZEM? 

 

 Com sua primeira turma titulada em 2016, dois anos após a criação do 

programa, o PPGE conta até 2019 com o total de 109 egressos. Por meio de uma 

mobilização coletiva, a partir das redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp), 

do site do PPGE e do Pesquisa em Rede, obtivemos um excelente retorno das 

respostas do questionário, que, como diz o poeta pau-ferrense Manoel Cavalcante, 

“a internet dá asa e o bate-papo é mais rápido do que foguete da Nasa, a gente 

sente a pessoa no sofá de nossa casa”. (CAVALCANTE, 2017, p. 2). Assim, dos 109 

egressos, tivemos 108 respondentes. O que ultrapassou nossas expectativas 

iniciais, pois contávamos até a 100ª defesa, e sabendo dos desafios que é fazer 

pesquisa, não acreditávamos que chegaríamos a quase 100% dos sujeitos.  
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 A primeira seção do instrumento apresenta o perfil dos sujeitos, quem são, 

onde estão, o que fazem. Localizado em uma região polo do Rio Grande do Norte, o 

PPGE oferece a oportunidade para alunos do próprio estado e dos estados vizinhos, 

como Ceará e Paraíba. 

Mapa 6: Origem Regional dos Egressos – PPGE/RN 

 

Fonte: Arquivos da autora (2020). 

 

 Como exposto no Mapa, a maioria dos egressos tem sua origem no estado 

sede do programa, sendo um total de 73 sujeitos, que além de Pau dos Ferros, 

residem nas cidades: Água Nova, Apodi, Assu, Caicó, Coronel João Pessoa, Dr. 

Severiano, Encanto, Florânia, Itaú, José da Penha, Lucrécia, Marcelino Vieira, 

Martins, Mossoró, Natal, Portalegre, São Miguel, Parnamirim, Patu, Rafael 

Fernandes, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo, Rafael 

Godeiro, Taboleiro Grande, Tenente Ananias e Venha Ver. O programa possui uma 

grande capilaridade dentro do estado do Rio Grande do Norte, o que reflete o 

processo de interiorização e pessoas que são do interior e procuram formação 

qualificada no interior do Estado.  

 O estado da Paraíba é o segundo que ocupa o maior número de egressos do 

programa, o número de alunos de municípios da Paraíba é sempre bastante 

representativo. São ao todo 27 titulados, que residem nas cidades: São João do Rio 
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do Peixe, Poço José de Moura, Diamante, Catolé do Rocha, São José de Piranhas, 

João Pessoa, Cajazeiras, Patos, Uiraúna e Sousa. Observemos a localização dos 

municípios, no mapa. 

 

Mapa 7: Origem Regional dos Egressos do PPGE/PB 

 

Fonte: Arquivos da autora (2020). 

  

Já no Ceará, estado também vizinho, o PPGE tem 7 egressos distribuídos 

nos municípios de Assaré, Brejo Santos, Crato, Icapuí, Pereiro e a capital, Fortaleza.  
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Mapa 8: Origem Regional dos Egressos do PPGE – CE 

 

Fonte: Arquivos da autora (2020). 

 Como observado, o PPGE atende à realidade de 44 munícipios, o que amplia 

as contribuições do PPG para a sociedade de toda a região, ao passo que se 

destaca no processo de interiorização das universidades e das pós-graduações 

stricto sensu. De acordo com Dantas (2014), a interiorização das universidades é um 

mecanismo que contribui para o progresso e o desenvolvimento local, se estendido 

até os profissionais titulados que se inserem na sociedade participando ativamente 

da construção da mesma, seja de cunho social, político ou econômico.  

 Quando observamos o somativo dos egressos que residem atualmente nos 

três estados, a conta não irá fechar. Isso porque além da inserção nesses estados 

da região Nordeste, o PPGE tem egresso na França, titulada da primeira turma, que 

hoje cursa o doutorado no Brasil com sanduiche na França. Não foi possível ilustrar 

no mapa dos estados essa localização, devido a aspectos em que as bases 

cartográficas são diferentes. Daí ilustramos essa localização de egresso do PPGE, 

no Mapa abaixo: 
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Mapa 9: Origem Regional dos Egressos do PPGE  

 

Fonte: Arquivos da autora (2020). 

 

 Ressaltamos que esses dados se referem aos egressos, mas o PPGE tem 

atualmente alunos matriculados oriundos do estado do Piauí, conforme pontuado no 

capítulo metodológico, na seção sobre a caracterização do lócus da pesquisa. Como 

os sujeitos da pesquisa são os titulados (egressos), não entraram no escopo do 

universo da pesquisa. Também destacamos que optamos por usar a nomenclatura 

“origem regional” nos mapas, por ser o termo utilizado pelo próprio documento da 

Área de Ensino e relatórios de avaliação do programa.  

 Em termos de faixa etária, o perfil dos mestres é bastante equilibrado, o 

questionário dispôs de quatro opções com percentual em anos de idade. Desse 

modo, 32 egressos responderam ter entre 21 a 30 anos; 50 entre 31 a 40 anos; 20 

na faixa etária de 41 a 50 anos, e 6 egressos têm mais de 50.  
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Gráfico 12: Faixa Etária dos Egressos (anos) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 

 Os titulados do PPGE são predominantemente do sexo feminino, sendo 74 do 

sexo feminino e 34 do sexo masculino. Em relação ao estado civil, tem-se um perfil 

com 53 egressos casados, 37 solteiros, 10 vivem em união estável, 7 estão 

divorciados/separados e 1 preferiu não responder. Já quando indagamos sobre 

como a pessoa se autodeclara, obtivemos os seguintes dados: 

Gráfico 13: Caracterização étnico-racial dos egressos do PPGE  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 

  

Conforme o Gráfico, há uma predominância entre os que se autodeclaram 

brancos (52) e pardos (42), 1 disse ser amarelo, e 12 se autodeclaram negros. 

Apesar de termos a inserção dos considerados pardos, ainda notamos que existe 

uma diferente simetria no que se relaciona à inserção do negro na Pós-Graduação. 
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Embora nos últimos anos o país tenha vivenciado políticas públicas que visam à 

redução de desigualdade dessas minorias, a desigualdade entre negros e brancos 

ainda perpetua.  

De acordo com Artes (2010), o Censo Demográfico do IBGE (2010) indicou 

que a cor/raça na população geral, considerando brancos e negros, está próxima da 

equivalência, com uma presença um pouco maior de negros. A autora faz críticas 

também ao fato de informações como estas estarem distantes do acesso, e afirma 

que nas “Nas bases de dados da Capes e CNPq, principais instituições de fomento à 

pesquisa no Brasil, são encontradas algumas informações desagregadas por sexo, 

mas não para a variável cor/raça” (ARTES, 2010. p.7).  

 Os egressos do PPGE são oriundos de diversas instituições do país. No Rio 

Grande do Norte, temos alunos da UERN, da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), do Instituto Federal de Rio Grande do Norte (IFRN) e da 

Universidade Potiguar (UNP). Já na Paraíba, os alunos são da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), Universidade do Estado da Paraíba (UEPB), 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), da 

Faculdade Integrada de Patos (FIP), da Faculdade São Francisco da Paraíba 

(FASP) e do Centro Universitário de Patos (UNIFIP).  

 Já em relação às IES do Ceará, temos egressos da Universidade Regional do 

Cariri (URCA), Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da Universidade Vale do 

Acaraú (UVA). Além desses estados, também há egressos que cursaram a 

formação inicial em Pernambuco e no Rio de Janeiro, oriundos da Universidade de 

Pernambuco (UPE) e da Universidade Castelo Branco (UCB), respectivamente. A 

quantidade de alunos, por IES pode ser observada a seguir. 
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Gráfico 14: Formação inicial por IES – Egressos 2016-2019 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 

  

Sobre dados apresentados anteriormente é importante destacar que a grande 

maioria, 96 mestres titulados, cursaram a formação inicial em IES da rede pública de 

Educação Superior. Esse contexto pode ser traduzido em função da ampliação do 

acesso à universidade pública tendo em vista o fenômeno da interiorização. Em 

relação ao curso de formação inicial, o PPGE recebe alunos de várias licenciaturas e 

bacharelados. A formação inicial, segundo Libâneo (2001), é essencial, pois é nela 

que temos acesso tanto ao conhecimento teórico como prático. 

 A saber, se tem egressos dos cursos de Licenciatura em Química; Pedagogia; 

Matemática; Letras com habilitação nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola; 

História e Geografia. Além de bacharelados em Direito. Vale ressaltar que as opções 

citadas foram elencadas no questionário para que pudessem assinalar, e desse 

modo também se tinha a opção “outros”, assinalado por 15 sujeitos, não havendo 

possibilidade de especificação. A saber, percebemos uma lacuna no questionário 

por não contemplar em seu quadro de questões, uma opção para que o respondente 

pudesse citar o curso de formação inicial, no caso de “outro”. Ressaltamos que esta 

lacuna não foi percebida no pré-teste, isso somente ocorreu no momento de análise 

de dados. Sobre o quantitativo de alunos por área de formação, observemos o 

Gráfico seguinte. 
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Gráfico 15: Formação Inicial dos egressos – PPGE 2016-2020 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 

 

 Movidos pela curiosidade de traçar o itinerário formativo dos egressos, 

indagamos sobre a formação em nível de especialização. Dos 108 respondentes, 87 

disseram possuir e 21 afirmaram não possuir especialização, o que demonstra a 

procura pela verticalização da formação. Por outro lado, reforça a perspectiva de 

formação continuada, que, segundo Tardif (2011, p. 288), “visa a habituar os alunos 

– os futuros professores – à prática profissional dos professores de profissão e a 

fazer deles práticos reflexivos”. A participação em pesquisa é essencial no 

desenvolvimento e na formação do profissional que busca melhorar sua prática, e 

um mecanismo que viabiliza este melhor aproveitamento do percurso é a inserção 

de bolsa de pesquisa, o que favorece principalmente àqueles que estão em situação 

de vulnerabilidade social, pois de acordo com os dados coletados dentre o período 

2014 a 2019, 22 alunos tiveram a experiência de serem bolsistas; 16 contemplados 

com a bolsa CAPES, 4 bolsas da FAPERN e 2 bolsas do CNPq.  

 Em que pesem os dados referentes à atuação profissional dos egressos, 

questionamos o tipo de vínculo empregatício e/ou atividade remunerada que 

exercem. Assim temos: 
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Gráfico 16: Tipo de vínculo empregatício/atividade remunerada 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 

  

O Gráfico 14 nos mostra o percentual de cada opção de vínculo 

empregatício ou atividade remunerada. Deste dado obtivemos os seguintes 

resultados: 40 egressos atuam como servidores públicos estaduais; 34 são 

servidores públicos municipais; 16 servidores públicos federais; 9 funcionários em 

empresa privada; 3 não possuem vínculo empregatício, mas exercem atividade 

remunerada; 2 são profissionais autônomos; 1 empresário; 3 não exercem nenhuma 

atividade remunerada. Esses dados nos mostram que os egressos têm uma 

satisfatória inserção no mercado de trabalho, visto que apenas 3 dos 108 titulados 

não estão trabalhando atualmente.  

 Vale ressaltar que alguns egressos possuem mais de um vínculo, mas o 

questionário só considerava uma opção, assim o respondente optava pelo vínculo 

que considerava ser o principal. Quando elaboramos o questionário on-line, ainda 

não era possível colocar como caixa de seleção para que pudesse ser marcado 

mais de uma opção, porém com a atualização que o aplicativo teve recentemente, 

essa opção já está disponível.  
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Combinado ao dado sobre o tipo de vínculo profissional, questionamos se o 

período de inserção na atividade profissional aconteceu antes, durante ou após 

ingressar no mestrado. Destes, 66 responderam que entraram antes; 30 após o 

término do mestrado, e 12 durante o período que estava cursando, conforme 

ilustramos a seguir:  

                        Gráfico 17: Período de inserção na atividade profissional atual 

 

             Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 

  

Os dados convergem para uma forma institucionalizada de inserção 

profissional, que incorpora à formação em nível de Pós-Graduação stricto sensu 

aspectos de aprendizado prático e preparação para o trabalho. De acordo o 

documento da CAPES (2019), a “Área de Ensino busca construir pontes entre 

conhecimentos acadêmicos gerados na pesquisa em educação e ensino para sua 

aplicação em produtos e processos educativos voltados às demandas da sociedade 

e às necessidades regionais e nacionais”. Com esse pressuposto buscamos saber: 

O egresso do PPGE exerce atividade profissional na área de formação no 

mestrado?  

 A reposta foi significativamente positiva; 63% (68 egressos) responderam que 

sim e exercem atividade na Educação Básica; 13% (14 egressos) afirmaram que sim 

e atuam no Ensino Superior; 15,7 (17 egressos) afirmaram que sim e atuam tanto na 
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Educação Básica como no Ensino Superior. Dos 108 respondentes, apenas 9 não 

atuam na área, conforme o Gráfico 18. 

 

                  

           Gráfico 18: Área de atuação dos egressos – PPGE 2016-2019 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 

 Para uma análise mais consistente sobre esses dados, é importante retomar 

o Gráfico 14, em que temos três titulados que não exercem atividade remunerada, o 

que significa dizer que dos nove que responderam não atuar na área, 3 não estão 

atuando e 5 atuam em uma área diferente da formação do mestrado. Sobre os 

campos de atuação, temos: 

 

A referência ao Ensino envolve todos os níveis e modalidades do 
ensino formal do País, da Educação Infantil ao doutorado, nos 
diversos campos do conhecimento, bem como as modalidades de 
ensino não formal, como a divulgação científica e artística em 
centros e museus de Ciências e de Artes, entre outros. 
(CAPES,2019, p,3) 

 

A formação ganha espaço para os egressos, tanto no contexto da inserção 

profissional, quando é demarcada pela entrada na vida ativa, ou seja, a transição 

profissional, quanto para os egressos que já tinham vínculo empregatício, o que 

representa a busca por qualificação profissional, numa relação intrínseca entre 

trabalho e formação. Apresentam-se, pois, possibilidades de fortalecimento coletivo 

da formação de professores com vistas à atualização de seus conhecimentos 
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teórico-práticos, tanto dos que atuam na Educação Básica quanto no Ensino 

Superior. Diante disso, com os dados relacionados ao campo de atuação, é possível 

visualizar os objetivos específicos do PPGE sendo consolidados. Tais objetivos 

estão assim definidos no Artigo 2º, do Regimento do Curso de Mestrado Acadêmico 

em Ensino, atualizado em 2019: 

I - Formar profissionais da educação básica e do ensino superior, 
nos processos de ensino e aprendizagem na educação básica, 
sobretudo nas áreas de ensino de ciências exatas e naturais, de 
ciências humanas e sociais e de ensino de línguas, de modo a 
constituir-se em um centro formador de recursos humanos. 
II - Desenvolver pesquisas de relevância científica e educacional nas 
áreas de seu interesse; e 
III - Intervir na realidade sociocultural, contribuindo para elevar o 
nível científico e educacional em sua área de atuação. (UERN, 2019, 
p. 2) 

 

Nessa perspectiva, seja na Educação Básica, seja no Ensino Superior, a 

prática da pesquisa é realidade, assim como há intervenção na realidade 

sociocultural e elevação epistemológica da referida área de atuação. Na sequência 

das questões, buscamos saber sobre as funções desempenhadas na Educação 

Básica, e em uma questão de múltipla escolha, sinalizamos como opção: docente, 

supervisor(a), coordenador(a) pedagógico(a); gestor(a); técnico em assuntos 

educacionais; revisor(a) de textos e outros. Assim, obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

Gráfico 19: Função que o egresso exerce na Educação Básica 
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Fonte: Arquivos da pesquisadora (2020). 

De acordo com os dados do questionário, o PPGE tem 71 egressos atuando 

na função de docente na Educação Básica; 8 coordenadores pedagógicos; 4 

gestores; 3 supervisores e 7 que atuam em outras funções. Um dado que nos 

chama a atenção é o fato de que na questão sobre campo de atuação, 85 sujeitos 

responderam que atuam na Educação Básica, mas neste questionamento atual, 

contabilizamos 93 funções. Assim, acreditamos que duas possibilidades podem ter 

acontecido: 8 pessoas terem respondido à questão sem atuar na Educação Básica, 

ou terem pessoas que desempenhem mais de uma função; a segunda possibilidade 

é um tanto remota, visto que o questionário só aceitava uma resposta.  

Também questionamos aos egressos que atuam na docência, se as 

disciplinas que ministram são nas referidas áreas de formação, e a resposta foi 

também positiva, e são poucos os que atuam em área diferente da formação inicial. 

Salvo as seguintes exceções: uma professora que é formada em Pedagogia atuando 

na escola como assistente administrativa; uma professora formada em Letras 

habilitação língua portuguesa, atuando na inclusão da pessoa com deficiência visual; 

um docente formado em Geografia que leciona as disciplinas arte e história e uma 

professora que é formada em Letras com habilitação em língua inglesa, que 

destacou ensinar “várias disciplinas”, mas não elencou quais.   

Assim, percebemos que são poucos os docentes que atuam em disciplinas 

diferentes de sua área de formação inicial, o que é significativo para o programa, 

uma vez que na nossa região é comum o ensino de outras disciplinas como critério 

de complementação de carga horária. 

Para finalizar este tópico que caracteriza o acompanhamento do egresso, 

ressaltamos que o PPGE tem, até 2019, alguns mestres titulados que estão 

cursando doutorado. Ao todo são quatorze egressos que estão cursando doutorado. 

De forma mais detalhada, são 8 egressos cursando doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Letras (PPGL/UERN/CAPF); 2 egressos no Programa de Pós-

Graduação em Química, na UFRN, dos quais um deles está fazendo o doutorado 

sanduiche na França; 1 egresso no Programa de Pós-Graduação em Educação na 

Universidade Federal de Santa Maria; E 1 egresso no Programa de Pós-Graduação 

em Educação, na UFPB. Além destes, o PPGE também tem dois egressos cursando 

doutorado no exterior: um no Programa de Pós-Graduação em Educação, na 
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Universidade de Valência, na Espanha, e outro no Programa de Doutorado em 

Ciências da Educação, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da 

Universidade de Coimbra, em Portugal. 

Compreendemos que o incentivo à publicação, assim como o debate sobre a 

importância da formação continuada dos egressos contribuem para que esses 

sujeitos almejem a continuidade dos estudos e da pesquisa desenvolvida no 

contexto da dissertação; práticas assim enaltecem o trabalho desenvolvido pelo 

PPGE e apresenta ganhos para o mesmo, uma vez que os egressos da primeira 

turma ainda estão sob o acompanhamento do PPGE. 

 

5.2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS DISCENTES EGRESSOS 

 A pesquisa é elemento essencial no aluno, principalmente quando está 

vinculado à Pós-Graduação stricto sensu. Por isso, é importante a interação com 

grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, de tal modo, que questionamos se o 

egresso, após defesa, participa de algum grupo de pesquisa vinculado ao PPGE. 

Esse questionamento justifica-se em função de que, ao manter o egresso no grupo 

de pesquisa, fortalece o vínculo com o egresso, que ao concluir, tende a se afastar 

do programa. Além disso, é uma forma de construir alternativas que favoreçam o 

acompanhamento do egresso. Dos dados obtidos, 67 egressos não participam, e 41 

participam. Os grupos de pesquisa que os egressos participam, vinculados ao 

PPGE, têm origem tanto na UERN quanto na UFERSA e IFRN: GEPPE, NEED, 

EALE, GEPEECH, NUGAR, GPET, GEPEES, PARÊNKLISIS, GEPEECH.  

Notadamente, o número de sujeitos que não participam equivale a mais de 

60% do total de egressos. Participar ou não de grupo não quer dizer uma efetiva 

vinculação com o programa, uma vez que esse egresso não atua, muitas vezes, de 

forma regular, assumindo tarefas e responsabilidades. No entanto, a sua vinculação 

pode ser um indicativo, uma das estratégias de acompanhamento, já que a CAPES 

exige esse acompanhamento ao longo de 5 anos, após a conclusão do curso. De 

todo modo, o acompanhamento de egresso tem sido um gargalo para o programa, 

porque também é para própria UERN.  

Um outro aspecto que apresenta um caráter significativo em relação à 

avaliação da Pós-Graduação é o que se refere à produção intelectual dos discentes. 
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De acordo com a Avaliação Quadrienal (2013-2016), sobre a dimensão “produção 

intelectual”, o PPGE obteve a seguinte apreciação:  

Apreciação: 4.1 O indicador de produção intelectual do programa foi 
de 164 pontos/DP, 27 pontos em artigos A1+A2+B1/DP/ano, 01 
ponto em A1+A2/DP/ano, 38 pontos de A1+A2+B1+B2/DP/ano, 7 
pontos em livros e capítulos de livros/DP/ano e 29 pontos em 
trabalhos em eventos/DP/ano. (CAPES, 2017, p.4) 

 Esses índices indicam uma produção ainda baixa para o programa, e esse 

critério contribuiu para que na referida quadrienal o PPGE recebesse o conceito 

Regular neste quesito. Compreendendo que a publicação em periódicos é de suma 

importância para a propagação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, 

indagamos sobre isso aos respondentes da pesquisa. 

Gráfico 20:  Publicação de artigo em periódicos

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2020). 

 Como observado, 50,9% (55 alunos) dos egressos do PPGE não publicaram 

artigo científico em periódicos durante o período que foi aluno do CMAE, e 49,1% 

(53 alunos) afirmaram possuir este tipo de publicação.  

 Já em relação ao período que se tornaram egressos, o percentual de pessoas 

que não publicaram também é maior do que os que dizem ter publicado, sendo 

58,1% (61 alunos) o total de alunos que responderam não, e 41,9% (44 alunos) os 

que responderam ter publicado. Importante notar que o índice de publicação 

enquanto aluno regular é maior do que quando se torna egresso. Dos 108 

respondentes, 8 não responderam essa questão.  



120 
  

 
 

  Em formato de questão com caixa de seleção, indagamos sobre qual o tipo 

de produção intelectual a dele estava relacionada. Para isso, dispomos sobre 13 

possibilidades e para cada tipo o egresso marcaria uma das três opções: sempre, 

maioria das vezes, raramente ou nunca. Para uma melhor visualização destes 

dados, subdividimos em dois gráficos: “produção intelectual 1” e “produção 

intelectual 2”. 

 

Gráfico 21: Produção Intelectual egressos do PPGE – 1

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020). 

 Em relação à publicação de artigos completos em periódicos, obtivemos as 

seguintes respostas: 21 sempre publica; 37 na maioria das vezes; 26 raramente e 30 

nunca. Em relação à publicação de capítulos de livros: 13 responderam que sempre 

publicam; 27 na maioria das vezes; 35 raramente; 36 nunca publicaram. Alguns 

alunos se envolvem na organização de livros e, sobre este quesito, 6 responderam 

sempre; 10 na maioria das vezes; 13 raramente e 80 nunca organizaram. 

 Sobre publicar o livro inteiro, 5 responderam sempre; 12 na maioria das 

vezes; 11 raramente e 82 nunca. Com relação à publicação de artigo completo em 

eventos, há uma aceitação maior; 50 sujeitos responderam que sempre estão 

publicando, 52 que na maioria das vezes estão publicando; 13 egressos disseram 

que este tipo de publicação raramente ocorre, e 3 nunca publicaram. Sobre a 

criação de softwares, aplicativos, plataformas e/ou patentes, 7 responderam que 
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sim, 11 responderam na maioria das vezes; 8 raramente e 84 nunca tiveram este 

tipo de produção. 

 

 
Gráfico 22: Produção Intelectual egressos do PPGE – 2 

 

 

Fonte: laborado pela pesquisadora (2020). 

 Em relação à produção de material didático e instrucional: 12 responderam 

que sempre estão produzindo, 18 na maioria das vezes produzem; 40 raramente e 

3 nunca produziram. Sobre a criação de produtos cursos/oficinas para a formação 

de recursos humanos, 29 responderam sempre, 27 maiorias das vezes; 26 

raramente e 31 nunca tiveram este tipo de produção. Já sobre a participação como 

organizador/avaliador em mostras, exposições, feiras de ciências: 30 responderam 

que sempre participam, 36 que na maioria das vezes participam, 26 responderam 

que raramente participam e 21 nunca participaram.  

 Sobre a participação da produção intelectual acontecer por meio da inserção 

em projetos de extensão, 16 responderam que sim, 29 na maioria das vezes, 32 

raramente e 35 nunca participaram. Sobre a participação em projetos de 

divulgação/difusão científica: 18 responderam que sempre, e 18 também 

responderam que ocorre na maioria das vezes, já 25 disseram que raramente isso 

ocorre e 51 nunca participaram deste tipo de projeto. Além desses produtos 
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intelectuais, ainda teve a opção outros, caso alguém não se sentisse contemplado 

poderia responder pelo link.  

 De um modo geral, existe um certo engajamento no que se refere à 

participação do egresso em organização de eventos, assim como na produção de 

materiais didáticos. Também observamos um bom envolvimento na promoção de 

cursos e oficinas que visam à formação de pessoas e/ou profissionais. Em se 

tratando da produção intelectual, o percentual de publicação em periódicos e 

capítulos de livro aparece de forma equilibrada. Porém, insuficiente, considerando 

a pressão que existe no meio acadêmico para que os resultados das pesquisas 

sejam disseminados em artigos de periódicos. Para o contexto da avaliação da 

Capes, os egressos do PPGE carecem de maior investimento na produção de 

artigos, pontuada a partir de critérios do Qualis-Periódicos, que toma corpo dentro 

do processo de avaliação da produção científica da CAPES.  

 

5.3 AVALIAÇÃO DOS EGRESSOS SOBRE OS DOCENTES, A SECRETARIA E A 

GESTÃO DO PPGE 

 Visando compreender como os egressos avaliam a formação recebida no 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino, buscamos indagá-los com alguns 

questionamentos mais pontuais, sobre a formação recebida no curso. Para socializar 

neste tópico da pesquisa, abordaremos três aspectos: a avaliação dos professores; 

a avaliação quanto ao programa; e a perspectiva da autoavaliação do egresso.  

 Em relação à avaliação dos docentes, os respondentes assinalaram as 

alternativas “sempre” ou “quase sempre”, pois existia uma relação de coerência com 

as normas do CMAE, como por exemplo, a apresentação do Programa Geral do 

Componente Curricular – PGCC, momento de discussão entre alunos e professores, 

assim como o cumprimento de horários e carga horária estabelecida para cada 

disciplina. Os alunos destacam também a metodologia utilizada mostrando 

conhecimento e segurança no trabalho dos conteúdos, que apresentam sequência 

lógica, facilitando a compreensão.  

 Durante as aulas também existe, segundo os respondentes, uma relação 

teoria e prática, com a presença de atividades que estimulam a participação. Sem 

falar, na presença de uma comunicação acessível para facilitar a compreensão de 

todos e o uso de procedimentos de ensino diversificados como aula expositiva, 

pesquisas bibliográficas e de campo, debates, seminários entre outros. 
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 Os alunos destacam o incentivo à autonomia intelectual, visando ao 

desenvolvimento de diferentes pesquisas. De acordo com Freire (1996, p.142), “a 

atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência alegre por 

natureza”. Sobre essa relação os respondentes destacam que os docentes se 

apresentam com cordialidade dentro e fora da sala de aula, demonstrando atenção 

com os alunos e estabelecendo um bom relacionamento. 

 Sobre a avaliação do programa os alunos destacam as atividades 

desenvolvidas pela secretaria que, por meio de uma pergunta aberta, questionamos 

se houve atendimento ou não às demandas surgidas ao longo do curso; 107 

egressos responderam que sim, e somente 1 não se sentiu satisfeito e respondeu 

“mais ou menos” para essa questão.  

 Os mestres titulados ressaltaram o perfil de atenção dos serviços oferecidos 

na secretária, assim como a organização das ações e do setor. Alguns alunos 

relataram a ausência de um sistema de informatização, o que torna o trabalho 

operacional da secretaria da Pós-Graduação muito manual. Conforme apontou um 

egresso da turma de 2019: “A secretária do PPGE/UERN é muito organizada. É 

lamentável que a Pós-Graduação Stricto Sensu da UERN não disponha de um 

sistema acadêmico on-line [...] Acredito que facilitaria bastante e carece de 

discussões em outras instâncias”. (Egresso 01, 2019) 

 Os egressos elogiaram a gestão do curso, afirmando que sempre houve 

atendimento às demandas surgidas, e também apontaram os desafios da função, 

principalmente no que se refere aos aspectos burocráticos. Alguns abordaram a 

necessidade de espaços que permitam a participação dos estudantes, conforme 

temos em: 

 

[...] é preciso abrir espaços como esse para permitir um 
feedback por parte dos estudantes. Temos que considerar a 
natureza dos estudantes de pós-graduação como sujeitos que 
estão em processos de aprendizagem, mas que já carregam 
uma bagagem de experiência profissional e contextualização 
de situações escolares específicas. (Egresso 02, 2019) 
 
 
 

 Assim, percebemos a necessidade de junção de aspectos da formação que 

considerem o contexto dos sujeitos, assim como os saberes experienciais discutidos 

por Tardif (2017) como sendo “os saberes desenvolvidos em seu trabalho cotidiano 
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e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela 

validados”. (TARDIF, 2017, p.39).  

 Importante citar que os sujeitos veem o site do PPGE de forma esclarecedora 

e com a presença de informações objetivas, o que dialoga com o relatório da 

Avaliação Quadrienal (2013-2016). Os egressos também relatam o incentivo à 

publicação como um mecanismo de forte atuação da gestão do programa, pois o 

acompanhamento do egresso deve ocorrer no coletivo entre coordenação, egressos 

e orientadores. Como alternativa para incentivar a participação, o PPGE promove 

ações de incentivo à publicação direcionadas aos egressos, como propostas de 

componentes curriculares, eventos do tipo workshop, oficinas, minicursos e 

seminários temáticos que visam orientar e direcionar a produção intelectual dos 

mestres titulados.  

. Ainda que o programa tenha realizado atividades específicas para egressos, 

para fins de esclarecimento sobre o processo de avaliação e estímulo à produção 

intelectual, a resposta dos egressos a esse chamamento tem se dado lentamente. 

Os egressos tendem a se distanciar logo após a defesa, em um contexto em que 

representam a inserção social da mão de obra que sai do programa e, por isso, 

requer visibilidade. É preciso, cada vez mais, incentivar a organização de espaços 

específicos na comunidade acadêmica, para a reflexão com os egressos sobre o 

nível de formação, a relevância dos cursos para o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país e da região, respostas das produções aos contextos locais e 

regionais e, claro, sobre o sistema de avaliação da Capes. 
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              CAPÍTULO VI 
 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO PPGE/UERN/CAPF PARA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
DOS MESTRES TITULADOS 
 

 

       

  

“Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira 

às 4 horas da tarde... Ninguém nasce professor ou 

marcado para ser professor. A gente se forma como 

educador permanentemente na prática e na reflexão sobre 

a prática.” (Paulo Freire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
  

 
 

6 CONTRIBUIÇÕES DO PPGE/UERN/CAPF PARA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS MESTRES TITULADOS 

 

 Neste capítulo, abordaremos a análise sobre a atuação profissional dos 

mestres titulados do PPGE e como esta formação tem contribuído para a Educação 

Básica. Como discutido no capítulo anterior, do total de 108 egressos, o PPGE tem 

85 egressos atuando na Educação Básica, em que 68 atuam somente neste nível de 

ensino, e 17 atuam tanto na Educação Básica como no Ensino Superior.  

 Assim, para apresentar as compreensões obtidas na pesquisa, realizamos a 

análise de conteúdo de Bardin (2011), com a análise categorial temática. Segundo a 

autora, ela funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamentos analógicos. Para Bardin (2011), a 

categorização permite a classificação dos elementos da significação. 

 Para realizar a análise, de posse do material selecionado, fizemos, 

inicialmente, a leitura flutuante e selecionamos as questões consideradas relevantes 

e que estavam dialogando com três objetivos específicos da pesquisa, que são: 

analisar as contribuições da formação continuada na vida profissional e pessoal dos 

sujeitos egressos do PPGE; compreender como os docentes atuam visando à 

melhoria da qualidade do ensino na educação básica; conhecer a percepção dos 

egressos sobre o papel do PPGE na atuação profissional.  

 Desse modo, elencamos três categorias de análise, a saber: Contribuições da 

Pós-Graduação stricto sensu; ensino e Educação Básica; o Papel do PPGE na 

atuação profissional.  

 As três categorias de análise nos possibilitam compreender as contribuições 

da Pós-Graduação stricto sensu na atuação profissional dos professores egressos 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino que atuam na Educação Básica, que é o 

objeto de pesquisa. Para tanto, os dados analisados estão dispostos em três 

subtópicos, nos quais apresentamos algumas falas dos sujeitos da pesquisa, 

consideradas de maior relevância e que favoreça a compreensão do estudo.  
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6.1 AS CONTRIBUIÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU PARA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 A organização da educação brasileira, conforme temos na LDB 9.394/96, se 

divide em dois níveis de ensino: Educação Básica, organizada em três etapas, 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a Educação Superior, nível 

em que se encontram os cursos de graduação e pós-graduação.  

 A Pós-Graduação, conforme estabelece o Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996, 

“compreende os programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos que atendam às exigências das 

instituições de ensino”.  

 Um aspecto que facilita a diferenciação entre a Pós-Graduação lato sensu da 

stricto sensu, é o fato de que a primeira compreende os cursos de especialização 

em que no fim do curso, o aluno recebe um certificado. Já em relação à segunda, 

compreendem os programas de mestrado e doutorado que, no fim, o aluno receberá 

um diploma.   

 Ao falarmos de “contribuição”, palavra esta que de acordo com a Língua 

Portuguesa se relaciona ao ato ou efeito de contribuir, de colaborar no 

desenvolvimento de alguma coisa, é nesta perspectiva que buscamos analisar as 

contribuições da formação continuada na vida profissional e pessoal dos sujeitos 

egressos do PPGE.  

 Como temos um total de oitenta e cinco egressos que atuam na Educação 

Básica, e entendendo que por questões éticas é imprescindível o anonimato sobre a 

identidade dos respondentes, usaremos códigos no formato E1, E2, E3, E4 e assim 

sucessivamente, em que “E” representa a palavra Egresso e o numeral representa 

o número utilizado para diferenciá-los.  

 Assim, para responder ao questionamento sobre as contribuições da Pós-

Graduação stricto sensu para a sua atuação na Educação Básica, verificamos uma 

relação de convergência entre as respostas dos sujeitos, demonstrando uma certa 

regularidade nas respostas.  

 Os sujeitos enaltecem as contribuições da Pós-Graduação stricto sensu para 

a sua atuação na Educação Básica com duas perspectivas significativas; alguns 

abordam de forma geral, já outros pontuam aspectos da prática pedagógica. Em 

relação às contribuições abordadas de forma geral, temos:  
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São muitas as contribuições, vão desde o aumento de salário (20% 
em virtude da titulação) até o amadurecimento profissional através da 
troca de experiências com os pares e suas pesquisas; os eventos que 
tivemos a oportunidade de participar, inclusive na organização, tudo 
isso faz com que a gente amplie nossos horizontes de percepção que 
possibilita mudança de atitudes com vistas a melhorar o nosso espaço 
de atuação na Educação Básica. (E-1) 
 
O PPGE possibilitou ampliar conhecimentos e habilidades, mas, 
principalmente, desenvolveu em nós uma visão sobre o "chão da 
escola", abrindo-nos o olhar para compreender a escola em suas 
possibilidades e limitações. Dessa forma, a minha prática pedagógica, 
hoje, na educação básica se pauta em princípios de democratização, 
emancipação, transformação. (E-22) 
 
É incontestável as contribuições do mestrado para a minha atuação na 
educação básica, tendo em vista que os conhecimentos construídos 
na pós foram de grande importância para que eu pudesse ampliar a 
minha visão enquanto pesquisador, estudante, usuário da linguagem e 
profissional da educação. O mestrado me possibilitou alargar ainda 
mais a minha compreensão acerca da linguagem e das suas 
diferentes formas de manifestação. E essa compreensão tem 
influenciado, de maneira significativa, na minha atuação enquanto 
docente em sala de aula. (E-50) 
 
Aprofundamento dos conhecimentos na área, maior capacidade de 
ofertar um trabalho de qualidade aos discentes, mais potencial para 
colaborar com os colegas e com o espaço de atuação, ampliação da 
capacidade de compreender o contexto do aluno, maior capacidade de 
refletir sobre minha prática. (E- 77) 
 

 

 Com isso, observamos que a egressa E-1 reconhece como contribuição o que 

se refere à questão salarial, devido ao aumento em termos de titulação, apesar de 

sabermos que essa não é uma realidade em todos os municípios, o aumento 

contribui com a valorização do profissional. Na realidade brasileira o sentimento de 

insatisfação é crescente e tem se agravado com a falta de políticas que promovam a 

articulação entre a formação, a valorização e o desenvolvimento profissional. 

(GATTI, p.178) 

 A egressa E-1 também destaca o “amadurecimento profissional” como fruto 

das experiências vivenciadas no mestrado, assim como E-22 aponta a ampliação 

dos conhecimentos adquiridos, observa-se que ela nota uma mudança na própria 

prática docente, citando a educação na perspectiva da transformação, o que nos 

direciona para as palavras de Freire (2015, p.87): "Educação não transforma o 

mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo".  



127 
  

 
 

 Em relação a essa questão, E-50 destaca a importância da formação obtida 

no PPGE por permitir a ampliação da visão enquanto pesquisador, o que é 

significante, uma vez que o docente precisa ter esse perfil de professor/pesquisador.  

No mesmo sentido, E-77 discorre sobre as potencialidades que o mestrado ofereceu 

contribuindo para que o mesmo ofereça um trabalho de qualidade para os seus 

alunos, assim como a reflexão da própria prática.  

 Em relação aos aspectos voltados para a metodologia ou à prática 

pedagógica, E-9 destaca: “Como sou docente da educação básica, a pós-graduação 

em ensino tem me auxiliado a desenvolver o meu trabalho, pois me proporcionou um 

novo olhar para o ensino aprendizagem”, do mesmo modo:  

 

O mestrado contribuiu positivamente para minha atuação na 
educação básica. As referências bibliográficas possibilitaram 
entender o papel do professor, bem como os desafios e 
possibilidades no ensino. Além das experiências compartilhadas, da 
elaboração de matérias e métodos de ensino que somaram muito em 
minha "bagagem", e que hoje posso colocá-las em prática. (E- 21) 
 
Conclusão de minha pós-graduação, considero o mestrado como 
fator determinante e conclusivo na construção de meu perfil 
enquanto docente. O curso de Mestrado acadêmico em ensino, 
ofertado pelo PPGE, possibilitou-me estudar teorias e discutir casos 
reais que eu iria vivenciar no sistema público de ensino. Recordo, 
com muita clareza, das discussões mediadas pelos professores e 
colegas da turma que já atuavam no ensino. Falávamos dos 
desafios, de como aprimorarmos as práticas de ensino, como 
adequá-las à realidade dos alunos... Falava-se muito no processo de 
emancipação do aluno e da importância que nós, docentes, temos na 
vida de um aluno, como podemos ajudar a mudar seu futuro. (E-41) 
 
Os conhecidos e habilidades absorvidos na graduação não é 
suficiente para formar um profissional, sendo necessário o 
aprimoramento e crescimento profissional por meio das formações 
continuadas. O Mestrado me proporcionou atualização e crescimento 
profissional e pessoal. (E-43) 

 

 Como observado, as egressas E-9 e E-21 falam sobre as contribuições na 

prática do cotidiano; neste sentido, E-21 faz uma retrospectiva das vivências que 

obteve na formação. Percebemos isso quando ela cita desde as referências, as 

atividades desenvolvidas em sala de aula, no que se refere à elaboração de 

materiais. O docente E-41 também relembra as experiências da época em que era 

aluno do CMAE, e com isso, consegue observar no exercício da profissão a relação 
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teoria e prática discutida por Tardiff (2011), reconhecendo o papel do professor na 

emancipação do aluno.  

 Por fim, temos a fala de E-43, que de forma breve, aborda a importância da 

formação continuada, apontando as lacunas deixadas na graduação; assim a fala de 

E-43 dialoga com Imbernón (2010, p.27), quando ele diz ser necessário examinar o 

que funciona, o que deve ser abandonado, desaprendido, construído de novo ou 

reconstruído no processo formativo. E também com Gatti (2019), quando ela afirma 

que talvez seja necessária a introdução de novas perspectivas tanto na teoria como 

na prática da formação docente.  

 Assim, por meio das respostas dos sujeitos da pesquisa, percebemos 

inúmeras contribuições da Pós-Graduação stricto sensu para a sua atuação na 

Educação Básica, que perpassa todo o processo formativo. No próximo tópico, 

abordaremos a atuação do antes e o depois da formação pelo PPGE.  

 

 

6.2 ENSINO E EDUCAÇÃO BÁSICA: O ANTES E DEPOIS DA FORMAÇÃO NO 

PPGE  

 

 O termo ensinar sofreu modificações ao longo dos anos e, de acordo com 

Castro (2014), o que antes era compreendido como assimilar, mostrar, anunciar 

modificou-se e o ensino toma uma nova significação. Sobre isso, complementa: “A 

primeira peculiaridade do processo de ensinar, pois, seria sua intencionalidade, ou 

seja, pretender ajudar alguém a aprender.” (CASTRO, 2014, p.15).  

 Objeto de estudo da didática, o ensino é tema discutido em todos os níveis e 

modalidades da educação. A prática educativa que é a concretização no ensino 

dependerá de outros processos que acreditamos serem construídos ao longo da 

formação do sujeito. 

 De todo modo, a forma que o ensino acontece sofrerá alterações à medida 

que os profissionais/professores elevam o nível de formação; neste tópico, 

objetivamos compreender como os docentes egressos do PPGE atuam visando à 

melhoria da qualidade do ensino na Educação Básica.  

 Para fazer isso, propomos reflexões sobre o antes e o depois da formação 

obtida no PPGE, palavras estas que são classificadas como advérbio de tempo e 

que dialogam com o que nos propomos, pois faremos a análise sobre a inserção 
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profissional após a formação do PPGE, assim como trazer as percepções dos 

egressos sobre a mudança na sua própria prática. Nesta perspectiva, indagamos: 

Sua inserção na atividade profissional que exerce atualmente teve relação direta 

com a formação oferecida no PPGE? Justifique.  

 Sobre essa questão, obtivemos dados diversificados, houve divergências 

entre as respostas; alguns alunos relatam que não, que a inserção na atividade 

profissional não teve relação direta com a formação recebida. 29 alunos 

apresentaram a assertiva negativa, mas nem todos justificaram, alguns relatam que 

entraram no cargo que ocupam atualmente antes de entrar no CMAE. 

 Já os demais respondentes apontam que há relação, alguns citam que o 

PPGE contribuiu na aprovação de concurso público, como é o caso de E-24 que 

afirma: “Sim. Os conhecimentos e titulação adquiridos me proporcionaram a 

classificação em primeiro lugar no concurso para professor de ensino básico de 

Biologia”.  

 Da mesma forma, E-21 aborda que o mestrado enriqueceu o currículo, o que 

facilitou a inserção na atividade profissional que exerce. Outros falaram que a 

procura pelo mestrado em ensino foi movida pelo interesse em se aperfeiçoar na 

prática que atua.  

 Alguns citam tanto a inserção no cargo que atua por meio do PPGE, como as 

contribuições do CMAE para a referida atuação. 

 
Sim. Pois o mestrado oferece qualificação, o que é exigido 
atualmente em seleções e concursos. No meu caso, sem o mestrado 
não estaria atuando no município e no Estado, pois não tinha 
experiência na área da educação básica, e o mestrado foi essencial 
para que eu conseguisse as vagas. Além disso, me proporcionou um 
novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem. (E-2) 
 
Sim, pois o professor necessita está sempre em formação e o 
mestrado me proporcionou atuar em outras áreas como: atuar como 
coordenadora pedagógica e ministrar algumas disciplinas em curso 
de Pós-graduação Lato Sensu. (E-18) 
 
Sim. O PPGE foi muito importante para a minha carreira profissional 
e docente na Educação Básica, e mesmo depois do término do 
Mestrado, a aquisição de experiências, o crescimento profissional, 
acadêmico e na Educação Básica tem sido grandes conquistas em 
minha vida, graças a Formação Continuada como Professor, ou seja, 
graças a minha formação do Mestrado que tive no PPGE e a 
competência e excelência exercida pelos nossos docentes e 
orientadores no PPGE. (E-34) 
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 Ao observamos as respostas anteriores, percebemos que E-2 afirma que 

após cursar o mestrado em ensino, ocorreu uma mudança na forma de ver o 

processo de ensino e aprendizagem. Já em relação a isso, E-18 discorre sobre os 

novos campos de atuação que o mestrado possibilita atuação, em que além de atuar 

na Educação Básica, ele passa a atuar no Ensino Superior, ministrando aulas em 

pós-graduações lato sensu. E-34 destaca a importância do PPGE na sua carreira e 

diz que as experiências e os conhecimentos adquiridos continuam beneficiando a 

sua atuação. Ao fazer isso, o respectivo egresso fala da importância da formação 

continuada e enaltece o trabalho dos docentes do programa.  

 Dando continuidade aos questionamentos da pesquisa, indagamos: Após a 

sua inserção no PPGE, você consegue identificar mudanças no exercício da sua 

prática na Educação Básica? Justifique. 

 Sobre essa questão, realizando a classificação das respostas, percebemos 

que existe uma relação de convergência entre os posicionamentos elencados, 

havendo uma certa regularidade nas respostas. Os sujeitos destacam que após a 

inserção no mestrado é possível notar algumas mudanças na prática enquanto 

profissional da Educação Básica.  

 Algumas mudanças elencadas se relacionam com o desenvolvimento de um 

olhar investigativo; o desejo de sempre buscar o melhor para a escola que atuam; a 

reflexão sobre a prática como algo eminente. Também, destacam a relevância do 

material teórico estudado durante o curso, conforme cita E-11: “Vivencio os escritos 

de Tardif sobre os saberes da formação todos os dias. E tudo que aprendi me anima 

a prosseguir na docência”. 

 Ficam evidenciadas também as mudanças no fazer pedagógico. E-31 

apontou mudanças na forma de planejar, de avaliar, de pesquisar. Alguns egressos 

relatam ser “absolutamente” impossível continuar sendo o mesmo profissional de 

antes.  

 Soma-se a esses apontamentos a fala de E-43: “Minha pratica pedagógica 

está atualizada. Posso trabalhar de forma interdisciplinar e inclusiva”, e a de E-81: 

“As aulas se tornaram mais interdisciplinares, criatividade e novas metodologias 

foram sendo aplicadas, proporcionando mais interação, aprendizagem e valorização 

da área do conhecimento que atuo”.  
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 Nesse quesito, ressaltamos a interdisciplinaridade presente na fala de ambos, 

o que dialoga com o proposto pelo documento da CAPES (2019, p.7), quando 

destaca: “a interdisciplinaridade surge quando se passa a mirar a realidade na sua 

complexidade, nas relações entre as suas partes e não somente de modo isolado”. 

E complementa afirmando que “resolver problemas complexos ou responder às 

perguntas sobre objetos complexos exige uma atitude interdisciplinar. Por isso a 

importância de formar professores e pesquisadores nessa perspectiva”, (CAPES, 

2019, p.8) 

 Desse modo, a seguir temos algumas abordagens que consideramos 

relevantes para essa discussão.  

 

Sim. Tudo o que aprendi durante o mestrado contribuiu de forma 
significativa para o aperfeiçoamento da minha prática profissional. 
Me tornei um professor melhor e mais atento a vários aspectos que 
envolve o ato de ensinar. Passei a compreender melhor como se dá 
o processo de aprendizagem dos estudantes, aprendi a avaliar 
materiais pedagógicos e a pesquisa realizada para a escrita da 
dissertação possibilitou um aprofundamento maior na área de Ensino 
de História que é a área de minha atuação profissional. (E-13) 

 
O mestrado, além de ter me preparado para atuar em sala de aula, 
me encorajou para enfrentar desafios maiores, pois, depois dele 
passei a acreditar mais no meu potencial e, assim, me tornei mais 
capacitada e resistente aos desafios impostos pela profissão. Nesse 
sentido, cada experiência vivida na pós, por meio das leituras, do 
compartilhamento de vivências, dos diferentes diálogos (em sala de 
aula e fora dela) e por meio da escrita, me alteraram e fizeram de 
mim um ser melhor, um profissional melhor e por consequência, 
cada vez mais amante da linguagem. (E-50) 

 
Diante das reflexões, discussões e leituras proporcionadas pelo 
PPGE me tornei outra. Não há como não mudar. Sempre me indago 
sobre como é complexo o nosso universo (educação), quantos 
desafios, quantas decisões que influenciam de alguma forma a vida 
do nosso educando. Assim, o PPGE até hoje, permanece agindo em 
minha prática, no meu fazer pedagógico. (E-53) 

 

              No decorrer do escrito que responde à questão proposta, notamos que E-13 

fala sobre as contribuições e mudanças ocorridas na sua prática docente, assim 

como retoma o que já foi discutindo anteriormente sobre a importância de ser um 

professor pesquisador, o que dialoga com Barbosa (2010), ao evidenciar a 

necessidade uma formação para a prática da pesquisa. O egresso também 

consegue relacionar a sua pesquisa com sua prática docente, o que é significativo.  
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           A egressa E-50 destaca o papel do PPGE na mudança de sua própria 

personalidade, porque para além dos ganhos na sala de aula, segundo ela, o 

mestrado a “encorajou para enfrentar desafios maiores”. Ao fazer isso, ela destaca 

os desafios do ser professor, e também diz que o mestrado a tornou uma pessoa 

melhor. Essas afirmações corroboram com o pensamento de Gatti (2019, p.41), ao 

afirmar que a atuação docente “envolve construir ambiências de aprendizagem e 

promover formação em valores, atitudes e relações interpessoais”.  

          Do mesmo modo, a egressa E-53 aponta que, por meio dos conhecimentos 

adquiridos na formação, se tornou outra e que o PPGE continua interferido na sua 

prática; assim percebemos o importante papel da formação continuada. De acordo 

com Tardif (2011, p. 288), essa formação “visa a habituar os alunos – os futuros 

professores – à prática profissional dos professores de profissão e a fazer deles 

práticos reflexivos”, é o que notamos na fala destes egressos. 

           Diante dos dados que foram expostos, percebemos que os mestres titulados 

do PPGE conseguem identificar mudanças no exercício da prática, fazendo uma 

reflexão sobre a atuação antes e o depois da formação em nível de mestrado em 

ensino. No próximo tópico, abordaremos o papel do PPG na atuação profissional e 

quais os sentidos e significados dessa formação.  

 

6.3 O PAPEL DO PPGE NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL: SENTIDOS E 

SIGNIFICADOS DA FORMAÇÃO 

 

 Até aqui, pudemos perceber que a formação stricto sensu contribuiu 

significativamente na formação dos sujeitos, como também que essa formação se dá 

em um contexto de ampliação da Pós-Graduação para atender à população que 

está distante dos grandes centros e precisa ter acesso a ela. O PPGE é uma 

expressão concreta da política de interiorização da Pós-Graduação no Brasil e junto 

com ela, um instrumento potencializador de redução de assimetrias regionais para 

formação de professores que atuam Educação Básica. Abre-se espaço, portanto, 

para as percepções dos egressos sobre o papel do PPGE na formação e atuação 

profissional. E fizemos isso por meio de um direcionamento do qual esperamos as 

atribuições de sentidos e significados dado ao programa e a respectiva formação 

recebida no curso. Solicitamos que o egresso descrevesse o papel do PPGE na sua 

formação. Deixamos o sujeito livre para escrever conforme sua própria percepção.  
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 Bardin (2011, p.198) observa que “a frequência de aparição das unidades de 

significados ou de elementos formais assenta no princípio de que quanto maior for a 

frequência dos elementos formais, tanto maior será sua importância”. Desse modo, 

utilizamos a ferramenta conhecida como “nuvem de palavras” para expor 

visivelmente as palavras que mais aparecem na resposta a essa questão. 

 As nuvens foram criadas a partir da Plataforma Wordles™, para facilitar a 

análise da referida questão, considerando que: 

 

Wordles™ são nuvens de tags personalizáveis, geradas pelo sistema 
a partir de textos informados pelos usuários. Essas “nuvens” dão 
mais proeminência às palavras que aparecem mais vezes no texto 
de origem. Seus diferenciais são o uso de cores, tipografia e 
composição, bem como a orientação do texto. O visual mantém a 
atenção dos usuários, parecem arte, e intuitivamente as pessoas 
acabam olhando mais de uma vez.  
 

 

 O uso da nuvem oferece um modelo de classificação eficiente por ser um 

método em que a indexação pode ser definida como um conjunto de procedimentos 

com objetivo de expressar ou representar o conteúdo temático de documentos e 

suas linguagens. (LEMOS, 2013, p.8). Importante destacar que a Plataforma 

Wordles™ permite a seleção de cores e formatos da imagem; assim optamos em 

usar as cores presentes na logomarca do PPGE, conforme imagem a seguir 

 

Figura 3: Logomarca do PPGE 

 

Fonte: Site do Programa de Pós-Graduação em Ensino. 

 

 Na utilização a nuvem é possível ter uma percepção hierárquica, em que 

quanto mais a palavra aparece no enunciado, maior ela fica na nuvem. Realizando o 

procedimento, obtivemos a seguinte imagem: 
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Figura 4: O papel do PPGE: formação e atuação profissional 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora. 

 

 Conforme consta na nuvem de palavras, ao descrever o papel do PPGE na 

formação do egresso, obtivemos a predominância de algumas palavras, como PPGE 

(51), Profissional (36), Formação (29), Programa (19), Educação (17), Vida (17), 

Fundamental (14), Pessoal (13), Crescimento (10) e Importante (10). As palavras: 

Ensino, Essencial, Consciência aparecem 9 vezes nas respostas. Grande papel (8); 

Senti, Conhecimento, Nova visão, Atuação, Docente, Pesquisa, Possibilitou e 

Sonhos aparecem 7 vezes. As demais palavras que visualizamos na nuvem, 

aparecem entre 6 a 3 vezes no texto.  

O PPGE aparece como mecanismo potencializador da qualificação 

profissional, com a consequente elevação da escolaridade, que emerge em um 

contexto marcado por mudanças e transformações na vida pessoal e social do 

egresso. Esse cenário imprime responsabilidades e comprometimento com a 

Educação Básica como fator de melhoria do ensino, cuja formação no PPGE abarca 

a dimensão da formação continuada, com implicação direta na carreira docente.  

Tratando dos desafios do programa, merecem destaque os limites de 

infraestrutura da UERN, seja do ponto de vista financeiro, dada a dificuldade do 

programa de custear de forma satisfatória as demandas dos discentes, seja do 
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ponto de vista físico, em meio aos limites de acessibilidade do prédio e ausência de 

restaurante e residência estudantil. Soma-se a isso, a pressão pela qualificação da 

produção intelectual, cujos egressos ainda não conseguiam ter essa prática como 

inerente à sua formação, mesmo quando eram alunos. Para muitos egressos, a 

dedicação aos estudos acompanhava o ritmo do trabalho em serviço, da dificuldade 

de apropriação intelectual em um contexto que muitos estavam longe da academia, 

e do tempo dedicado ao deslocamento das cidades de origem, cujas dificuldades 

iam desde o tempo de percurso às condições de estradas e dos transportes.  

 Retomando a fala dos egressos sobre o papel do PPGE na formação e 

atuação profissional, percebemos que há uma predominância de pontos positivos 

em termos de produção intelectual, corpo docente e reconhecimento por parte dos 

mestres titulados sobre a importância do programa.  

 Os respondentes elencaram a possibilidade de ascensão social que se deu 

por meio do PPGE, falando da necessidade da continuidade da formação e 

reconhecimento das potencialidades do Programa. Assim, elencamos algumas 

respostas:  

Sou professor por convicção e o PPGE me tornou um profissional 
mais preparado, crítica e intelectualmente. Sinto-me imensamente 
feliz pela oportunidade e privilégio de ter feito parte da primeira turma 
deste programa que tanto contribui com a educação da nossa região. 
(E-6) 

Sou grata a Deus e a todos os que fazem o PPGE. O nível elevado 
do programa se dá pela sua gestão e equipe, também pelo nível 
elevado do corpo docente, sempre preocupado com a aprendizagem 
dos alunos. Falo do PPGE com muito entusiasmo. Recomento! (E-
25) 

O papel do PPGE é de grande impacto social. É um programa que 
preza pela educação básica de qualidade, pois isso, está bem 
articulando a teoria com vista na prática, para melhoria de todos 
aqueles que fazem a educação. (E- 60) 

 

 Como observado nos relatos, os três egressos falam com entusiasmo da 

formação recebida. E-6 retrata o desenvolvimento da criticidade e do perfil 

intelectual que se tornou, ao mesmo tempo em que se sente privilegiada por ser da 

primeira turma do programa. O respondente E-25 destaca o nível do programa e faz 

referência que isso ocorre por meio do empenho de todos que compõem o PPGE.  

 O egresso E-61 fala do impacto do PPGE que preza pela Educação Básica, o 

que dialoga com a área de concentração do curso, conforme Regimento de 2019.  
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Enaltece a ligação entre a teoria e a prática, conforme já elencando por Tardiff 

(2011). De forma geral, esses pensamentos corroboram com o apresentado por 

Dantas (2014), quando discorre sobre a importância da universidade na produção da 

ciência, no processo de inovação tecnológica e na formação de recursos humanos, 

assim como o papel importante da interiorização da universidade e dos programas 

de Pós-Graduação.  

 Ainda sobre o papel do PPGE, destacam: 

 

O PPGE mudou minha vida. Me fez subir degraus de conquistas 
em relação à minha vida profissional. Meu sonho era fazer 
Mestrado, como também doutorado. E uma parte desse sonho, o 
PPGE realizou em minha vida, como também realizou o sonho de 
muitos estudantes de camadas populares, tanto da nossa Região, 
como de cidades de outros Estados Vizinhos. O PPGE mudou a cara 
da Educação Básica dos nossos profissionais e professores, dando 
uma excelente qualificação profissional na carreira docente, num 
sentido amplo e interdisciplinar e cada vez mais, abrindo portas para 
a vinda de outros profissionais, sob o trabalho docente dos 
excelentes professores que fazem parte do Programa, seja do 
Departamento de Geografia, Educação, Letras, além de outras áreas 
afins do conhecimento, bem como a forte Parceria que há entre o 
IFRN e a UFERSA. O PPGE está de PARABÉNS! (E-33, grifos 
nossos) 

 

 Observamos, neste relato, que de forma contundente o egresso apresenta um 

pouco do público alvo que o Programa atende, fala dos professores, das parcerias 

com o IFRN e UFERSA, e não menos importante, destaca o PPGE como um 

programa que mudou a vida. Que realizou o sonho dele e tantas outras pessoas que 

agora podem ter acesso à Pós-Graduação stricto sensu, pública, gratuita e de 

qualidade.  

 Ao falar de sonhos, nos remetemos a falar de sentimentos, de sentidos e até 

mesmo de significados. Com isso, devemos destacar que a leitura das falas destes 

sujeitos nos deixam em um mecanismo complicado, é difícil escolher os trechos para 

expor no meio de tanto de tanta coisa significativa; somos de fato elevadas a um 

misto de sentimentos, principalmente, quando a pesquisadora se reconhece nas 

falas analisadas.  

 É recorrente, nos textos desta questão, o caráter emotivo em que os egressos 

se colocam. Seja por meio de colocações como a de que “o PPGE foi uma grande 

oportunidade de cursar um mestrado, realização de um sonho.” (E-3) ou de 
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afirmações como a de E-62: “Transformou a minha vida, como pessoa e profissional. 

Hoje eu vejo a sala de aula com outro olhar. O PPGE mudou minha vida”.  

 Entre os relatos, também houve quem falasse do PPGE como sendo “meu pai 

e minha mãe durante o curso, e os alunos meus irmãos. Foi uma parte significa para 

meu crescimento profissional”. (E-43). E que reconhece que:  

 
O PPGE foi fundamental na minha formação e foi o instrumento da 
realização de um sonho. Sou muito grato ao programa, aos 
docentes, servidores da UERN e às amizades que tive a 
oportunidade de construir. (E-12) 
 
Me apaixonei ainda mais pela docência depois de fazer parte desse 
programa, ele oferece formação de qualidade no interior do estado e 
isso deve ser exaltado. Me tornei uma profissional melhor com os 
ensinamentos compartilhados em sala de aula, com as diversas 
áreas que juntas faziam parte do mesmo programa. (E-25) 
 
 

 Por meio de relatos assim, percebemos o quanto o programa é importante, e 

como os seus mestres titulados percebem e valorizam a formação recebida, 

carregando consigo marcas da formação, que perpassam o cunho epistemológico e 

a natureza científica. Consolidando, assim, uma formação na perspectiva integral, 

considerando os fatores sociais, econômicos, políticos e até mesmo psicológicos.  

 Os relatos ora expostos nos fazem compreender que o programa contribui 

significativamente na formação e atuação dos mestres titulados, e que essa 

significação é presente na atuação seja de cunho profissional ou pessoal. 

 

6.4 DO INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO E 

AUTOAVALIAÇÃO DO EGRESSO: CONTRIBUIÇÕES PARA O PPGE 

 

Diante da demanda em avaliar os processos, procedimentos e resultados da 

autoavaliação dos programas de pós-graduação, com foco na formação discente e 

produção do conhecimento, conforme está posto na ficha de avaliação da Capes 

(CAPES, 2019) para o quadriênio 2017-2020, o PPGE se viu no desafio de elaborar 

o seu plano de ação, e com ele, os instrumentos de coleta de dados. A introdução 

desse item na nova ficha de avaliação, segundo os documentos da Capes (CAPES, 

2019), servirá para capturar as bases que fundamentam o planejamento dos 

programas.  
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Na tentativa de promover a autoavaliação, o PPGE institui a Comissão de 

Avaliação e Autoavaliação, em maio de 2019, com vistas à elaboração de um plano 

de avaliação e autoavaliação, mediante a aplicação de instrumento de coleta de 

dados permanente, capaz de aferir informações e fornecer indicadores de 

desempenho acadêmico e de inserção social no âmbito da gestão, do docente, do 

discente, do egresso e do técnico-administrativo.  

O pontapé inicial para atender a essa nova realidade foi dado com essa 

pesquisa, quando focamos no egresso e adequamos o instrumento de coleta de 

dados da pesquisa ao instrumento de acompanhamento de avaliação e 

autoavaliação do egresso do PPGE. Embora a nossa pesquisa tenha como recorte o 

egresso que atua na Educação Básica, concentramos os esforços em ampliar o 

universo de questões, além de procurar atingir a totalidade de egressos do PPGE 

até 2019.  

Uma das principais contribuições dessa pesquisa ao PPGE está na 

elaboração e aplicação do instrumento de acompanhamento de avaliação e 

autoavaliação do egresso. A análise dos dados proveniente desse estudo dá conta 

de aspectos essenciais do acompanhamento do egresso, como: i) origem regional e 

localização geográfica; ii) atuação profissional; iii) informações sobre prolongamento 

dos estudos em nível de doutorado; iv) desempenho acadêmico e profissional; v) 

inserção social e na Educação Básica; vi) redução de assimetrias regionais para 

formação de professores da Educação Básica; vii) autoavaliação. Tais aspectos são 

fundamentais para fornecer perspectivas de futuro e subsídios basilares do 

planejamento do PPGE.  

Com questões abertas e fechadas, o instrumento de acompanhamento 

focou o Perfil do egresso, a Formação acadêmica e atuação profissional, a Produção 

intelectual, a Avaliação dos professores, a Avaliação do programa (gestão, 

infraestrutura, secretaria) e a Autoavaliação.  

No item sobre o Perfil, com nove questões, o egresso forneceu informações 

sobre origem e localização geográfica, contato pessoal, faixa etária, gênero, estado 

civil e cor. No item sobre Formação acadêmica e atuação profissional, nas suas 

quatorze perguntas, inserimos questões sobre a IES de origem e curso de 

graduação, especialização e doutorado, recebimento ou não de bolsa, tipo de 

vínculo empregatício e/ou atividade remunerada, relação do vínculo profissional ao 

mestrado, inserção profissional antes, durante ou depois do mestrado, inserção na 
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Educação Básica e contribuições do PPGE no exercício e  atuação na Educação 

Básica No item sobre a Produção intelectual, as quatro questões focaram na 

participação em grupo de pesquisa, publicação em periódico quando aluno e agora 

egresso, além de  tipos e temas da produção intelectual com múltiplas escolhas.  

Na Avaliação dos professores, com 20 questões, o egresso avaliou o 

docente da disciplina quanto à discussão do Programa Geral do Componente 

Curricular – PGCC, conteúdo, metodologia, tempo, relação teoria e prática, relação 

entre disciplinas, disponibilidade, pontualidade e assiduidade, avaliação e discussão 

dos resultados, comunicação, postura e cordialidade em sala de aula. Já o item 

sobre a Avaliação do programa, as sete questões abordaram a disponibilidade do 

programa e da UERN em relação às ações de políticas de inclusão e acessibilidade, 

condições de funcionamento da secretaria do PPGE, atenção da gestão às 

demandas do egresso ao longo do curso, acesso e informações no site do PPGE, 

incentivo da gestão à publicação científica e o papel do PPGE na formação do 

egresso.  

Por último, tivemos os aspectos da autoavaliação com dezessete questões. 

Nesse item os egressos foram perguntados sobre sua assiduidade e pontualidade 

nas aulas e atividades, organização, envolvimento e participação nas atividades, 

tempo e dedicação aos estudos, encontro com a orientação, conhecimento sobre o 

regimento, utilização da biblioteca, manutenção de produção de artigos, 

cumprimento de prazos (estudos orientados, qualificação e defesa), participação  

das atividades promovidas pelo PPGE para os egressos (workshop, disciplina, 

oficinas/seminários temáticos de produção etc., frequência de acesso à página do 

PPGE e redes sociais, além do envio regular do formulário para preenchimento de 

dados de coleta para a Plataforma Sucupira. 

À medida que esse instrumento de acompanhamento foi construído, 

aplicado e analisado, o diálogo na Comissão de avaliação e autoavaliação alimentou 

o repertório de leituras e expertise quanto aos indicadores de sucesso do egresso, 

servindo de base para a Comissão elaborar o plano de ação e, claro, pensar os 

demais instrumentos docente, discente e técnico administrativo.  
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              CAPÍTULO VII 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES (IN)CONCLUSIVAS 

 

 

 

 

       

  

“Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, 

esperamos que permaneça: nossa confiança no povo. 

Nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que 

seja menos difícil amar.”  (Paulo Freire) 
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7 CONSIDERAÇÕES (IN)CONCLUSIVAS  

   

  Elencar considerações finais para um trabalho de pesquisa desta natureza 

requer uma reflexão em que se retome os processos iniciais da construção do 

trabalho, até chegar à resposta da nossa problemática inicial: Quais são as 

contribuições da formação stricto sensu na atuação profissional dos professores 

egressos do Programa de Pós-Graduação em Ensino que atuam na Educação 

Básica? 

  Nesta perspectiva, buscamos atingir o nosso objetivo geral de compreender 

as contribuições da Pós-Graduação stricto sensu na atuação profissional dos 

professores egressos do Programa de Pós-Graduação em Ensino que atuam 

Educação Básica. E como objetivos, tivemos: a) analisar as contribuições da 

formação continuada na vida profissional e pessoal dos sujeitos egressos do PPGE; 

b) compreender como os docentes atuam visando à melhoria da qualidade do 

ensino na Educação Básica; c) conhecer a percepção dos egressos sobre o papel 

do PPGE na formação e atuação profissional; d) propor um instrumento de avaliação 

e autoavaliação para acompanhamento do egresso do PPGE. 

  Para alcançarmos os objetivos da pesquisa, utilizamos um referencial 

metodológico com a realização da pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, 

com o advento da pesquisa documental, de caráter descritivo e explicativo.  

  Com a abordagem de natureza qualitativa, realizamos a aplicação de um 

questionário on-line, a partir do google docs, no qual obtivemos o quantitativo de 108 

respondentes que, por meio das colocações no questionário, possibilitaram 

respostas às nossas indagações. 

  Retomando o referencial discutido, percebemos que o Ensino Superior no 

Brasil passou por grandes avanços nos últimos anos, fruto de políticas públicas de 

expansão que resultaram não só na expansão dos cursos de graduação, mas 

também no Ensino Superior. A Área de Ensino ou mesmo Área 46, criada em 2011, 

também obteve um aumento considerável do número de programas e cursos de 

Pós-Graduação. Quando criada, tinha 29 programas e está constituída atualmente 

de 187 programas, nos quais abrigam 230 cursos.   

  Assim, destacamos a importância da formação inicial e continuada e o 

aumento de professores mestres, que conforme meta 14 do PNE (2014-2024), 

objetivou-se “Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de 
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modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e 

cinco mil) doutores”. 

  Nesta perspectiva, percebeu-se que a meta de formação de mestres foi 

alcançada e acreditamos que até 2024, ultrapassaremos a meta de 25 mil quanto ao 

número de pessoas tituladas em Doutorado, uma vez que de acordo com Geocapes, 

em 2018 tínhamos 114.867 alunos matriculados em cursos de doutorado.  

  Ao retomar os dados sobre a Pós-Graduação Stricto Sensu no Rio Grande do 

Norte, fica evidente o protagonismo da UERN e, especificamente, do Campus de 

Pau dos Ferros, que por meio de um excelente trabalho desenvolvido ao longo da 

existência, conta com dois programas de mestrado acadêmico (PPGE, 

PLANDITES), um mestrado profissional (PROFLETRAS), um programa de mestrado 

e doutorado (PPGL) e  dois doutorados interinstitucionais, um Letras 

(UERN/IFSertão) e um em Desenvolvimento Urbano (UFPE/UERN).  

  Em relação ao Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), criado em 

2013, tendo início em 2014, tem contribuído significativamente com a Educação 

Básica, visto que dos 108 respondentes da pesquisa, 85 atuam na Educação 

Básica. Além disso, os mestres titulados destacam as mudanças positivas ocorridas 

nas suas práticas antes e após a formação recebida no PPGE.  

  Importante destacar que os egressos que atuam na Educação Básica atuam 

não só na docência, mas também em funções de supervisão, coordenação 

pedagógica e gestão escolar, o que contribui para a melhoria da Educação Básica. 

Logo, os resultados revelam que a formação continuada contribui com a vida 

pessoal e profissional dos sujeitos egressos, pois são destacadas por eles as 

conquistas profissionais que, sem dúvidas, também representam ganhos no plano 

pessoal.  

  A expansão da Pós-Graduação também possibilitou uma redução das 

assimetrias regionais para a formação de professores que atuam na Educação 

Básica, uma vez que o programa com esta natureza se situa em região interiorana 

do RN, alcançando pessoas dos estados do Ceará e Paraíba. Além de obter uma 

repercussão no Brasil e no exterior, uma vez que o PPGE tem alunos que dão 

continuidade às pesquisas desenvolvidas cursando doutorado em outras IES no 

Brasil e em outros países.  

  Ressaltamos que a pesquisa cumpre com os respectivos objetivos e contribui 

com o universo pesquisado, uma vez que elaborou o instrumento de avaliação e 
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autoavaliação para acompanhamento do egresso. Ressaltamos que o PPGE deverá 

fazer uso dos dados coletados, e a partir disso, criar um “portal do egresso”, e que 

continue estreitando o diálogo entre os alunos matriculados no programa e os 

mestres já titulados.  

Diante do exposto, podemos perceber que, apesar dos desafios, o PPGE tem 

desempenhado um grande papel no que se refere à formação em nível de Pós-

Graduação stricto sensu, em tempos de incertezas vivenciados desde o golpe 

acometido à presidente Dilma Rousseff, em 2016. A chegada de um programa de 

Pós-Graduação stricto sensu é um momento ímpar na Universidade, mas também 

na região onde está localizado, pois representa um espaço concreto de 

democratização do Ensino Superior e do acesso ao conhecimento, uma vez que se 

transforma em lócus de formação intelectual, profissional e cultural. Logo, o 

desenvolvimento local é notório. Com a expansão do Ensino Superior, o município 

de Pau dos Ferros ganhou novos contornos, cenas e cenários da vida cotidiana, 

com o surgimento de demandas como moradia, transporte e serviços afins. Essa 

mudança se faz presente no contexto pessoal, quando por meio das trajetórias de 

inserção social, o programa contribui para transformar vidas, como foi relatado pelos 

participantes da pesquisa. 

Embora seja necessário finalizar o texto, as considerações são inconclusivas, 

pois a pesquisa desperta algumas reflexões e inquietações que não se encerram 

com ela como, por exemplo: como a expansão da Pós-Graduação stricto sensu 

contribui para a superação das assimetrias regionais? Quais os impactos da Pós-

Graduação para a região do Alto Oeste Potiguar? 

Com ideia de continuidade, relembramos um trecho da pesquisa em que os 

egressos falavam em sonhos, no qual uma egressa da primeira turma falava que o 

PPGE exerceu e exerce um papel muito importante na formação e que através dele 

tinha o sonho do doutorado. Pois bem, o grande Paulo Freire (2016) afirmava que os 

sonhos são projetos pelos quais se luta, então urge lutarmos para a realização deste 

novo objetivo/sonho e, quem sabe, a continuidade da pesquisa possa acontecer 

neste mesmo lócus de estudo. 
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APÊNDICE I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “O IMPACTO DA PÓS-
GRADUAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES NA VOZ DOS 
SUJEITOS EGRESSOS DO PPGE”, de autoria de TAYSA KELLY DA SILVA, sob a 
orientação da Prof.ª. DRA. SIMONE CABRAL MARINHO DOS SANTOS e que 
segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de 
Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que 
você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso 
lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte 
procedimento: disponibilizar suas reflexões e compreensões acerca dos impactos da 
pós-graduação para a educação básica, por meio de um Questionário Online, 
elabora a partir do Google Docs, cuja responsabilidade de aplicação é de TAYSA 
KELLY DA SILVA, mestranda, do curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE), 
do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), da Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte. As informações coletadas serão organizadas em banco de 
dados e analisadas por meio da técnica análise de conteúdo.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral: compreender as contribuições da 
pós-graduação stricto sensu na atuação profissional dos professores egressos do 
Programa de Pós-Graduação e suas implicações na superação das assimetrias 
regionais para formação de professores que atuam educação básica. 
Especificamente objetivamos: a) conhecer as práticas pedagógicas utilizadas pelos 
professores egressos do PPGE que atuam em sala de aula da educação básica; b) 
apontar quais os métodos e recursos utilizados pelos docentes antes e depois do 
ingresso na pós-graduação; c) identificar como os docentes atuam visando a 
melhoria da qualidade do ensino na educação básica; d) compreender as 
contribuições da formação inicial e continuada na vida profissional e pessoal dos 
sujeitos egressos do PPGE; e) compreender como o PPGE tem contribuindo para  
superação das assimetrias regionais para formação de professores que atuam 
educação básica. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de entender/apresentar 
reflexões em torno do importante papel que a Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte/UERN, patrimônio do povo potiguar, vem desempenhando ao 
longo de sua existência e de modo particular as contribuições do Campus Avançado 
Professora Maria Eliza de Albuquerque Maia/CAMEAM, que situado no interior do 
Estado não mede esforços para investir em programas de pós-graduação, o que 
possibilita a inserção de sujeitos de diferentes Estados em cursos de formação 
inicial, assim como em formação continuada.  

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de 
limitando-se a algum tipo de constrangimento ou desconforto diante as indagações 
do formulário. Esses riscos serão minimizados mediante: Garantia do 
anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o 
nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, 
apenas a discente Taysa Kelly da Silva terá acesso aos formulários e somente a 

 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 
Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 
Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN 
E-mail: ppge.pferros@gmail.com  Fone/Fax: (84) 

3351.2560/3909 
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mesma e sua professora orientadora poderão manusear e armazenar tal 
instrumento; Sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto 
que não será divulgado dado que identifique o participante; Garantia que o 
participante se sinta à vontade para responder aos questionários e Anuência das 
Instituições de ensino para a realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 
caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 
pesquisador responsável (orientador) no Departamento do Programa de Pós-
Graduação em Ensino (PPGE), a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e 
a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de 
forma a não identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Taysa 
Kelly da Silva, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus 
Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM). No endereço BR 
405, KM 153, Bairro Arizona, CEP: 59900-000, Pau dos Ferros/RN, pelo Telefone: 
(84) 99407-8342 ou através dos e-
mail’staysakped@gmail.comtaysakped@hotmail.com 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro 
de Convivência. BR 110, KM 48, Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. 
Tel: (84) 3312-7032. E-mail: cep@uern.br    /   CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 
participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 
cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 
compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 
acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 
responsabilidade da pesquisadora Taysa Kelly da Silva 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os 
dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 
científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador 
estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 
desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 
antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “IMPACTO DA PÓS-GRADUAÇÃO PARA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES NA VOZ DOS SUJEITOS EGRESSOS DO 
PPGE”, Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto 
aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos 
possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim 
esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da 
participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 
qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação 
dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 
referentes à minha identificação. 

 

mailto:taysakped@gmail.com
mailto:taysakped@hotmail.com
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Cidade, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 
 
 
 
Aluna Taysa Kelly da Silva – Aluna do Curso de Mestrado Acadêmico Em Ensino 
(CMAE), do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia” (CAMEAM). No endereço BR 405, KM 153, Bairro Arizona, CEP: 
59900-000, Pau dos Ferros/RN Tel. (84) 99407-8342 
 
 
Profa. Dra. Simone Cabral Marinho dos Santos (Orientador da Pesquisa) – 
Professora do Curso de Mestrado Acadêmico Em Ensino (CMAE), do Programa de 
Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN, Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM). No 
endereço BR 405, KM 153, Bairro Arizona, CEP: 59900-000, Pau dos Ferros/RN 
Tel.: (84) 99678 6552.  
 
 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) – Campus Universitário Central – 
Centro de Convivência. BR 110, KM 48. Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e 
Silva. Tel.: (84) 3312-7032.  
E-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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APÊNDICE II: QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

QUESTIONÁRIO – EGRESSOS DO PPGE 
 

Estimado (a) Egresso (a),  
 
A Autoavaliação Institucional do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 
tem por objetivo sistematizar as ações desenvolvidas pelo programa em busca de 
um diagnóstico de identificação dos pontos fortes, pontos fracos e de apresentar 
proposições de melhoria para o programa. Para sua consecução, criamos esse 
formulário de avaliação e autoavaliação institucional – egresso, de modo que sua 
colaboração nos ajudará a diagnosticar acertos e pontos a serem corrigidos, no 
intuito ainda de dar suporte ao planejamento nos diferentes âmbitos institucionais, 
assim como permitir que tomadas de decisão estejam amparadas em reflexões 
construídas coletivamente.  
 
As questões apresentadas estão organizadas nos seguintes tópicos: 1. Perfil do 
egresso; 2. Formação acadêmica e atuação profissional; 3. Produção intelectual; 4. 
Avaliação dos professores; 5. Avaliação do programa; 6. Autoavaliação.  
 
Este questionário é produto da dissertação em andamento intitulada “O IMPACTO 
DA PÓS-GRADUAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES NA VOZ 
DOS SUJEITOS EGRESSOS DO PPGE” (título provisório), de autoria da mestranda 
TAYSA KELLY DA SILVA, sob a orientação da Prof.ª. Dra. Simone Cabral Marinho 
dos Santos, construído em conjunto com a Comissão de autoavaliação do PPGE. 
Assim, parte dos dados coletados por meio deste questionário farão parte da 
referida pesquisa, assegurando o anonimato do respondente.  
 
 

1- PERFIL DO EGRESSO 

 
1.1 NOME:  
1.2 ENDEREÇO (Rua, Nº, Bairro – Cidade/Estado) 
1.3 E-MAIL: 
1.4 TELEFONE: 
1.5 LINK DO CURRÍCULO LATTES. 

 
1.6 FAIXA ETÁRIA: (  ) 18 – 20  (  ) 21 - 30   (  )31 - 40        (  )41 - 50   
                                (  ) MAIS DE 50. 
 
1.7 SEXO: (  ) FEMININO (  ) MASCULINO  (  ) OUTRO 

 
1.8  ESTADO CIVIL: (  ) SOLTEIRO(A) (  ) CASADO(A)   (   ) UNIÃO ESTÁVEL 
(  ) SEPARADO(A)/DIVORCIADO  (  ) OUTRO__________ 
 

 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 
Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 
Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN 
E-mail: ppge.pferros@gmail.com  Fone/Fax: (84) 

3351.2560/3909 
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1.9 COMO VOCÊ SE AUTO DECLARA: 
(  ) NEGRO (  ) BRANCO(A) (  ) PARDO(A) (  ) AMARELO(A) (  ) INDÍGENA 
(  ) OUTRO  

 

2 FORMAÇÃO ACADÊMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 
2.1 EM QUAL INSTITUIÇÃO VOCÊ CURSOU O ENSINO SUPERIOR? 

(    ) UERN 
(    ) UFRN 
(    ) UFERSA 
(  ) OUTRA. QUAL?__________________________________________; 
 

2.2 QUAL É O SEU CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL? 
(    ) PEDAGOGIA 
(    ) GEOGRAFIA 
(    ) HISTÓRIA  
(   ) LETRAS Hab. LÍNGUA PORTUGUESA; 
(   ) LETRAS Hab. LÍNGUA INGLESA; 
(   ) LETRAS Hab. LÍNGUA ESPANHOLA; 
(    ) QUIMICA  
(    ) DIREITO  
(    ) OUTRO.  
 

2.3 POSSUI ALGUMA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU? (Especialização, MBA) 
(   ) NÃO. 
(   ) SIM. 
 

2.3.1 QUAL/QUAIS?__________________________________________________ 
 

2.4 INFORMAÇÕES SOBRE A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU:  
EM QUE ANO INGRESSOU NO MESTRADO? 

(    ) 2014 (   ) 2015 (   ) 2016  (    ) 2017  (    ) 2018   
2.4.1EM QUE ANO CONCLUIU O MESTRADO? 
(   ) 2016 (   ) 2017 (   ) 2018  (    ) 2019 

 
2.5 NO PERÍODO DO MESTRADO, VOCÊ FOI BENEFICIADO COM ALGUMA 

BOLSA? 
(     ) NÃO; 
(     ) SIM. QUAL?_______________________________________________ 

 
 
2.6 EM RELAÇÃO AO TIPO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 
(    ) SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL; 
(    ) SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL; 
(    ) SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL; 
(    ) FUNCIONÁRIO EM EMPRESA PRIVADA; 
(    ) PROFISSIONAL AUTÔNOMO; 
(    ) EMPRESÁRIO(A); 
( ) NÃO POSSUO VÍNCULO EMPREGÁTICIO, MAS EXERÇO ATIVIDADE 
REMUNERADA; 
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(     ) NÃO EXERÇO ATIVIDADE REMUNERADA. 
 
 
2.7 CASO EXERÇA ATIVIDIDADE REMUNERADA, DESCREVA A INSTITUIÇÃO 

DE ATUAÇÃO.  
 
 

2.8 VOCÊ EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL NA ÁREA DO MESTRADO? 
(   ) NÃO; 
(    ) SIM, ATUO NA EDUCAÇÃO BÁSICA;  

      (    ) SIM, ATUO NO ENSINO SUPERIOR. 
      (    ) SIM, ATUO NA EDUCAÇÃO BÁSICA E NO ENSINO SUPERIOR.  
 
2.9 A INSERÇÃO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE VOCÊ EXERCE 
ATUALMENTE SE DEU, ANTES, DURANTE OU APÓS O TÉRMINO DO 
MESTRADO? 
(   ) ANTES  
(   ) DURANTE  
(   ) APÓS  
 
2.10 A SUA INSERÇÃO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE EXERCE 
ATUALMENTE TEVE RELAÇÃO DIRETA COM A FORMAÇÃO OFERECIDA NO 
PPGE? JUSTIFIQUE. 
 
2.11 SE VOCÊ ATUA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ASSINALE EM QUAL FUNÇÃO. 

(   ) DOCENTE; 
(   ) SUPERVISOR(A); 
(   ) COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A); 
(   ) GESTOR(A); 
(   ) TÉCNICO(A) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS. 
(  ) REVISOR(A) DE TEXTOS 
(  ) OUTRO.  

 
2.12 EM CASO DE ATUAR NA DOCÊNCIA, ATUA NA SUA AREA DE 

FORMAÇÃO? 
(    ) SIM. ATUO NA MINHA ÁREA DE FORMAÇÃO. 
(    ) NÃO. ATUO COMO PROFESSOR(A)DE:___________________________ 
 
2.13 QUAIS AS CONTRIBUIÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

PARA A SUA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA? 
 

2.14 APÓS A SUA INSERÇÃO NO PPGE, VOCÊ CONSEGUE IDENTIFICAR 
MUDANÇAS NO EXERCÍCIO DA SUA PRÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA? 
JUSTIFIQUE. 

 

3.  PRODUÇÃO INTELECTUAL  

 
2.1 VOCÊ PARTICIPA DE ALGUM GRUPO DE PESQUISA CADASTRADO NO 

CNPq? 
(   ) NÃO. 



158 
  

 
 

(   ) SIM. QUAL?__________________________________ 
 
2.2 VOCÊ PUBLICOU ALGUM ARTIGO CIENTÍFICO EM PERIÓDICO DURANTE O 

PERÍODO EM QUE FOI ALUNO(A) MESTRADO? 
 

(    ) NÃO 
(    ) SIM 
 

2.3 VOCÊ PUBLICOU ALGUM ARTIGO CIENTÍFICO EM PERIÓDICO DEPOIS 
QUE SE TORNOU EGRESSO DO PPGE? 
(    ) NÃO 
(    ) SIM 
 

2.4 SUA PRODUÇÃO INTELECTUAL RELACIONA-SE COM: (QUESTÃO DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA) 

 
(   ) PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM PERIÓDICO 
(   ) PUBLICAÇÃO DE CAPÍTULO LIVRO  
(   ) ORGANIZAÇÃO DE LIVRO  
(   ) AUTORIA DE LIVRO NO TODO  
(   ) PUBLICAÇÃO DE ARTIGO COMPLETO EM EVENTO  
 
(   ) CRIAÇÃO DE SOFTWARES, APLICATIVOS E PLATAFORMAS, E/OU COM A 
CRIAÇÃO DE PATENTES 
(   ) PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL 
( ) PRODUTO  CURSOS/OFICINA  PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
( ) PARTICIPAÇÃO COMO ORGANIZADOR/AVALIADOR EM MOSTRAS 
EXPOSIÇÕES, FEIRAS DE CIÊNCIAS 
(    ) PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO  
(    ) PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE DIVULGAÇÃO/DIFUSÃO CIENTÍFICA   
(    ) PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE DIVULGAÇÃO/DIFUSÃO CULTURAL  
(    ) OUTRO. ESPECIFICAR  
 

4. AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES30 

 

ASPECTOS AVALIADOS 
Sim 

Sempre 
    

Maioria 
das 

Vezes 

Poucas 
Vezes 

 

Não 
Nunca 

 

N/R 
 
 

4.1 Apresentaram aos alunos o 
Programa Geral do Componente 
Curricular – PGCC (ementa, objetivo, 
conteúdo, metodologia, instrumentos e 
critérios de avaliação e bibliografia)? 

     

4.2. Discutiram com os alunos o 
Programa Geral do Componente 
Curricular – PGCC (objetivo, conteúdo, 

     

 
30 A dimensão Avaliação dos Professores é baseada na avaliação institucional da UERN.  
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ASPECTOS AVALIADOS 
Sim 

Sempre 
    

Maioria 
das 

Vezes 

Poucas 
Vezes 

 

Não 
Nunca 

 

N/R 
 
 

metodologia, bibliografia, instrumentos e 
critérios de avaliação)? 

4.3. Abordaram os conteúdos 
demonstrando conhecimento e 
segurança? 

     

4.4. Estabeleceram uma sequência 
lógica dos conteúdos das disciplinas de 
modo a facilitar a compreensão dos 
alunos? 

     

4.5. Destinaram tempo suficiente para a 
abordagem de cada conteúdo? 

     

4.6. Cumpriram com os conteúdos 
previstos no Programa Geral do 
Componente Curricular - PGCC? 

     

4.7. Estabeleceram a relação teoria e 
prática respeitando as especificidades 
das disciplinas? 

     

4.8. Utilizaram uma metodologia 
dinâmica promovendo atividades que 
estimulavam a sua participação nas 
aulas e a manifestação das suas ideias? 

     

4.9. Apresentavam boa comunicação e 
postura, fazendo uso de linguagem 
acessível para melhorar a compreensão 
do conteúdo? 

     

4.10. Utilizavam procedimentos de 
ensino diversificados (aula expositiva, 
pesquisas bibliográficas e de campo, 
debates, seminários, resolução de 
situações problemas etc.) que 
facilitavam o ensino-aprendizagem? 

     

4.11. Abordavam os conteúdos 
estabelecendo interações com outras 
disciplinas? 

     

4.12. Orientavam os alunos na 
realização das atividades? 

     

4. 13. Ficavam à disposição dos alunos 
para atendimento em horário extra sala 
de aula? 

     

4.14. Incentivavam a autonomia 
intelectual dos alunos (estimulava o 
trabalho de pesquisa, a leitura, o 
fichamento de textos, a produção de 
resumos, etc.)? 

     

4.15. Apresentavam cordialidade dentro      
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ASPECTOS AVALIADOS 
Sim 

Sempre 
    

Maioria 
das 

Vezes 

Poucas 
Vezes 

 

Não 
Nunca 

 

N/R 
 
 

e fora da sala de aula; demonstravam 
atenção com os alunos e estabelecia um 
bom relacionamento? 

4.16. Compareciam as aulas 
assiduamente? 

     

4.17. Iniciavam e terminavam a aula no 
horário previsto? 

     

4.18. Avaliavam o desempenho do 
aluno, com base nos conteúdos 
trabalhados? 

     

4.19.Conversavam com os alunos sobre 
os conteúdos da avaliação, em sala de 
aula, após a divulgação dos resultados? 

     

4.20. Divulgavam com antecedência a 
data das atividades avaliativas e dentro 
do prazo as notas? 

     

 
 
 

5. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  

 
 

5.1. O PROGRAMA/UERN DISPÕE DE AÇÕES E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 
E ACESSIBILIDADE? JUSTIFIQUE. 
 

5.2. A SECRETARIA DO PROGRAMA ATENDEU ÀS SUAS NECESSIDADES 
E DEMANDAS SURGIDAS AO LONGO DO CURSO? JUSTIFIQUE. 

 

5.3. A GESTÃO DO PROGRAMA ATENDEU ÀS SUAS NECESSIDADES E 
DEMANDAS SURGIDAS AO LONGO DO CURSO? 

 

5.4. O SITE DO PPGE É ESCLARECEDOR E TRAZ INFORMAÇÕES ATUAIS 
E RELEVANTES PARA O PROGRAMA? 

(     ) SIM, SEMPRE 
(     ) MAIORIA DAS VEZES 
(     ) POUCAS VEZES 
(     ) NÃO, NUNCA 
(    ) NENHUMA RESPOSTA 
 

5.5. COMO VOCÊ AVALIA O INCENTIVO À PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA NO 
PPGE? (workshop, disciplina, oficinas/seminários temáticos de produção 
direcionados aos egressos etc.) 

(    ) ÓTIMO 
(    ) BOM 
(     ) REGULAR 
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(     ) RUIM 
(     ) NÃO PARTICIPO 
 

5.6. COMO O PPGE PODE MELHORAR O DESEMPENHO DO ALUNO 
EGRESSO NA PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA? 

 
5.7. EM POUCAS PALAVRAS, DESCREVA O PAPEL DO PPGE NA SUA 

FORMAÇÃO. 
 
 

6. AUTOAVALIAÇÃO (avaliar a si próprio) 

 
 

Aspectos avaliados  Sim 
Sempre    

Maioria 
das Vezes 

Poucas 
Vezes 

Não 
Nunca N/R 

6.1 Era assíduo e pontual 
às aulas e demais 
atividades? 

     

6.2 Envolvia-se nas 
atividades propostas nas 
diferentes disciplinas? 

     

6.3 Participou da 
organização de evento 
realizado pelo PPGE e/ou 
UERN quando era aluno 
(a)? 

     

6.4 Participou de evento 
realizado pelo PPGE e/ou 
UERN quando era aluno 
(a)? 

     

6.5 Reservava tempo aos 
estudos fora da sala de 
aula 

     

6.6 Comparecia aos 
encontros com a 
orientação? 

     

6.7 Conhece o Regimento 
institucional do curso? 

     

6.8 Utilizava os serviços 
da Biblioteca? 

     

6.9 Mantém produção de 
artigos com orientador? 

     

6.10 Cumpria os prazos 
para envio de Estudos 
orientados? 

     

6.11 Cumpria os prazos 
para envio de trabalhos 
das disciplinas?  

     

6.12 Cumpriu os prazos 
para qualificação da 
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dissertação? 

6.13 Cumpriu os prazos 
para defesa da 
dissertação? 

     

6.14 Participa das 
atividades promovidas 
pelo PPGE para os 
egressos (workshop, 
disciplina, 
oficinas/seminários 
temáticos de produção 
etc.)? 

     

6.15 Acessa a página do 
PPGE?  

     

6.16 Acesso às redes 
sociais do PPGE? 

     

6.17 Envia anualmente o 
formulário Sucupira?  

     

 
Comentário: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APENDICE III: QUADRO DE METAS DO PNE (2014-2024) 

Quadro – Metas do PNE 2014-2024 

META 1 Universalizar, até 2016, a educação 
infantil na pré-escola para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 
oferta de educação infantil em creches de forma 
a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PNE. 
 

META 2 Universalizar o ensino fundamental de 9 
(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 
14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 
95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, até 
o último ano de vigência deste PNE. 
 

META 3 Universalizar, até 2016, o atendimento 
escolar para toda a população de 15 (quinze) a 
17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 
período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e 
cinco por cento). 
 

META 4 Universalizar, para a população de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, o acesso à 
educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular 
de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados. 
 

META 5 Alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do 
ensino fundamental. 
 

META 6 Oferecer educação em tempo integral 
em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 
alunos (as) da educação básica. 
 

META 7 Fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de 
modo a atingir as seguintes médias nacionais 
para o Ideb. 
 

META 8 Elevar a escolaridade média da 
população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 
anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste 
Plano, para as populações do campo, da região 
de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte 
e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 
escolaridade média entre negros e não negros 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. 
 

META 9 Elevar a taxa de alfabetização da 
população com 15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos 
por cento) até 2015 e, até o final da vigência 
deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional. 
 

META 10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) das matrículas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
médio, na forma integrada à educação 
profissional. 
 

META 11 Triplicar as matrículas da educação 
profissional técnica de nível médio, assegurando 
a qualidade da oferta e pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) da expansão no segmento 
público. 
 

META 12 Elevar a taxa bruta de matrícula na 
educação superior para 50% (cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 
cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 
quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e 
expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 
cento) das novas matrículas, no segmento 
público. 
 

META 13 Elevar a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exercício 

META 14 Elevar gradualmente o número de 
matrículas na pós-graduação de modo a atingir a 
titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres 



164 
  

 
 

no conjunto do sistema de educação superior 
para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 
total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) 
doutores. 
 

e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 
 

META 15 Garantir, em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência 
deste PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os 
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado 
que todos os professores e as professoras da 
educação básica possuam formação específica 
de nível superior, obtida em curso de licenciatura 
na área de conhecimento em que atuam. 

META 16 Formar, em nível de pós-graduação, 
50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência 
deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) 
profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. 
 

META 17 Valorizar os (as) profissionais do 
magistério das redes públicas de educação 
básica de forma a equiparar seu rendimento 
médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto 
ano de vigência deste PNE. 
 

META 18 Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, 
a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica e superior 
pública de todos os sistemas de ensino e, para o 
plano de Carreira dos (as) profissionais da 
educação básica pública, tomar como referência 
o piso salarial nacional profissional, definido em 
lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 
da Constituição Federal. 
 

META 19 Assegurar condições, no prazo de 2 
(dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consulta 
pública à comunidade escolar, no âmbito das 
escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
técnico da União para tanto. 
 

META 20 Ampliar o investimento público em 
educação pública de forma a atingir, no mínimo, 
o patamar de 7% (sete por cento) do Produto 
Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 
10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 
 

Fonte: Construído pela pesquisadora, a partir do PNE 2014-2024 – Lei 13035/2014. 
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APÊNDICE IV: A PÓS-GRADUAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A PÓS-GRADUAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE 

MOSSORÓ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

1. Programa de Pós-Graduação em Física – PPGF (Mestrado e 

Doutorado); 

2. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC 

(Mestrado); 

3. Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais – PPGCN 

(Mestrado); 

4. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas – 

PPGCISH (Mestrado); 

5. Programa de Pós-Graduação em Economia – PPE (Mestrado) 

6. Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Bioquímica e Biologia 

Molecular – PMBqbM (Mestrado e Doutorado); 

7. Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas – 

PMPGCF (Mestrado e Doutorado); 

8. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biologia – PROFBIO 

(Mestrado); 

9. Programa de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS 

(Mestrado); 

10. Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS 

(Mestrado); 

11. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais – 

PPGSSDS (Mestrado); 

12. Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO (Mestrado); 

13. Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO (Mestrado); 

14. Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC (Mestrado); 

15. Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (Mestrado). 

 

Doutorado Interinstitucional: 

1. Doutorado Interinstitucional em Economia – UFPB/UERN; 
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2. Doutorado Interinstitucional em Geografia – UFPE/UERN; 

3. Doutorado Interinstitucional em Direito – UFPR/UERN; 

4. Doutorado em Ciências Contábeis. 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

1. Programa de Pós-graduação em Direito (Mestrado); 

2. Programa de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade 

(Mestrado); 

3. Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação (Mestrado); 

4. Programa de Pós-Graduação em Produção Animal (Mestrado); 

5. Programa de Pós-Graduação em Matemática – PROFMAT 

(Mestrado); 

6. Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água (Mestrado e 

Doutorado); 

7. Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia (Mestrado e Doutorado); 

8. Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO (Mestrado); 

9. Programa de Pós-Graduação em Energia Elétrica (PPGEE) 

(Mestrado); 

10. Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (Mestrado); 

11. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

(Mestrado); 

12. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Mestrado); 

13. Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) (Mestrado 

e Doutorado); 

14. Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cognição, 

Tecnologias e Instituições – PPGCTI (Mestrado); 

15. Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública 

(Mestrado); 

16. Programa de Recursos Humanos (PRH) da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

(https://prhanp.ufersa.edu.br/); 

17. Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física 

(Mestrado). 

https://prhanp.ufersa.edu.br/
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PAU DOS FERROS 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

1. Programa de Pós-Graduação em Ensino – PPGE (Mestrado); 

2. Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL (Mestrado e 

Doutorado); 

3. Programa de Mestrado Profissional em Letras- PROFLETRAS 

(Mestrado); 

4. Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas 

Territoriais no Semiárido – PLANDITES (Mestrado). 

 

Doutorado Interinstitucional: 

1. Doutorado Interinstitucional em Letras – UERN/IFSertão; 

2. Doutorado Interinstitucional em Desenvolvimento Urbano – 

UFPE/UERN; 

 

CAICÓ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

1. Programa de Mestrado Profissional em Filosofia – PROFFILO 

(Mestrado); 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

1. Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado); 

2. Programa de Mestrado Profissional em Letras- PROFLETRAS 

(Mestrado); 

3. Programa de Pós-Graduação em Educação, Trabalho e Inovação em 

Medicina (Mestrado); 

4. Programa de Pós-Graduação em História (Mestrado). 

ASSU 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

1. Programa de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS 

(Mestrado). 

NATAL  

IFRN 

2. Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional (Mestrado e 
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Doutorado); 

3. Mestrado Profissional em Ensino de Física (Mestrado); 

4. Programa de Pós-Graduação em Uso Sustentável de Recursos 

Naturais (PPgUSRN) (Mestrado); 

5. Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO (Mestrado). 

UNP 

1. Mestrado Profissional em Engenharia de Processos (Mestrado); 

2. Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Potiguar (PPGA-UnP) (Mestrado e Doutorado); 

3. Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Mestrado e 

Doutorado); 

4. Mestrado Profissional em Psicologia Organizacional (Mestrado). 

UFRN 

1. Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA (Mestrado e 

Doutorado); 

2. Pós Graduação em Antropologia Social – PPGAS (Mestrado e 

Doutorado); 

3. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU 

(Mestrado e Doutorado); 

4. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente 

(Mestrado); 

5. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (Mestrado); 

6. Programa de Pós-Graduação em Bioecologia Aquática (Mestrado); 

7. Programa de Pós-Graduação em Bioinformática (Mestrado e 

Doutorado); 

8. Programa de Pós-Graduação em Biologia Estrutural e Funcional 

(Mestrado); 

9. Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária – PPgBP 

(Mestrado); 

10. Programa de Pós-Graduação em Bioquímica PPGBIOQ (Mestrado e 

Doutorado); 

11. Programa de Doutorado em Biotecnologia – Rede Nordeste de 

Biotecnologia (RENORBIO) (Doutorado); 
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12. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – 

PPGCEM (Mestrado e Doutorado); 

13. Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo – 

PPGCEP (Mestrado e Doutorado); 

14. Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação – 

PPgCTI (Mestrado); 

15. Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde Da 

Mulher (Mestrado); 

16. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Mestrado); 

17. Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas (PPGCC) 

(Mestrado e Doutorado); 

18. Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (Mestrado); 

19. Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (UNB-UFRN-

UFPB) - PPGCC/CCSA (Mestrado e Doutorado); 

20. Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde – PPGCSa 

(Mestrado e Doutorado) 

21. Programa de Pós-graduação na área de Ciências 

Farmacêuticas (Mestrado e Doutorado); 

22. Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas (Mestrado e 

Doutorado); 

23. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PPGCS 

(Mestrado e Doutorado); 

24. Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em 

Medicamentos -PPgDITM (Doutorado); 

25. Programa de Pós-Graduação em Demografia (Mestrado e Doutorado); 

26. Programa de Pós-Graduação Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (Doutorado); 

27. Programa de Pós-Graduação em Design (Mestrado); 

28. Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado); 

29. Programa de Pós-Graduação em Ecologia (Mestrado e Doutorado); 

30. Programa de Pós-Graduação em Economia (Mestrado); 

31. Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado); 

32. Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (Mestrado e 
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Doutorado); 

33. Programa de Pós-Graduação em Educação Física (Mestrado); 

34. Programa de Pós-Graduação em Educação Física em Rede Nacional 

(Mestrado); 

35. Programa de Pós-Graduação em Energia Elétrica (Mestrado); 

36. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (Mestrado e 

Doutorado); 

37. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeroespacial 

(Mestrado); 

38. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (Mestrado); 

39. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (Mestrado); 

40. Programa de Pós-graduação em Tecnologia da 

Informação (Mestrado); 

41. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de 

Computação (Mestrado e Doutorado); 

42. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (Mestrado e 

Doutorado); 

43. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecatrônica (Mestrado); 

44. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (Mestrado e 

Doutorado); 

45. Programa de Pós-graduação em Engenharia Sanitária (Mestrado); 

46. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Têxtil (Mestrado); 

47. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Artes - Rede Nacional 

(Mestrado); 

48. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

(Mestrado e Doutorado); 

49. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (Mestrado); 

50. Programa de Pós-Graduação em Ensino De História - Rede Nacional 

(Mestrado); 

51. Programa De Pós-Graduação Em Ensino Na Saúde (Mestrado); 

52. Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem – PpgEL 

(Mestrado e Doutorado); 
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53. Programa de Pós-graduação em Estudo da Mídia (Mestrado e 

Doutorado); 

54. Programa de Estudos Urbanos e Regionais (Mestrado e Doutorado); 

55. Programa de Pós-Graduação em Filosofia (Mestrado e Doutorado); 

56. Programa de Pós-Graduação em Física (Mestrado e Doutorado); 

57. Programa De Pós-Graduação Em Fisioterapia (Mestrado e 

Doutorado); 

58. Programa Associado de Pós-graduação em Fonoaudiologia 

(PPGFON/UFPB/UFRN) (Mestrado); 

59. Programa De Pós-Graduação Em Genética E Biologia Molecular 

(Mestrado); 

60. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica 

(PPGG) (Mestrado e Doutorado); 

61. Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (Mestrado e 

Doutorado); 

62. Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação e do 

Conhecimento (Mestrado); 

63. Programa De Pós-Graduação Em Gestão Da Informação E Do 

Conhecimento – PPGIC (Mestrado); 

64. Programa De Pós-Graduação Em Gestão Da Qualidade Em Serviços 

De Saúde (Mestrado); 

65. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Processos Institucionais 

(Mestrado); 

66. Programa De Pós-Graduação Em Gestão E Inovação Em Saúde 

(Mestrado); 

67. Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública (Mestrado); 

68. Programa De Pós-Graduação Em Gestão, Trabalho, Educação E 

Saúde (Mestrado); 

69. Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) (Mestrado e 

Doutorado); 

70. Programa de Pós-graduação em Inovação em Tecnologias 

Educacionais (Mestrado); 

71. Programa De Pós-Graduação em Letras – Profletras Natal (Mestrado); 
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72. Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e 

Estatística (Mestrado); 

73. Programa De Pós-Graduação em Matemática - Rede Nacional 

(Mestrado); 

74. Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (PPGMUS/UFRN) (Mestrado); 

75. Programa De Pós-Graduação em Nanotecnologia Farmacêutica 

(Mestrado e Doutorado); 

76. Programa de Pós-Graduação em Neurociências (Mestrado e 

Doutorado); 

77. Programa de Pós-Graduação em Nutrição (Mestrado); 

78. Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral (Mestrado e 

Doutorado); 

79. PROFLETRAS – Coordenação Nacional (Mestrado); 

80. Programa De Pós-Graduação em Química – Rede Nacional 

(Mestrado); 

81. Programa De Pós-Graduação Integrado De Doutorado Em Filosofia 

(UFPB - UFPE - UFRN) (Doutorado); 

82. Programa De Pós-Graduação Mestrado Profissional Em Energia 

Elétrica (Mestrado); 

83. Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente – PRODEMA (Mestrado); 

84. Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia (Mestrado e 

Doutorado); 

85. Programa de Pós-Graduação em Psicologia (Mestrado e Doutorado); 

86. Programa De Pós-Graduação em Psicologia Social (Mestrado e 

Doutorado); 

87. Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado e Doutorado); 

88. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado e 

Doutorado); 

89. Programa De Pós-Graduação em Saúde Da Família No Nordeste 

(Mestrado); 

90. Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade (Mestrado); 
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91. Programa de Pós-Graduação do Departamento de Serviço Social 

(Mestrado e Doutorado); 

92. Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação (Mestrado e 

Doutorado); 

93. Programas de Pós-Graduação em Sistemática e Evolução (Mestrado e 

Doutorado); 

94. Programa de Pós-Graduação em Turismo (Mestrado e Doutorado). 

MACAÍBA 

Instituto Santos Dumont (ISD) 

1. Programa de Pós-Graduação em Neuroengenharia (Mestrado). 

UFRN 

1. Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado); 
2. Programa de Pós-Graduação em Produção Animal (Mestrado). 

SANTA CRUZ 

UFRN 

1. Programa De Pós-Graduação Em Saúde Coletiva (Mestrado); 
2. Programa De Pós-Graduação Em Ciências Da Reabilitação 

(Mestrado). 

FONTE: Elaborado pela pesquisadora (2020). 
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ANEXO A: CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B: PORTARIA PPGE/CAMEAM/UERN – 005/2019  
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ANEXO C: REGIMENTO INTERNO DO CMAE – PPGE 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPEG) CAMPUS 

AVANÇADO “PROFA. MARIA ELISA DE A. MAIA” (CAMEAM) 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIMENTO INTERNO 

DO CURSO DE MESTRADO EM ENSINO 

(Reformulado em 16 de abril de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 2018 
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CAPÍTULO I: 

Da Denominação e do Objetivo 

 

Art. 1º O Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) integra o Programa de 

Pós- Graduação em Ensino (PPGE) e está vinculado ao Departamento de Educação 

do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Parágrafo Único – O CMAE é ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e com a Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), por meio de Acordo Formal de Cessão de Servidor, 

respeitando e articulando as normas internas do Regimento Geral de cada uma das 

instituições parceiras. 

 

Art. 2º O CMAE tem como objetivo geral formar recursos humanos na área da 

pesquisa e do ensino, com interesse nos processos de ensino e aprendizagem na 

educação básica, sobretudo nas áreas de ensino de ciências exatas e naturais, de 

ciências humanas e sociais e de linguagens, visando à melhoria no desempenho do 

professor em sala de aula, bem como no desenvolvimento de técnicas e produtos de 

aprendizagem. Como objetivos específicos, o CMAE se propõe a: 

I - Formar profissionais da educação básica e do ensino superior, nos 

processos de ensino e aprendizagem na educação básica, sobretudo nas áreas de 

ensino de ciências exatas e naturais, de ciências humanas e sociais e de ensino de 

línguas, de modo a constituir-se em um centro formador de recursos humanos; 

II - Desenvolver pesquisas de relevância científica e educacional nas áreas de 

seu interesse; e 

III - Intervir na realidade sociocultural, contribuindo para elevar o nível científico 

e educacional em sua área de atuação. 

 

CAPÍTULO II 

Da Área de Concentração e das Linhas de Pesquisa 

 

Art. 3º O Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino apresenta uma única área de 

concentração: Educação Básica; e três linhas de pesquisa: 
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I - Ensino de Ciências Exatas e Naturais; II - Ensino de Ciências Humanas e 

Sociais; III - Ensino de Línguas. 

Parágrafo único. A área de concentração e as linhas de pesquisa poderão ser 

reformuladas ou novas serem criadas pelo Colegiado do Curso. 

 

CAPÍTULO III 

Da organização geral e do funcionamento do PPGE 

 

Seção I 

Da Estrutura Administrativa 

 

Art. 4º A estrutura organizacional e funcional do curso dar-se-á da seguinte forma: 

I - um Colegiado do Curso, como órgão eletivo e normativo; 

II - um Conselho Administrativo, como órgão consultivo e deliberativo; 

III - uma Coordenação e uma Vice-Coordenação, como órgão executivo e 

administrativo; 

IV - uma Secretaria Executiva. 

 

Art. 5º São atribuições do Colegiado do Curso: 

I - eleger o Coordenador e seu Vice do Programa, por meio de votação secreta; 

II - eleger os membros do Conselho Administrativo; 

III - elaborar normas, instruções normativas e reformular o presente regimento 

interno do PPGE; 

IV - criar novas disciplinas; 

V - promover de forma sistemática e contínua autoavaliação do programa. 

Parágrafo único. O Colegiado do Curso é constituído por todos os professores do 

quadro permanente do PPGE e por representação do segmento técnico e do 

segmento discente do Curso, na proporção de 1/5 do total de docentes para cada 

segmento. 

 

Art. 6º O Conselho Administrativo do PPGE será composto pelo Coordenador, por 

três representantes docentes do quadro permanente do Curso, sendo um por cada 

linha de pesquisa, pela Secretaria do Curso, e por um representante discente regular 

do curso. 
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§ 1o – Os representantes do Conselho Administrativo serão eleitos pelo Colegiado 

do Curso, em votação secreta ou por aclamação, e terão mandato de dois anos, 

com direito à reeleição. 

§ 2o – Cada representante deverá ser eleito com seu respectivo suplente que o 

substituirá 

nas faltas, impedimentos e na vacância da representação. 

 

Art. 7º São atribuições do Conselho Administrativo: 

I - homologar o processo eletivo; 

II - deliberar sobre prazos, comissões de editais de seleção, vagas oferecidas e 

oferta de novas disciplinas; 

III - indicar a comissão encarregada do processo de seleção e homologar o 

resultado da seleção dos candidatos; 

IV - homologar os nomes dos orientadores dos candidatos selecionados; 

V - apreciar e deliberar sobre prazos e composição de bancas examinadoras, 

dos exames de Qualificação e de Defesa de Dissertação; 

VI - fixar prazos para inscrição, seleção, matrícula e trancamento de disciplinas; 

VII - analisar os requerimentos e dar parecer sobre os processos de 

credenciamentos de professores do curso; 

VIII - indicar comissão responsável para processo eletivo de Coordenador e Vice- 

Coordenador do Programa; 

IX - homologar o resultado do processo eletivo para Coordenador e Vice- 

coordenador do Programa; 

X - apreciar e deliberar sobre quaisquer medidas pertinentes à melhor condução 

do PPGE. 

 

Art. 8º São condições de funcionamento do Conselho Administrativo: 

I - funcionar com a maioria simples de seus membros e deliberar por maioria 

dos votos dos presentes, tendo o Coordenador o direito do segundo voto, em caso 

de empate; 

II - nas faltas e impedimentos do Coordenador e do Vice-coordenador, assumirá 

a Coordenação o professor membro do Conselho Administrativo com mais tempo de 

credenciamento no PPGE e, em caso de empate, com mais tempo de serviço como 

docente da UERN; 
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III - no caso de vacância simultânea do cargo de Coordenador e de Vice-

coordenador, observar-se-á o seguinte: (a) se tiver decorrido 2/3 (dois terços) do 

mandato, assumirá a Coordenação o professor membro do Conselho Administrativo 

com mais tempo de credenciamento no PPGE e, em caso de empate, com mais 

tempo de serviço como docente da UERN, para conclusão do mandato; (b) se não 

tiver decorrido 2/3 (dois terços) do mandato, deverá haver eleição para provimento 

do cargo para o restante do mandato, tendo prazo máximo de 30 dias para ocorrer a 

eleição, tendo como base a data da posse do coordenador pro-têmpore; 

 

Art. 9º São atribuições do Coordenador do Programa: 

I - convocar o Colegiado e o Conselho Administrativo do Curso, sempre que se 

fizer necessário; 

II - presidir o Colegiado e o Conselho Administrativo do Curso; 

III - cumprir e fazer cumprir o regimento interno; 

IV - encaminhar as solicitações de credenciamento de novos docentes ao 

Conselho Administrativo, para apreciação; 

V - representar o PPGE nas instâncias administrativas superiores e nas 

entidades financiadoras, de pesquisa, de pós-graduação e em outras instâncias 

inerentes à função. 

VI - administrar os serviços acadêmicos e a secretaria geral; 

VII - convocar eleições para a formação da nova coordenação, com prazo 

mínimo de antecedência de 30 dias para o término do mandato; 

VIII - planejar a oferta das disciplinas e encaminhá-la ao Conselho Administrativo 

para aprovação; 

IX - apreciar e deliberar sobre requerimentos provenientes dos segmentos 

discente, técnico e docente; 

X - expedir atestados e declarações relativas às atividades do Curso; 

XI - coordenar as atividades e fazer cumprir as deliberações do Conselho 

Administrativo e do Colegiado do Curso; 

XII - deliberar, de acordo com este regimento, sobre a transferência de alunos, o 

trancamento e o cancelamento de matrículas, e os pedidos de aproveitamento de 

créditos de disciplinas; 

XIII - elaborar os relatórios anuais, submetê-los ao Conselho Administrativo e 

enviá-los à CAPES dentro do prazo determinado pela mesma, quando for o caso. 
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Parágrafo único. Compete ao Vice-Coordenador auxiliar o Coordenador na 

condução das atividades e substituí-lo em suas ausências e impedimentos. 

 

Art. 10º A Secretaria Executiva do PPGE terá as seguintes atribuições: 

I - organizar e controlar os trabalhos da secretaria do Curso; 

II - informar, processar, distribuir e arquivar documentos relativos às atividades 

didáticas e administrativas; 

III - organizar e manter atualizado os arquivos com a legislação e outros 

instrumentos legais pertinentes; 

IV - elaborar e redigir documentos oficiais; 

V - sistematizar informações, organizar prestações de contas e elaborar 

relatórios; 

VI - secretariar e redigir as atas das reuniões do Conselho Administrativo e 

Colegiado do Curso, dos quais é membro nato; 

VII - manter em dia o inventário de equipamentos e materiais do Programa; 

VIII - receber a inscrição e os documentos dos candidatos ao exame de seleção e 

preparar seu dossiê para a(s) Comissão(ões) de Seleção; 

IX - providenciar editais de convocação das reuniões

 determinadas pela Coordenação; 

X - auxiliar a coordenação do curso no preenchimento do relatório da CAPES. 

XI - fornecer informações a respeito do PPGE; 

Parágrafo único. A Secretaria Executiva está subordinada à Coordenação do Curso. 

 

Capítulo IV 

Do Regime Didático-Científico 

 

Seção I 

Da Inscrição, da Seleção, da Admissão e da Matrícula 

 

Art. 11. O ingresso ao Curso será feito mediante processo seletivo conduzido por 

Comissão de Seleção composta por professores do Curso, designada mediante 

portaria. 
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Art. 12. Os processos seletivos para alunos regulares do programa serão abertos e 

tornados públicos mediante edital de seleção específico, previamente aprovado pelo 

Colegiado do PPGE, a ser publicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 

início do prazo de inscrições. 

 

Art. 13. Estarão isentos do processo regular de seleção alunos de nacionalidade 

estrangeira, além de outros candidatos amparados por convênios e acordos 

internacionais, bem como por programas especiais da CAPES. 

 

Art. 14. Serão aceitas inscrições para o processo seletivo de candidatos: 

I - portadores de diploma de graduação em cursos de licenciatura, obtido em 

instituições reconhecidas pelo MEC; 

II - portadores de diploma de outros cursos de nível superior, credenciados pelo 

Conselho Nacional de Educação, que, segundo avaliação do Programa, atendam 

aos objetivos do Curso; 

III - portadores de diploma de graduação de instituições estrangeiras, que, 

segundo avaliação do Programa e em conformidade com as leis brasileiras, 

atendam aos objetivos do Curso. 

 

Art. 15. No ato de inscrição para o processo seletivo, o candidato apresentará à 

Secretaria, no prazo estabelecido pelo Colegiado, os seguintes documentos: 

- formulário de inscrição preenchido; 

I - fotocópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente 

que comprove estar o candidato em condições de concluir o Curso de graduação 

antes de iniciar o de pós-graduação; 

II - fotocópia autenticada do histórico escolar do Curso de graduação; 

III - fotocópia autenticada dos documentos pessoais: RG, CPF, título de eleitor 

(com comprovante da última votação), carteira de reservista (para candidatos do 

sexo masculino), certidão de nascimento ou casamento, passaporte (no caso de 

estrangeiros); 

IV - uma foto recente 3x4 (dos últimos três anos); 

V - curriculum vitae (plataforma lattes) com documentos comprobatórios; 

VI - projeto de dissertação, com linha de pesquisa definida; 

VII - comprovante de pagamento de taxa de inscrição. 
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Art. 16. O aluno aprovado em Exame de Seleção ou transferido de outro programa 

deverá requerer matrícula nas disciplinas de seu interesse, dentro do prazo 

estabelecido no calendário escolar e com anuência de seu orientador. 

§ 1o A matrícula será realizada na Secretaria ou, a critério do Programa, via internet, 

na página on-line do Curso no Portal da UERN, momento em que efetuará o seu 

registro. 

§ 2º A matrícula será efetivada somente após ser referendada pelo orientador e 

confirmado o recebimento da documentação exigida. 

§ 3o Durante a fase de elaboração de dissertação até o seu julgamento, o aluno, 

independente de estar ou não matriculado em disciplinas, deverá matricular-se, 

obrigatoriamente, em cada período letivo, no Curso, para a atividade de orientação. 

§ 4o Egressos de Cursos de graduação poderão matricular-se em disciplinas, na 

condição de aluno especial, desde que existam vagas disponíveis e mediante 

requerimento com a anuência do professor responsável pela disciplina. 

§ 5o A Secretaria do Curso enviará ao Departamento de Pós-Graduação da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPEG), logo após o início de cada 

período letivo: 

I - cópia da matrícula dos alunos; 

II - cópia da ficha de registro do aluno e de toda a documentação exigida no ato 

da matrícula, no caso de matrícula inicial. 

Art. 17. O aluno poderá cursar disciplinas, com aproveitamento de créditos, ou 

solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas, em outros Programas de Pós-

Graduação da UERN e de outras IES, com a anuência de seu orientador e da 

Coordenação do Curso. 

§ 1o Só será permitido aproveitamento de disciplina cursada nos últimos quatro 

anos, a contar do período de término da disciplina. 

§ 2o O número de créditos não poderá ultrapassar 40% do número de créditos 

exigidos pelo Programa. 

§ 3o O aproveitamento dos créditos solicitados será concedido se a disciplina tiver 

relação com as linhas de pesquisa do programa e/ou projeto de dissertação. 
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Art. 18. Em cada semestre letivo, o aluno deverá cursar pelo menos um número de 

disciplinas equivalente a 8 (oito) créditos, salvo quando o aluno tenha obrigação 

curricular inferior a 8 (oito) créditos. 

 

Art. 19. O aluno, com anuência do seu orientador, poderá solicitar ao Conselho 

Administrativo o trancamento da disciplina em que se matriculou, antes de ser 

ministrado 1/3 de horas-aula da disciplina. 

§ 1o - Poderá ser concedido o trancamento apenas uma vez na mesma disciplina 

durante o Curso. 

§ 2o - Poderá ser concedido o trancamento em, no máximo, duas disciplinas durante 

o curso. 

§ 3o - o aluno poderá solicitar o cancelamento de inscrição em disciplina antes do 

início das aulas dessa disciplina. 

 

Art. 20. O aluno, com a anuência de seu orientador, poderá solicitar ao Conselho 

Administrativo o trancamento da matrícula no curso, a ser requerido no período de 

matrícula, devendo a Secretaria registrar o trancamento. 

Parágrafo único - O Conselho Administrativo poderá conceder trancamento total de 

matrícula, uma só vez, no máximo por um semestre, mediante a apresentação 

formal de motivos relevantes, não sendo o período de trancamento computado para 

efeito de integralização do tempo máximo do Curso. 

 

Seção II 

Da Transferência 

 

Art. 21. A critério do Colegiado do Curso, poderão ser aceitos pedidos de 

transferência de alunos de outros Programas de Pós-Graduação. 

Parágrafo Único - Os pedidos de transferência serão examinados por uma Comissão 

designada pelo Colegiado do Curso, a qual emitirá parecer sobre a equivalência de 

disciplinas. 

 

Art. 22. O candidato à transferência de outro Programa para o PPGE deverá 

apresentar à Secretaria do Curso os seguintes documentos: 

I - requerimento em formulário próprio, apresentando as devidas justificativas; 
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II - uma fotografia 3x4 recente (dos 3 últimos anos); 

III - cópia do diploma de Graduação ou de documento equivalente; 

IV - histórico escolar de Pós-Graduação, do qual constem as disciplinas 

cursadas, suas cargas horárias, avaliação em notas ou conceitos e créditos obtidos; 

V - comprovante de matrícula na Instituição de origem; 

VI - programa das disciplinas que compõem o histórico escolar; 

VII - Curriculum Vitae (plataforma lattes); 

VIII - prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de 

candidato brasileiro; no caso de candidato estrangeiro, os exigidos pela legislação 

específica; 

IX - projeto de dissertação; 

X - comprovante de reconhecimento pela CAPES do Programa de Pós- 

Graduação de origem; 

XI - carta de recomendação do curso ou programa de origem. 

 

Art. 23. Para ser admitido, o candidato à transferência deverá satisfazer as seguintes 

exigências: 

I - submeter-se a uma entrevista perante Comissão designada pelo Colegiado 

do Curso e a uma prova ou outra forma de avaliação, a critério do Colegiado; 

II - ser aceito por um professor orientador; 

III - cumprir as demais normas do Curso. 

 

Art. 24. O aluno transferido para esse Curso deverá obter, nas disciplinas, no 

mínimo, 10 créditos obrigatórios exigidos pelo presente Regimento, 

independentemente do número de créditos obtidos na Instituição de origem. 

Parágrafo único: Do total de 10 créditos obrigatórios exigidos, o aluno poderá 

solicitar aproveitamento de até 4 créditos, desde que a disciplina obrigatória a ser 

aproveitada tenha equivalência de, pelo menos, 80% do conteúdo programático, da 

ementa e da carga- horaria da disciplina cursada no programa de origem. 

 

Seção III Dos Docentes 

 

Art. 25. O corpo docente do Curso será composto de: 

I - docentes permanentes; 
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II - docentes visitantes; 

III - docentes colaboradores. 

 

Art. 26. Integram a categoria de docentes permanentes professores do quadro 

efetivo da UERN que atendam os seguintes requisitos: 

I - ter título de doutor ou equivalente; 

II - ter orientado trabalho em, no mínimo, uma das seguintes categorias: 

iniciação científica, iniciação tecnológica, iniciação à docência, trabalho de 

conclusão de Curso, monografia, dissertação ou tese; 

III - apresentar produção científica significativa, em conformidade com as 

exigências mínimas da área de Ensino e da CAPES; 

IV - estar em regime de trabalho de 40 horas ou 40 horas com dedicação 

exclusiva. 

§ 1º Podem ser enquadrados também como docentes permanentes: 

I - pesquisadores bolsistas de agências federais ou estaduais de fomento; 

II - professores ou pesquisadores aposentados que tenham firmado, com a 

instituição, termo de compromisso de participação no Curso; 

III - docentes cedidos, por acordo formal, para atuar no Curso. 

 

Art. 27. Integram a categoria de docentes visitantes, os docentes ou pesquisadores, 

com vínculo funcional com outras instituições, que sejam liberados das atividades 

correspondentes a tal vínculo, para colaborarem, por um período determinado e 

contínuo de tempo, em projetos de pesquisa e/ou atividades de ensino no Curso, 

permitindo-se que atuem como orientadores e em atividades de extensão. 

 

Art. 28. Integram a categoria de docentes colaboradores, os demais membros do 

corpo docente que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados 

como docentes permanentes ou como visitantes, mas que participem, de forma 

sistemática, do desenvolvimento de pesquisa, incluindo a orientação de alunos e/ou 

de atividades de ensino ou de extensão, independentemente de possuírem vínculo 

com a instituição. 

§ 1° O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de 

banca examinadora ou coautor de trabalhos, não caracteriza um profissional como 

integrante do corpo docente do Curso, não podendo, pois, os membros serem 
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enquadrados como docentes colaboradores. Informações sobre tais formas de 

participação eventuais deverão compor referência complementar para a análise do 

Curso. 

§ 2º A produção científica de docentes colaboradores pode ser incluída como 

produção do Curso apenas quando relativa à atividade nele efetivamente 

desenvolvida. 

  

Art. 29. O credenciamento e o recredenciamento de professores no Curso serão 

efetuados pelo Conselho Administrativo do Curso. 

§ 1º O processo de credenciamento de professores no Curso será iniciado a partir 

de solicitação formal do interessado e mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

I - Projeto de pesquisa e plano de trabalho em formulário próprio do Programa; 

II - currículo lattes devidamente comprovado; 

III - relação de disciplina(s) que pretende ministrar; 

§ 2º O credenciamento dos membros do corpo docente terá validade de acordo com 

o período de avaliação da CAPES, ao final do qual será feita uma avaliação do 

desempenho do docente nos termos apresentados neste artigo. 

§ 3º Para o recredenciamento, o docente deverá apresentar ao Conselho 

Administrativo do Curso, três cópias do: 

I - curriculum, na versão Lattes do CNPq, atualizado; 

II - relatório do qual constem sua produção acadêmico-científica dos últimos 4 

(quatro) anos; 

III - novo plano de atividades a ser desenvolvido durante o próximo período de 

credenciamento. 

§ 4º A produção acadêmico-científica mencionada no parágrafo terceiro deverá ser 

compatível com a exigida na área de Ensino pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES para classificar os docentes. 

§ 5º O Conselho Administrativo designará uma comissão, com no mínimo dois 

docentes permanentes, para apreciação dos processos de credenciamento e 

recredenciamento, com emissão de parecer. 

 

Art. 30. Serão descredenciados do Curso os professores que permanecerem 2 

(dois) anos seguidos, em pelo menos 1 (um) dos itens abaixo, sem: 
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I - ministrarem nenhuma disciplina; 

II - realizarem nenhuma orientação; 

III - apresentar produção compatível com as exigências da área de Ensino da 

CAPES. 

§ 1º O docente também poderá ser desligado antes do vencimento do prazo de 4 

(quatro) anos, mediante sua solicitação e/ou deliberação do colegiado. 

§ 2º Professores afastados para pós-doutorado, para desenvolvimento de atividades 

acadêmicas vinculadas ao Curso, para treinamentos, para gozo de licenças a que 

tem direito ou para exercer outra atividade aprovada pelo Conselho Administrativo 

do Curso, não se enquadram nas normas deste artigo. 

 

Art. 31. Os membros do corpo docente, além das tarefas inerentes ao ensino e à 

pesquisa, farão parte também das comissões examinadoras de seleção e das 

bancas de dissertação. 

 

Seção IV Da Orientação 

 

Art. 32. Todo aluno admitido no Curso terá, a partir de sua admissão, a orientação 

de um professor, que poderá ser substituído, caso isto seja de interesse de uma das 

partes e por aprovação do colegiado. 

Parágrafo único - O discente poderá ter coorientador, por proposta do orientador e a 

juízo do Conselho Administrativo. 

  

Art. 33. Compete ao professor orientador: 

I - assistir o aluno em sua formação pós-graduada; 

II - assistir o aluno na elaboração e execução de seu projeto de dissertação; 

III - propor coorientador, de comum acordo com o aluno, quando for o caso; 

IV - encaminhar, ao Conselho Administrativo do Curso, documentação específica 

para realização do exame de qualificação do projeto de dissertação de seus 

orientandos; 

V - encaminhar, ao Conselho Administrativo do Curso, documentação específica 

para realização da defesa pública de dissertação de seus orientandos; 

VI - exercer as demais atividades estabelecidas neste Regimento. 
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Art. 34. Um mesmo professor permanente deve ter, no mínimo, três alunos titulados 

até o final de cada avaliação da CAPES. 

 

Seção V Das Vagas 

 

Art. 35. Para o estabelecimento do número de vagas, o Conselho Administrativo do 

Curso levará em consideração, entre outros, os seguintes dados: 

I - capacidade de orientação do Curso, obedecido o disposto no corpo deste 

Regimento; 

II - fluxo de entrada e saída de alunos; 

III - programas de pesquisas; 

IV - capacidade das instalações; 

V - capacidade financeira da instituição. 

 

Seção VI 

Do Corpo Discente 

 

Art. 36. O Corpo Discente é composto pelos alunos regularmente matriculados no 

Curso, conforme estabelecido nas normas gerais da UERN e deste Programa. 

 

Art. 37. O Corpo Discente tem direito à representação no Colegiado e Conselho 

Administrativo do Curso, com voz e voto, e será escolhido em assembleia própria, 

conforme normas deste Regimento. 

§ 1º O representante discente terá um suplente escolhido da mesma forma que o 

titular, cabendo a esse substituir aquele, em seus impedimentos, ausências 

eventuais e sucedendo- o em caso de vacância. 

§ 2º O aluno será representante do Corpo Discente junto ao Colegiado e ao 

Conselho somente enquanto for regularmente matriculado, perdendo o mandato ao 

deixar de sê-lo. 

 

Seção VII 

Da Integralização Curricular 
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Art. 38. O currículo do Curso é constituído por um elenco de disciplinas, que se 

dividem em obrigatórias e opcionais, estudos orientados e estudos especiais. 

§ 1º As disciplinas obrigatórias correspondem àquelas que deverão ser cursadas por 

todos os alunos. 

  

§ 2º As disciplinas opcionais correspondem àquelas que são do interesse específico 

do aluno, de modo que o seu conteúdo programático contribua para o 

desenvolvimento do seu projeto de pesquisa e para a elaboração de sua 

dissertação. 

§ 3º A cada disciplina do currículo do Curso será atribuído um número de créditos. 

§ 4º Será computado um crédito para cada 15 (quinze) horas-aula. 

 

Art. 39. Estudos orientados correspondem ao desenvolvimento de estudo individual 

e aprofundado no tema da pesquisa do discente, sob o acompanhamento do 

orientador do discente; 

§ 1º O discente poderá computar 2 estudos orientados, a serem realizados nos 2 

primeiros semestres do curso, com 1 crédito cada um, equivalendo a um total de 2 

créditos, 

§ 2º É obrigatória a entrega, em formulário específico do programa, de um relatório 

de cada estudo orientado, com a anuência do orientador, até o exame de 

qualificação. 

 

Art. 40. A critério do Conselho Administrativo do Curso, poderão ser atribuídos 

créditos a atividades acadêmicas a serem desenvolvidas pelos alunos, denominadas 

de Estudos Especiais, não previstos na Estrutura Acadêmica, porém pertinentes à 

linha de pesquisa a qual o aluno esteja filiado, até o máximo de 2 créditos. 

§ 1º Os Estudos Especiais de que trata o caput deste artigo se referem a 

publicações em periódicos avaliados no Qualis da área de Ensino, submetidas 

preferencialmente em coautoria com seu orientador e/ou docente do PPGE, que 

estejam relacionadas às linhas de pesquisa do Programa e/ou temática da pesquisa 

desenvolvida pelo aluno; 

§ 2º As atividades de que trata o parágrafo anterior deste artigo serão anotadas no 

histórico escolar do aluno com a expressão “Crédito(s) em Publicação”, podendo o 
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aluno contabilizar 01 (um) crédito para cada publicação e até 02 (dois) créditos para 

essas atividades. 

 

Art. 41. O Curso terá, no mínimo, 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas, sendo 

10 (dez) para obrigatórias e 14 (quatorze) para opcionais e para Estudos Especiais. 

Parágrafo único. Serão acrescidos 06 (seis) créditos no histórico escolar, referentes 

à aprovação da dissertação, finalizando no mínimo com 30 créditos. 

 

Seção VIII 

Da Verificação do Rendimento Acadêmico 

 

Art. 42. A avaliação do rendimento acadêmico do aluno far-se-á pela frequência e 

pela mensuração do aproveitamento. 

Parágrafo único. O docente terá autonomia para estabelecer o tipo e o número de 

atividades que irão compor a mensuração do aproveitamento do aluno. 

 

Art. 43. Em cada disciplina, o rendimento acadêmico será avaliado pelos meios 

previstos na sua programação, expresso mediante uma única nota, variando de zero 

a dez no final do período, que deverá representar o conjunto das avaliações 

realizadas. 

§ 1º Será reprovado o aluno que não atingir 75% da frequência na disciplina. 

§ 2º Constarão, no histórico escolar do aluno, as notas e os conceitos obtidos em 

todas as disciplinas cursadas. 

  

Art. 44. O aproveitamento do aluno nas disciplinas terá os seus resultados 

expressos da seguinte forma: 

I - conceito A, atribuído às notas de 9,0 a 10,0; II - conceito B, atribuído às 

notas de 8,0 a 8,9; III - conceito C, atribuído às notas de 7,0 a 7,9; 

IV - conceito D, atribuído às notas menores que 7,0. 

§ 1º Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver conceito A, B ou C. 

§ 2º Será reprovado na disciplina o aluno que obtiver conceito D. 

 

Art. 45. O desligamento do aluno do Curso, decidido pelo Conselho Administrativo, 

será decorrente de uma das seguintes situações: 
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I - ter ultrapassado o prazo máximo de 2 (dois) anos de duração de suas 

atividades no Curso, podendo este prazo ser estendido por mais 1 (um) semestre, 

mediante justificativa e anuência do orientador; 

II - deixar de renovar, semestralmente, sua matrícula; 

III - for reprovado por duas vezes em disciplinas; 

IV - for reprovado por duas vezes no exame de qualificação da dissertação; 

V - for reprovado por duas vezes na defesa da dissertação; 

VI - ausentar-se das atividades previstas no Programa sem justificativa num 

período superior de 30 dias; 

VII - constar plágio na dissertação; 

VIII - for constatada matrícula concomitante em outro programa de pós-graduação 

em IES publica brasileira, inclusive na UERN; 

IX - deixar de cumprir o Artigo 46 deste Regimento, quando for o caso. 

 

Art. 46. O aluno deverá, obrigatoriamente, prestar exame e ser aprovado na prova 

proficiência em uma língua estrangeira (Língua Inglesa ou Língua Espanhola) com 

nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

§ 1º O Curso aceitará proficiência em Língua Francesa do candidato/aluno que 

apresentar certificado de aprovação em Exame de Proficiência em outros Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu, da Aliança Francesa ou de institutos similares, 

reconhecidos pelo MEC. 

§ 2º Os candidatos que optarem por Língua Inglesa ou Espanhola também podem 

apresentar comprovante de aprovação em Exame de Proficiência em institutos de 

línguas ou outros programas de pós-graduação, reconhecidos pelo MEC. 

§ 3º O exame de proficiência visa a avaliar a capacidade de compreensão e 

interpretação de um texto técnico ou científico, e deverá ser realizado em no máximo 

6 (seis) meses a contar da data do ingresso no Curso, e, em caso de reprovação, 

num prazo máximo de 12 (doze) meses. 

§ 4º Estão dispensados de prestar exames de proficiência os candidatos que 

tenham estudado ou estagiado por um período superior a 6 (seis) meses, e a menos 

de 5 (cinco) anos de seu ingresso no Curso, no país onde um dos idiomas exigidos 

pelo Curso seja de uso corrente, caso apresentem documentos comprobatórios 

dessa experiência, no momento em que solicitar o seu aproveitamento. 

  



194 
  

 
 

Seção IX 

Do Estágio de Docência 

 

Art. 47. O pós-graduando em estágio de docência é um aluno bolsista, regularmente 

matriculado no Curso que, no exercício de suas atribuições como estagiário docente, 

tem a oportunidade de ampliar a sua formação didático-pedagógica, atuando em 

disciplinas dos Cursos de graduação nas condições deste Regimento. 

§ 1º O estágio de docência é obrigatório para alunos bolsistas que não apresentem 

experiência docente comprovada como docente no Ensino Superior. 

§ 2º O estágio de docência poderá ser dispensado, com anuência do orientador e 

submetido à comissão de bolsas do programa, no caso de o aluno bolsista 

comprovar experiência de um semestre letivo, conforme determinações da CAPES. 

§ 3º O aluno não bolsista regularmente matriculado no Curso poderá realizar o 

estágio de docência mediante indicação ou exigência do orientador e homologação 

pelo Conselho Administrativo. 

 

Art. 48. O estágio de docência do pós-graduando deverá ser requerido pelo aluno, 

por escrito, preferencialmente no início de implementação da bolsa, com anuência 

do professor orientador, ao Coordenador do Curso, que deverá encaminhá-lo ao 

responsável pelo departamento ao qual a disciplina, em que será realizado o estágio 

de docência, encontra- se vinculada. 

§ 1° O requerimento deve ser apresentado juntamente com o comprovante de 

matrícula, no semestre em que será realizado o estágio de docência, com o 

comprovante de bolsa de mestrado, e com um termo de compromisso que garanta o 

conhecimento, por parte do aluno, do regimento e das atribuições do pós-

graduando. 

§ 2° O requerimento para a realização do estágio de docência na graduação deverá 

vir acompanhado ainda dos planos de disciplina e atividades docentes, além de 

informações sobre o número de alunos e turmas, bem como a respectiva carga 

horária. 

§ 3° No plano de atividades, a ser desenvolvido pelo pós-graduando em estágio de 

docência, deverão constar: dados de identificação, ementa da disciplina, objetivos, 

conteúdos, metodologia, avaliação e referências bibliográficas. 
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Art. 49. O pós-graduando em estágio de docência será subordinado ao professor 

orientador de sua dissertação e ao professor titular da disciplina que também poderá 

ser o orientador. 

§ 1º O estágio deverá realizar-se ao longo de 1 (um) semestre. 

§ 2º Será exigido um total de trinta horas/aula semestrais, considerando-se a 

colaboração do estagiário em atividades teóricas e/ou práticas em disciplinas de 

graduação. 

§ 3º O estágio não poderá coincidir com dias e horários do Curso de pós-graduação 

em que o aluno estiver matriculado, interrompendo e/ou prejudicando o fluxo de sua 

formação. 

§ 4º O estágio contará 02 (dois) créditos para o aluno e devem ser registrados no 

histórico escolar do bolsista. 

§ 5º Admitir-se-á a realização do estágio de docência na rede pública da Educação 

Básica, conforme determinação da CAPES e parecer do orientador. 

  

Art. 50. São atribuições do pós-graduando em estágio de docência: I - Colaborar 

com o professor responsável pela disciplina: 

a) Em atividades complementares necessárias ao seu bom andamento; 

b) No desenvolvimento de seminários, na divulgação de pesquisa ou outras 

atividades que objetivem acréscimos aos conhecimentos trabalhados em aula; 

c) Na confecção e apresentação de material didático e busca de bibliografia 

necessária ao bom funcionamento da disciplina; 

d) No atendimento especial em relação à orientação de trabalhos de alunos 

regularmente matriculados nessa disciplina; 

e) Em atividades de pesquisa relacionadas diretamente à investigação do 

cotidiano da disciplina em que é realizado o estágio. 

II - Apresentar relatórios sintéticos sobre aspectos metodológicos a partir da 

observação das atividades desenvolvidas durante o estágio de docência, bem como 

avaliação da qualidade da própria produção. 

Parágrafo único: Fica a critério do Conselho Administrativo a manutenção da bolsa 

de alunos que não satisfaçam adequadamente as cláusulas previstas neste 

Regimento. 
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Art. 51. São atribuições do professor responsável pelo pós-graduando em estágio 

de docência: 

I - Controlar a frequência estabelecida na proposta apresentada pelo aluno, 

com anuência do orientador; 

II - Orientar continuamente as tarefas propostas ao pós-graduando; 

III - Avaliar as atividades do pós-graduando e emitir parecer conclusivo ao final 

do estágio de docência. 

 

Art. 52. É vedado ao pós-graduando em estágio de docência: 

I - Ministrar aulas teóricas e/ou práticas em substituição ao professor 

responsável pela disciplina de graduação; 

II - Atribuir notas ou conceitos em trabalhos e/ou 

exercícios de avaliação do aproveitamento. 

 

Art. 53. É vedado ao professor responsável pelo pós-graduando em estágio de 

docência: 

I - Fazer-se substituir em toda e qualquer atividade no âmbito da Universidade; 

II - Eximir-se de responsabilidades inerentes à docência na disciplina de 

graduação definidas, semestralmente, no departamento ao qual a disciplina está 

vinculada. 

 

Art. 54. O pós-graduando em estágio de docência que tiver cumprido integralmente 

suas obrigações terá direito a um Atestado que poderá requerer na respectiva 

Unidade Acadêmica e que será expedido sem ônus ao aluno/bolsista. 

 

Art. 55. A avaliação do aproveitamento do estagiário docente será realizada com 

base em critérios estabelecidos, com a sua participação, sob a responsabilidade do 

orientador, ouvido o professor responsável pela disciplina (caso sejam diferentes) e 

analisados os resultados de avaliação efetuada pelos alunos das turmas atendidas. 

 

Art. 56. O exercício das funções do estagiário docente não desobriga o aluno de 

nenhum de seus deveres acadêmicos com o Curso. 
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Art. 57. O estagiário não terá nenhum vínculo empregatício com a Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), nem também, se for o caso, com a escola 

da Educação Básica, ressalvados os casos estabelecidos por legislação dos órgãos. 

 

Art. 58. Além das atribuições previstas nesse regimento e nas regulamentações de 

agências de fomento, os estagiários bolsistas do CMAE deverão seguir aquelas 

estabelecidas nas normas internas do programa. 

 

Seção X 

Do exame de qualificação e defesa de dissertação 

 

Art. 59. O exame de qualificação consiste na apresentação do texto da dissertação 

em andamento e arguição oral, com vistas avaliar a maturidade do aluno na sua 

área de investigação. 

§1º Respeitadas as datas fixadas pelo Conselho Administrativo, o exame de 

qualificação deverá ser realizado até o final do 3º semestre do curso. 

§2º O exame de qualificação ocorrerá em sessão pública perante uma banca 

examinadora, homologada pelo Conselho Administrativo do Curso. 

§3º O examinado terá 20 (vinte) minutos para apresentação do seu trabalho e cada 

examinador terá, no mínimo, 30 (trinta) minutos para a arguição, podendo estes 

limites ser alterados a critério do presidente da banca examinadora. 

§ 4º Após a arguição, os membros da banca examinadora se reunirão em sessão 

reservada, quando decidirão pela aprovação ou não do aluno. 

 

Art. 60. A banca examinadora do exame de qualificação da dissertação será 

composta pelo professor orientador, dois examinadores doutores, dos quais um 

pertencente, obrigatoriamente, ao quadro docente do Programa, e mais um 

professor doutor suplente pertencente ao corpo docente do Programa ou da UERN. 

Parágrafo único: A critério do orientador e ouvido o Conselho Administrativo, poderá 

ser convidado um examinador externo ao programa para fazer parte de sua 

composição, para a qual o orientador é membro nato e também seu presidente. 

 

Art. 61. O texto da dissertação a ser encaminhado à qualificação, assinado pelo 

aluno e seu orientador, deverá conter: introdução com delimitação do problema a ser 
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estudado, justificativa e objetivos do trabalho; metodologia; estrutura/corpo da 

dissertação e cronograma de sua execução e orçamento, quando couber. 

§1º O texto em desenvolvimento a ser encaminhado à banca examinadora deverá 

ter a formatação e a estrutura textual da própria dissertação, incluindo elementos 

pré-textuais e pós-textuais, e apresentar, pelo menos, um capítulo redigido e 

prospectos dos outros capítulos. 

§2º O depósito do texto de qualificação deverá ser realizado em, no mínimo, 30 dias 

antes da data do exame de qualificação. 

 

Art. 62. O resultado final do exame de qualificação será expresso sob a forma de 

Aprovado ou Reprovado. 

§ 1º Mesmo sendo Aprovado, o aluno deverá atender aos encaminhamentos e 

sugestões da banca examinadora, sob a supervisão do orientador; 

 § 2º Em caso de Reprovado, será marcado um novo exame de qualificação, em 

prazo estabelecido pela banca examinadora. 

§ 3º O exame de qualificação só poderá ser repetido uma vez, devendo o aluno ser 

desligado do Curso no caso de ser reprovado na segunda oportunidade. 

§ 4º Havendo repetição do exame de qualificação, a banca examinadora deverá ser, 

preferencialmente, a mesma que participou da sessão anterior. 

 

Art. 63. Só poderá requerer autorização para o exame de qualificação o aluno que 

tenha sido aprovado em um exame de proficiência em língua estrangeira. 

 

Art. 64. A defesa pública da dissertação consiste na apresentação do texto final da 

dissertação e arguição oral, perante uma banca examinadora, com vistas a avaliar a 

capacidade do aluno de obter o título de Mestre em Ensino. 

§1º Respeitadas as datas fixadas pelo Conselho Administrativo, a defesa da 

dissertação deverá ser realizada até o final do 4º semestre do curso. 

§2º A defesa ocorrerá em sessão pública perante uma banca examinadora, 

homologada pelo Conselho Administrativo do Curso. 

§3º O examinado terá 20 (vinte) minutos para apresentação do seu trabalho e cada 

examinador terá, no mínimo, 30 (trinta) minutos para a arguição, podendo estes 

limites ser alterados a critério do presidente da banca examinadora. 
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§ 4º Após a arguição, os membros da banca examinadora se reunirão em sessão 

reservada, quando decidirão pela aprovação ou não do aluno. 

 

Art. 65. A dissertação deverá: 

I - relacionar-se com uma das linhas de pesquisa do Curso; II - conter uma 

delimitação clara do tema escolhido; 

III - apresentar uma fundamentação teórica atualizada em relação ao tema 

escolhido, bem como uma argumentação claramente desenvolvida, que revele, por 

parte do aluno, capacidade de sistematização e domínio da metodologia científica 

pertinente; 

IV – conter análise de dados empíricos, quando for o caso; 

V - ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa; 

VI - seguir as normas da ABNT em vigor. 

Parágrafo único. Todas as disciplinas e atividades programadas deverão ter como 

objetivo a elaboração da dissertação, para que a implementação da pesquisa e a 

formação do pesquisador sejam prioritárias em relação às demais atividades, 

quando for o caso. 

 

Art. 66. Para o julgamento da dissertação, será atribuído um dos seguintes 

conceitos: 

I - aprovado com distinção; 

II - aprovado; 

III - reprovado. 

§1º A banca examinadora da dissertação atribuirá o status “aprovado com distinção” 

ao aluno que atender aos requisitos abaixo indicados: 

I - defender a dissertação, em sessão pública, perante a banca examinadora, 

dentro do prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar de sua matrícula no Curso; 

II - ter artigo científico na linha de investigação da dissertação publicado (ou 

aceite para publicação), durante o período de realização do curso, em periódico 

avaliado no Qualis da área de ensino nos estratos de A1 a B2; 

  

III - demonstrar domínio teórico e alto grau de sistematicidade na análise dos 

dados contidos na dissertação; 
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IV - mostrar alta qualidade na apresentação da dissertação e nas respostas às 

arguições dos membros da banca examinadora, por ocasião de sua defesa; 

V - haver necessidade de modificações mínimas, requeridas pelos membros da 

banca examinadora, durante a apresentação final da dissertação; 

VI - não apresentar em seu histórico escolar reprovação e conceito C e D; 

VII - ter o status “aprovado com distinção” proposto, por unanimidade, pelos 

membros da banca examinadora. 

 

Art. 67. Só poderá requerer autorização para defesa da dissertação o aluno que 

tenha: I - obtido todos os créditos previstos neste regimento; 

II - sido aprovado no exame de qualificação do projeto de dissertação; 

III - comprovado, mediante assinatura em folha de frequência ou outro tipo de 

comprovação, participação como ouvinte em, pelo menos, 4 (quatro) bancas de 

qualificação ou de defesa de pós-graduação stricto sensu; 

I - produzido pelo menos 1 (um) artigo, com autoria individual ou coletiva, 

preferencialmente com orientador e/ou docente do programa, relacionado à temática 

da sua dissertação ou às linhas de pesquisa do programa, com publicação ou carta 

de aceite, de periódico com Qualis, nos estratos A e B, da área de ensino. 

§ 1º Em casos excepcionais, o discente deve apresentar ao Conselho Administrativo 

do programa comprovante de submissão de artigo a periódico com Qualis, nos 

extratos A e B, da área de ensino, acompanhado da versão do texto enviada, para 

apreciação do conselho. 

§ 2º O aluno bolsista tem, obrigatoriamente, que comprovar publicação em periódico 

Qualis, nos extratos A e B, da área de ensino; 

§ 3º A banca de defesa de dissertação é indicada pelo orientador, cabendo a este 

requerer a homologação pelo Conselho Administrativo; 

§ 4º O requerimento, de que trata o parágrafo anterior, deverá ser acompanhado de: 

a) formulário de solicitação de banca próprio do programa devidamente assinado 

pelo orientador; 

b) histórico escolar do aluno; 

c) cinco exemplares impressos da dissertação; 

d) protocolo de recebimento da documentação referente ao depósito da 

dissertação. 

§5º. A dissertação deve ser impressa de acordo com as normas vigentes da UERN; 
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§6º O depósito do texto da dissertação deverá ser realizado em, no mínimo, 30 dias 

antes da data da defesa da dissertação. 

 

Art. 68. A banca de defesa de dissertação é composta por três membros titulares, e 

por dois membros suplentes (um interno e outro externo), todos os professores com 

titulação de doutor, sendo presidida pelo orientador. 

Parágrafo único: Dos três membros titulares que compõem a banca de defesa de 

dissertação, um deve ser externo à UERN e ao corpo docente do programa. 

 

Art. 69. Após a arguição e aprovação da dissertação pela banca examinadora, e 

com as correções por ela indicadas e aceitação do orientador, o pós-graduando 

entregará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, à Secretaria do Curso, o texto 

final em conformidade com as normas institucionais da UERN. 

  

Capítulo V 

Do Grau Acadêmico, do Histórico Escolar e do Diploma 

 

Art. 70. Para a obtenção do grau de Mestre em Ensino, o candidato deve ser 

aprovado na defesa da dissertação, no prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 2 

(dois), prorrogáveis por mais 6 (seis) meses, e satisfazer a todas as exigências 

deste regimento. 

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o artigo 70 deverá ser requerida pelo 

aluno com anuência do orientador e, posterior, apreciação e homologação pelo 

Conselho Administrativo. 

 

Art. 71. O histórico escolar do pós-graduando será assinado pelo Coordenador do 

Curso, contendo as seguintes informações: 

I - nome completo, filiação, data e local de nascimento, nacionalidade e grau 

acadêmico anterior; 

II - data de admissão no Curso, prazo para conclusão, indicação se foi bolsista 

com o órgão financiador, prorrogações e trancamento, se houverem, mês e ano da 

saída e tipo de saída; 

III - número do CPF, número da cédula de Identidade e nome do órgão que a 

expediu, no caso de aluno brasileiro ou estrangeiro com residência permanente, e 
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número do passaporte e local de emissão, no caso de estrangeiro sem visto 

permanente; 

IV - área de concentração do Curso e linha de pesquisa a qual o aluno faz parte; 

V - relação das disciplinas com as respectivas notas e conceitos, créditos 

obtidos, anos e períodos letivos em que foram cursadas; 

VI - relação dos Estudos Especiais realizados, com os créditos obtidos, quando 

for o caso; VII - data de aprovação no exame de proficiência em língua estrangeira, 

com indicação da língua escolhida; 

VIII - título do artigo submetido à publicação, relacionado à temática da 

dissertação às linhas de pesquisa do programa, em periódico Qualis da área de 

Ensino. 

IX - data da aprovação e título do texto apresentado no exame de qualificação, 

com o respectivo conceito obtido; 

X - data de aprovação e título da dissertação, com o respectivo conceito obtido; 

XI - nome do orientador e dos demais integrantes da banca examinadora da 

dissertação. 

 

Art. 72. São condições para obtenção do diploma de mestre: 

I - comprovação do cumprimento, pelo pós-graduando, de todas as exigências 

deste regimento; 

II - comprovação de quitação, pelo pós-graduando, junto ao sistema de 

bibliotecas da UERN; 

III - remessa à PROPEG do histórico escolar do concluinte e da ata de 

aprovação da dissertação pela banca examinadora. 

 

Art. 73. O diploma de Mestre em Ensino será expedido pela PROPEG e assinado 

pelo Reitor, pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e pelo Diplomado. 

 

Capítulo VI 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 74. O colegiado ou o Conselho Administrativo do programa podem estabelecer 

e aprovar outras normas para regulamentar o funcionamento do programa. 
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Art. 75. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo Colegiado do 

Curso. 

 

Art. 76. Este regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação em 

reunião do Colegiado do programa. 

 

 

Pau dos Ferros, 16 de abril de 2019. 
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1 – Proposta do Programa 

 

ANEXO D: FICHA DE AVALIAÇÃO QUADRIENAL – PPGE 

ENSINO 

Tipo de Avaliação: AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Programa: Ensino (23002018009P9) 

Modalidade: ACADÊMICO 

Área de Avaliação: ENSINO 

Período de Avaliação: Avaliação Quadrienal 

Data da Publicação: 20/09/2017 

 
 

Parecer da comissão de área 

 

Itens de Avaliação Peso Avaliação 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, 
linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, contemplando 
os desafios internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na 
melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus 
egressos, conforme os parâmetros da área. 

60.0 Muito Bom 

 
 

30.0 Muito Bom 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 10.0 Muito Bom 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: 1.1 O PPG em Ensino, curso de mestrado iniciou atividades em 2014, está vinculado ao Departamento 

de Educação, CAMEAM/UERN, em parceria com a UFERSA/Campus Pau dos Ferros e o IFRN/Campus Pau dos 

Ferros; instituições que buscam fortalecer “o crescimento institucional como um compromisso na formação de 

recursos humanos com sensibilidade para questões do ensino na Educação Básica na região do semiárido 

nordestino”. O programa conta com uma área de concentração denominada EDUCAÇÃO BÁSICA, com três linhas de 

pesquisa: LINHA 1 - Ensino de Ciências Exatas e Ambientais, LINHA 2 - Ensino de Ciências Humanas e Sociais e 

LINHA 3 - Ensino de Línguas, as quais encontram-se articuladas com a área de concentração. Demonstrou no 

relatório clareza quanto aos seus objetivos em termos de formação com foco na formação de professores para a 

educação básica nas áreas de ensino de exatas e ambientais, humanas e sociais e de línguas, com coerência entre a 
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proposta e o perfil do egresso. Em relação aos projetos de pesquisa apresenta coerência entre áreas, linhas e 

projeto. A distribuição de projetos e docentes está equilibrada, na Linha 1 atuam 5 DP (docentes permanentes), com 

5 projetos de pesquisa (PP) em andamento; Linha 2 são 6 DP para 8 PP; na Linha 3 são 7 DP para 7 PP. Os projetos  

de pesquisa abarcam os orientadores e seus orientandos e com uma ainda pequena participação de alunos da 

graduação, mas compreensível devido ao tempo de existência do PPG. Em relação à demanda, tem aumentado e, 

com isso melhorado sua eficácia; em relação as vagas mostrou sensibilidade para ampliar quando teve aumento na 

demanda e foi justificado. No relatório apresentou justificativa para a ampliação do corpo docente ao longo dos três 

anos de funcionamento, guardando coerência com o escopo, os projetos e disciplinas. Em relação a estrutura
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2 – Corpo Docente 

curricular, são 4 disciplinas obrigatórias (Metodologia da Pesquisa, Epistemologia do ensino: implicações para 

educação básica, Seminário de Pesquisa I e II), um conjunto de 15 disciplinas eletivas (optativas), distribuídas pelas 

temáticas das linhas de pesquisa, sendo a maioria de natureza didático-pedagógica; além de outras 6 disciplinas 

eletivas com temáticas mais gerais na área de ensino e de formação em pesquisa. Todas as disciplinas apresentam 

ementas condizentes com a proposta de formação e com bibliografias condizentes e atualizadas. Apresentou no 

relatório as atividades complementares que estão previstas no percurso formativo: Estudos Especiais (produção de 

artigos com creditação), seminários temáticos, co-orientação de IC. 

1.2. Em relação ao planejamento e avaliação, o programa apresentou de maneira coerente seu plano de ação para o 

próximo período, pela avaliação descrita no relatório qualitativo identificou os aspectos que o qualificam e que 

precisam ser melhorados. Faz uma boa articulação com as demandas internas (com vagas para técnicos da IES 

parceiras) e externas na articulação com as redes públicas e com demais instituições nacionais e internacionais. Pelo 

seu pouco tempo já apresenta resultados em termos de qualificação de seu corpo docente (3 realizaram pós- 

doutoramento na França no período e mais 4 sairão a partir de 2017 para outros países), mostrou também ações 

visando a articulação inter institucional em nível nacional e internacional. Também necessário ressaltar que 

apresenta uma política de acompanhamento de egressos qualificada, pois apresenta no site dados sobre seus 

egressos, tanto qualitativos quanto quantitativos. Também em relação a credenciamento de docentes, apresentou as 

normas no relatório e as justificativas para as novas inclusões de docentes permanentes e colaboradores. 

1.3 O programa apresenta em seu relatório indicativo de possuir infraestrutura para realização de suas atividades, 

contudo cabe assinalar que no relatório não foi mencionado o quantitativo de salas de aula, de espaços para os 

grupos de pesquisa, a existência de gabinetes para os docentes. Também não fez menção em relação aos acessos 

aos portadores de necessidades especiais. Com relação aos laboratórios específicos para as atividades 

experimentais esses são em regime de cooperação com a UFERSA, apresenta quantitativo muito detalhado, poderia 

torná-lo mais sucinto e ressaltar os usos que são feitos dos mesmos. A biblioteca e campus alunos tem acesso à 

internet, tem salas de estudo individual, com acesso as bases Scopus, Science Direct e CAPES. 

Em função desses aspectos, atribui-se o conceito MUITO BOM a esse quesito. 

 

 

Itens de Avaliação Peso Avaliação 

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de formação, 
aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do 
Programa. 

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de 
pesquisa e de formação do programa. 

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do 
programa. 

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação, 
com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação de futuros 
ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de profissionais mais 
capacitados no plano da graduação. Obs.: este item só vale quando o PPG estiver ligado 
a curso de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído proporcionalmente 
entre os demais itens do quesito. 

20.0 Muito Bom 

 
35.0 Muito Bom 

 
30.0 Muito Bom 

 
 

15.0 Bom 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom 
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3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 

 

Apreciação: 2.1 Quanto ao perfil do corpo docente, a maioria (12 dos 19) são recém doutores, com média de 5,9 

anos de titulação, porém com experiência anterior de orientação em graduação, lato sensu e iniciação científica. 

Mantiveram atividades de orientação e pesquisa ao longo do período. A formação do corpo docente é variada e 

guarda relação com as linhas de pesquisa em que atuam. O corpo docente manteve-se estável com inclusões nos 

últimos dois anos de novos docentes (em 2014 eram 17, 2015 ampliou para 19 e 2016 para 25). A distribuição do 

corpo docente pelas linhas de pesquisa está equilibrada (Linha 1, 6 docentes; Linha 2, 6 docentes e Linha 3, 7 

docentes). 

2.2 Quanto a atuação e dedicação do corpo docente, o programa é formado por 19 docentes permanentes (76%) e 6 

colaboradores, com formação diversificada (administração (1), astronomia (1), educação (6), engenharia agrícola (1), 

física da matéria condensada (1), geografia (2), letras (5), linguística (4), química (2), serviço social (1), sociologia do 

desenvolvimento (1)) atendendo a recomendação da área. Dos 19 permanentes 18 possuem atuação com 20hs ou 

mais, 6 atuam em outro programa como DP, demonstrando que a maioria do corpo docente possui dedicação ao 

PPG. A atuação desses docentes permanentes em projetos (índice de 1,4 projetos por DP) e disciplinas está 

equilibrado e alinhado às linhas de pesquisa e a proposta do programa com a participação dos discentes. Quanto a 

distribuição das orientações, os índices são de 2,9 discentes por docente e 3,8 discentes por docente permanente, 

índices condizentes com programas da área. 2.3. Em relação as atividades de pesquisa e formação, as orientações e 

a carga horária nas disciplinas estão bem distribuídas, considerando que o programa foi incorporando novos 

docentes ao longo dos 3 anos. Há que ressaltar que a maioria dos DP são recém doutores e iniciando carreira na 

pós-graduação e todos inseridos na pesquisa e orientação. Em relação ao percentual de docentes que concluíram 

orientação, o índice atual é de 1,3 titulados/DP no período, aspecto que pode ser relativizado em função do programa 

ter pouco tempo de atuação. 

2.4. Quanto a contribuição dos docentes para a formação em nível de graduação é mencionado no relatório que 

ministram aulas na graduação, porém não qualificam essa atuação em termos quantitativos e em quais cursos. 

Indicam que realizam atividades na graduação e ensino médio; constam atividades no Núcleo de Desenvolvimento 

Estruturante, em Comissões de Estágios Supervisionados, em Comissão de reestruturação de Projetos Pedagógicos 

de cursos, em Projetos de iniciação científica, em projetos de pesquisa na educação básica com Bolsas de Pesquisa 

PIBIC - Ensino Médio, na coordenação Institucional do Programa de Iniciação à Docência (PIBID). Porém, não foi 

observado esses dados na fichas dos docentes. 

Em função desses aspectos, atribui-se o conceito MUITO BOM para esse quesito. 

 

 

Itens de Avaliação Peso Avaliação 

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação 
ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente. 

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de 
avaliação em relação aos docentes do programa. 

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós- 
graduação e da graduação (no caso de IES com curso de graduação na área) na 
produção científica do programa, aferida por publicações e outros indicadores pertinentes 
à área. 

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de 
formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados. 

30.0 Bom 

 
10.0 Muito Bom 

 
 

40.0 Regular 

 
 

20.0 Muito Bom 
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4 – Produção Intelectual 

5 – Inserção Social 

 
 

 

Conceito da Comissão: Bom 

Apreciação: 3.1 Em relação ao número de defesas, o índice alcançado foi de 1,0 titulado/Docentes totais, o que 

possibilita atribuir um conceito Bom a esse indicador levando em consideração o tempo de atuação do PPG. 

3.2 Quanto ao número de orientadores com defesas, o índice alcançado foi de 1,0 por DP, indicando ter alcançado 

Muito Bom resultado em face do seu tempo de atuação. 

3.3 Quanto as teses e dissertações defendidas apresentam aderências as linhas de pesquisa, com composição de 

bancas com participação de docentes externos de instituições da região. Em relação as publicações, percebe-se 

ampliação dos quantitativos totais de produtos (339 em 2014, 341 em 2015 e 580 em 2016). Quanto a participação 

de discentes na produção intelectual, os índices alcançados (26% de artigos e 28% dos pontos em artigos e livros) 

são regulares em relação aos índices da área. 

3.4 Em relação ao tempo médio de titulação, o PPG alcançou a média de 23 meses no geral e 24 meses para os 

bolsistas, indicando um conceito Muito bom nesse indicador. A taxa de evasão foi de 1%, também indicando conceito 

Muito Bom nesse item. 

Em função desses aspectos, atribui-se conceito BOM nesse quesito. 

 

 
 

Itens de Avaliação Peso Avaliação 
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 50.0 Fraco 

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do 30.0 Bom 
Programa. 

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 20.0 Bom 

 

 
Conceito da Comissão: Regular 

Apreciação: 4.1 O indicador de produção intelectual do programa foi de 164 pontos/DP, 27 pontos em artigos 

A1+A2+B1/DP/ano, 01 ponto em A1+A2/DP/ano, 38 pontos de A1+A2+B1+B2/DP/ano, 7 pontos em livros e capítulos 

de livros/DP/ano e 29 pontos em trabalhos em eventos/DP/ano. Esses índices indicam uma produção ainda abaixo 

do esperado para um programa da área, alcançando conceito Fraco nesse indicador. 

4.2 A produção qualificada do programa está distribuída de maneira equilibrada, não encontrando concentração. 

Atribui-se conceito Bom nesse indicador. 

4.3. Quanto a produção técnico-educacional, o PPG apresentou índices de 74 pontos por DP/ano, com 45% dos 

pontos em produção educacional no período. Esses índices complementam a produção intelectual do PPG. Nesse 

indicador atribui-se o conceito Bom. 

Em função desses índices atribui-se conceito REGULAR nesse quesito. 

 

 
 

Itens de Avaliação Peso Avaliação 
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 45.0 Muito Bom 
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Itens de Avaliação Peso Avaliação 

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e  

desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com 
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação. 

35.0 Muito Bom 

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 20.0 Muito Bom 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom 

Apreciação: 5.1. O relatório apresenta dados sobre os egressos (24) demonstrando que os objetivos definidos de 

atuar predominantemente na formação de professores para a educação básica são atingidos, inclusive em nível 

regional. Em relação a esse indicador, atribui-se o conceito Muito Bom. 

5.2. O relatório de 2016 indicou a participação dos docentes em mais de 10 associações das respectivas áreas, 

também a participação no OBEDUC (UFMA, USP e UERN). Em relação as instituições estrangeiras, foram listaram 

atividades com as Escola Superior de Educação de Torres Novas (ESTN), Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) Universidade de Santiago, Universidade Nacional de Costa Rica, Universidade Autônoma do México 

(UNAM), Universidade Nacional de Honduras, Université Paris 8, Universidad Veracruzana (México), Escola Superior 

de Educação de Torres Novas (Portugal), Universidade de Coimbra (Portugal). Esses dados indicam que apesar de 

pouco tempo de existência, existe um esforço do corpo docente em realizar interlocução com instituições nacionais e 

internacionais, aspecto considerado também bastante positivo. Atribui-se o conceito Muito Bom nesse indicador. 

5.3 Há que se destacar a página eletrônica do programa (http://propeg.uern.br/ppge/) que, além de ser muito bem 

organizada, com navegação bastante amigável, com todas as informações necessárias para os alunos e 

comunidade, ainda disponibiliza informações sobre os egressos com geolocalização dos dados. Todas as 

dissertações estão disponíveis na ordem em que foram defendidas, bem como os docentes por linha de pesquisa 

com link para seus currículos lattes. A única informação que ainda não consta é a produção do programa, contudo 

consideramos que isso poderá ser sanado com facilidade em função da estrutura da página. Os dados sobre os 

docentes e discentes estão completos, organizados pelas linhas de pesquisa e por ano de entrada. Ressalta-se, 

portanto, como aspecto muito positivo a qualidade da página do programa. Atribui-se conceito Muito Bom nesse 

indicador. 

Em função desses índices, atribui-se conceito MUITO BOM a esse quesito. 
 
 

 
Qualidade dos Dados  

 

Quesitos de Avaliação 

 

Peso 

 

Avaliação 
1 – Proposta do Programa - Bom 

2 – Corpo Docente 15.0 Regular 

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Bom 

4 – Produção Intelectual 35.0 Bom 

5 – Inserção Social 15.0 Bom 

 
Conceito da Comissão: Bom 

  

http://propeg.uern.br/ppge/)
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Apreciação: Os dados inseridos foram em sua maioria suficientes para realizar a avaliação, porém há que ressaltar 

que dados de instituição de origem e dados sobre a graduação necessitam ser analisados. 

 

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa  

 

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação 

1 – Proposta do Programa 0.0 Muito Bom 

2 – Corpo Docente 15.0 Muito Bom 

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Bom 

4 – Produção Intelectual 35.0 Regular 

5 – Inserção Social 15.0 Muito Bom 

 
 

Nota: 3 

Apreciação 

O PPG em Ensino, curso de mestrado, iniciou atividades em 2014, está vinculado ao Departamento de 

Educação, CAMEAM/UERN, em parceria com a UFERSA/Campus Pau dos Ferros e o IFRN/Campus Pau 

dos Ferros. Titulou até 2016 24 mestres, com índice de 1,3 defesas por docente permanente (DP). 

Apresentou coerência entre a proposta de formação, os projetos de pesquisa e a estrutura curricular. 

Ressalta-se como positivo o compartilhamento de recursos de pessoal e infraestrutura entre as instituições 

parceiras. A distribuição das atividades entre o corpo docente em termos de ensino e pesquisa deu-se de 

maneira equilibrada, com evidência para o esforço em ampliar o número de docentes permanentes nesse 

período. 

O corpo docente possui dedicação, formação e atuação adequada. Quanto a produção com discentes 

apresentou eficiência Regular em relação a área, com 26% dos pontos totais e 28% dos artigos 

publicados. 

A produção docente foi condizente com o conceito Regular em relação à área (39º lugar no ranking), 

porém equilibrada entre os docentes. Em relação a inserção social possuem uma página eletrônica muito 

bem organizada; em termos de parcerias e convênios tem participação no OBEDUC (UFMA, USP e 

UERN) e convênios com instituições nacionais e internacionais (Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), Universidade de Santiago, Universidade Nacional de Costa Rica, Universidade Autônoma do 

México (UNAM), Universidade Nacional de Honduras, Université Paris 8, Universidad Veracruzana 

(México), Escola Superior de Educação de Torres Novas (Portugal), Universidade de Coimbra (Portugal), 

com conceito muito bom nesse quesito. 

Em função desses aspectos, a Comissão recomenda a manutenção da NOTA 3. 
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Membros da Comissão de Avaliação 

Nome Instituição 

MAUR 

IVAN GÜNTZEL RAMOS 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE 
DO SUL 

SADDO AG ALMOULOUD PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

CLAUDIA LISETE OLIVEIRA GROENWALD UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL 
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Membros da Comissão de Avaliação 
Nome Instituição 

JOSE ANDRE PERES ANGOTTI UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CELSO DAL RE CARNEIRO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

SHIRLEY TAKECO GOBARA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL 

MARCOS CESAR DANHONI NEVES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

IRINEA DE LOURDES BATISTA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

RENATO EUGENIO DA SILVA DINIZ UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO (BOTUCATU) 

AUGUSTO FACHIN TERAN UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 

WELLINGTON LIMA CEDRO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

TANIA CREMONINI DE ARAUJO JORGE (Coordenador 
de 

Área) 

FUNDACAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) 

MARCELO DE CARVALHO BORBA (Coordenador Adjunto 
de Programas Acadêmicos) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO ( RIO CLARO ) 

LUZIA APARECIDA DE SOUZA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL 

SONIA CRISTINA SOARES DIAS VERMELHO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ELIELSON RIBEIRO DE SALES UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

LUIZ MARCIO SANTOS FARIAS UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CARMEN ROSELAINE DE OLIVEIRA FARIAS UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

LUIZ CALDEIRA BRANT DE TOLENTINO NETO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 

Complementos 

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou 

desempenho do programa. Recomendações da Comissão ao Programa. 

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 
Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

Parecer do CTC sobre o 

mérito da proposta 

Parecer Final 

Nota: 3 

Apreciação 

O CTC-ES ampliado, em sua 172ª reunião, destinada a avaliar os programas analisados 

durante a Quadrienal 2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela 

Comissão de Área ratificando a nota por ela atribuída. 


