
Em curva ascendente
DEPOIS DE SE DESTACAR NA GRADUAÇÃO, UFJF OBJETIVA CONSOLIDAR E 

INTERNACIONALIZAR SEUS 44 MESTRADOS E DOUTORADOS

A 
UFJF está mudando o seu peri l de grande escola, 

na qual se privilegiava o ensino na graduação, para 

uma instituição em que a pesquisa está impregnan-

do o campus. Desde 2001, foram criados 37 novos 

cursos de pós-graduação, totalizando atualmente 30 mestrados 

e 14 doutorados. A expansão vem acompanhada da qualidade. 

A última avaliação trienal da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), de 2007 a 2009, melhorou 

o conceito de sete cursos e outros seis tiveram a abertura au-

torizada. Com o resultado, o programa de Química tornou-se o 

segundo da Universidade a ter conceito cinco, indicando padrão 

de muito bom nível, em uma escala até sete. O primeiro progra-

ma a obter cinco foi o de Ciência da Religião.

“Cheguei na UFJF em 95. Deram-me uma caixa de giz para 

trabalhar; era o que eu tinha de mais promissor aqui. Ia a São 

Paulo para continuar fazendo meu trabalho de pesquisa. A UFJF 

era um grande colégio. Hoje os professores chegam e ganham 

mesa. Comprei com meu dinheiro esta mesa e cadeira”, ai rma 

o coordenador da pós em Química, Luiz Fernando Cappa de 

Oliveira, indicando o móvel em que trabalha. De lá para cá, as 

mudanças foram nítidas e árduas, como ele próprio dei ne. Foi 

preciso insistir na produção cientíi ca ainda em períodos em que 

as universidades entravam em processo de sucateamento. Foi 

o desempenho de professores e alunos do programa o princi-

pal fator que colaborou para a elevação do conceito, conforme 

aponta Oliveira. O relatório da Capes sobre o curso destaca, ain-

da, que a pós em Química apresenta “excelentes tempos médios 

de titulação e corpo docente com boa formação”. Conforme o 

documento, 57% tinham pós-doutorado.

RAUL MOURÃO | repórter
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PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 



Obter o pós-doutoramento, aliás, é a nova meta dos professores, 

substituindo a necessidade da década de 90 e início dos anos 

2000 por um doutorado. Em 1997, a minoria de 109 professores 

podia ostentar o “Dr.” à frente do nome. Em 2010, o número mais 

que quintuplicou, passando para 598, o que é quase o dobro da 

soma de mestres, especialistas e graduados (309). O número foi 

impulsionado também pela seleção de novos professores com o 

título e dedicação exclusiva à academia. A qualiicação de do-

centes está ligada diretamente à melhoria da pós-graduação. O 

conhecimento é produzido e vai se acumulando. Além disso, é 

preciso ter uma quantidade mínima de titulados para que um 

programa de pós seja aberto.

Outros indicadores demonstram a situação atual da UFJF. A 

quantidade de teses e dissertações defendidas saltou de 22, em 

1998, para 285 em 2008. A de artigos passou de 168, em 2006, 

para 835 em 2009. São resultados que colocaram a Universida-

de entre as 97 instituições de ensino superior latino-americanas 

com mais artigos cientíicos publicados e citados entre 2004 e 

2008, segundo o último ranking da consultoria espanhola SIR, 

publicado em 2010. A perspectiva para 2011 é positiva. No pro-

grama de Ciências Biológicas – Imunologia/Genética e Biotec-

nologia, por exemplo, a publicação de 138 artigos em quase um 

ano e meio (janeiro de 2010 a abril de 2011) corresponde a 76,2% 

dos 181 publicados em três anos (2007 a 2009).

A transferência de conhecimento para a sociedade se relete no 

número de patentes: somam 23 em forma de novos produtos e 

tecnologias, proporcionando retorno inanceiro e de conceitu-

ação para a UFJF. Pelo menos R$ 350 mil já foram transferidos 

para a instituição e departamentos, além de 2,7% de royalties 

sobre as inovações. Mais novidades virão. Uma delas está a 

ESTUDANTE REALIZA PESQUISA NO LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA/GENÉTICA E BIOTECNOLOGIA

A3:012011.10

36

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FO
TO

: A
LE

X
A

N
D

R
E 

D
O

R
N

EL
A

S



RAÚL GARCIA, COORDENADOR DO PROGRAMA 
DE IMUNOLOGIA, JUNTO COM SEU GRUPO DE 
PESQUISA, ESTÁ PRESTES A OBTER PATENTE DE 
UM PROGRAMA DE COMPUTADOR QUE ANALISA 
MACROMOLÉCULAS, COMO DNA E RNA

A UFJF está entre as 97 instituições de ensino 
superior latino-americanas com mais artigos 
cientíicos publicados e citados entre 2004 e 2008, 
segundo o último ranking da consultoria espanhola 
SIR, publicado em 2010

cargo do professor Raúl Garcia, coordenador do programa de 

Imunologia. Com um grupo de professores e alunos, está prestes 

a obter patente de um programa de computador que analisa 

macromoléculas, como DNA e RNA. O potencial do empreende-

dorismo acadêmico poderá ser ampliado por meio da instalação 

do Parque Cientíico e Tecnológico de Juiz de Fora, iniciativa 

da UFJF, prevista para 2012. A inovação, originada por tecno-

logias ou mesmo pesquisas puras, está associada à capacidade 

crescente de captação de recursos para o desenvolvimento dos 

estudos. “Praticamente cada professor tem seu projeto aprova-

do na Química”, airma Luiz Fernando Cappa. Para uma das pes-

quisas da qual participa está direcionado mais de R$ 1,5 milhão.

O desenvolvimento da pós-graduação vem respaldado tam-

bém pela aplicação de investimentos próprios da Universidade, 

principalmente, por meio do programa institucional de Apoio 

à Pós-Graduação (APG), ressaltado por avaliadores da Capes. 

Desde 2007, foram aplicados R$ 7,3 milhões, divididos entre os 

programas, e distribuídas mais de 420 bolsas de monitoria. Em 

2011, cada mestrado recebeu R$ 58.250,50. Se o programa pos-

sui doutorado, o valor é acrescentado em R$ 15.145,13. Na Eco-

nomia Aplicada, um dos programas com autorização para abrir 

um doutorado neste ano, o recurso é investido prioritariamente 

no pagamento de bolsas, quando não são obtidas por outras 

fontes, no custeio para trazer professores para conferências 

e bancas e na participação de docentes em congressos, a im 

de estimular a publicação de artigos. “Quando você está numa 

universidade que funciona, você acredita cada vez mais nela, 

você se desempenha cada vez melhor. Isso tem um efeito muito 

positivo sobre o funcionário”, airma a coordenadora do curso, 

Silvinha Vasconcelos.

Os relexos são estendidos à graduação, cujos quatro ou cinco 

anos tornam-se uma etapa para a continuidade dos estudos. 

“Cria-se um ambiente de pesquisa, onde a cultura é a de produ-

ção de conhecimento”, resume Silvinha. A pós-graduação é des-

mitiicada por se tornar mais real e mais próxima, pois os alunos 

podem continuar os estudos na própria universidade. Márcio do 

Carmo Rodrigues, 33 anos, ingressou na Engenharia Elétrica em 

1997, envolveu-se com pesquisa sobre qualidade da energia elé-

trica como bolsista de iniciação cientíica e, em 2002, continuou 

na faculdade para dar sequência ao mestrado. Em 2010, casado, 

com um ilho de 2 anos e trabalhando como professor em Juiz 

de Fora, regressou ao campus para iniciar o doutorado na área. 

“Volto e encontro um grupo de pesquisa consolidado, com res-

peito nacional e internacional, e um laboratório ampliado.” Para 

sua tese, investiga meios de um veículo elétrico contribuir para 

o sistema de energia de uma casa ou indústria, pois ao conec-

tar um carro a uma casa, por exemplo, ele poderá mantê-la em 

horário de pico de consumo, reduzir cargas de energias ruins e 

evitar oscilações, entre outras inalidades. Rodrigues somou-se 

aos mais de 1.300 mestrandos e doutorandos matriculados na 

UFJF. Em 2000, nem sequer havia aluno de doutorado.

Se a Universidade já é uma atração para seus próprios estudan-

tes e do seu entorno, muitos programas querem também ver 

alunos de outros estados e até mesmo de outros países em suas 

salas de aula. “Temos condição de atrair estudantes de fora. Isso 

aumentaria e diversiicaria nosso universo de atuação”, diz o 

coordenador do programa de Ciência da Religião, Luís Henrique 

Dreher.

CAMINHO LONGO
Relativamente nova na pós-graduação, a UFJF ainda precisa en-

frentar desaios típicos de iniciantes e outros mais complexos, 

necessários para consolidar e internacionalizar seus programas. 

“Essa é uma questão nevrálgica. Com certeza, a internaciona-

lização é o grande desaio na pós da UFJF nas próximas duas 

trienais da Capes (2010 a 2015)”, ressalta o pró-reitor de Pós-

-Graduação, Fernando Perobelli. As diiculdades vão desde mais 

adequação e ampliação da infraestrutura, como possuir toma-

das elétricas para atender a todos os equipamentos novos e a 
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garantia de energia elétrica constante, até a capacitação dos 

próprios alunos em língua estrangeira.

Para consolidar a pós, coordenadores de programas listam algu-

mas medidas: contratar técnicos que possam operar e manter 

equipamentos, laboratórios e computadores; desburocratizar e 

agilizar processos internos; incentivar e diversiicar a captação 

de recursos; obter licença institucional de softwares; fortalecer 

a aquisição de bons títulos de livros e torná-los acessíveis; atrair 

mais e melhores estudantes, o que inclui seleção mais rigorosa 

e aumento de bolsa. “Perco tempo ao fazer listas ou consolidá-

-las (para serviços administrativos). Poderia acompanhar mais 

o processo acadêmico, dinamizar o programa”, airma Dreher, 

que pretende, ainda, formar uma comissão para adotar critérios 

de credenciamento de professores titulares e colaboradores da 

Ciência da Religião.

Para a internacionalização, o campo de ação abrange tornar 

uma rotina a participação de proissionais estrangeiros no cam-

pus e de alunos e professores no exterior, obter proiciência em 

um idioma estrangeiro e incentivar a realização de convênios 

e redes de pesquisa. “Temos diiculdade de encontrar pessoas 

com qualiicação na tradução por área. É raro ter no mercado 

proissional desse padrão. São coisas triviais que dependem, 

também, do mercado, não somente de nós”, acrescenta Silvinha 

Vasconcelos.

As melhorias dependem tanto da instituição, como de ações de 

âmbito nacional e de cada programa e integrante dos cursos. 

Nessa direção, em março, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Pro-

pg) lançou um novo pacote de investimentos de R$ 1,8 milhão 

para a área a im de adquirir equipamentos e softwares, melhorar 

bibliotecas, aumentar a quantidade de bolsas de monitoria e fo-

mentar a publicação internacional, por meio do apoio à tradução 

de artigos cientíicos com potencial de divulgação em revistas.

NACIONAL
A situação local é um retrato da nacional em suas conquistas e 

desaios. O Brasil tornou-se o 13º país que mais produz artigos 

cientíicos, conforme levantamento da “Thomson Reuter’s Scien-

ce Citation Índex”. Eram 4.301 em 1992, contra 26.482 em 2008. 

Mais de 90% desses estudos foram gerados em universidades 

públicas, no entanto, concentrados em apenas uma dezena de 

instituições de grandes centros econômicos. E, segundo o últi-

mo relatório da Unesco sobre Ciência, de 2010, “a intensidade 

de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil progrediu mais lenta-

mente (10%) do que a economia como um todo (27%)”, entre 

2002 e 2008. Mas em valores absolutos, o país investiu US$ 23 

bilhões, mais que Espanha (US$ 20 bilhões) e Itália (US$ 22 bi-

lhões), ainda que esteja atrás de ambos no momento de traduzir 

o investimento “em resultados palpáveis”. A maior parte desses 

recursos ainda cabe ao setor público. “O pequeno número de 

cientistas no setor privado não deixa de ter suas consequências, 

tal como é testemunhado pela deiciência de patentes geradas 

pela indústria brasileira”, frisa o relatório.

Por outro lado, a quantidade e a qualidade de cursos de pós-

-graduação vêm melhorando. São mais de 4.700 mestrados 

e doutorados, e 53% dos 2.718 programas avaliados na última 

trienal icaram com conceito quatro e cinco e outros 12% com 

seis e sete. São mais de 12 mil doutores por ano ante 554 em 

1981. Mas a formação de pesquisadores precisa crescer para se 

ter competitividade internacional forte, pois o país ainda possui 

apenas 1,33 pesquisador em cada mil proissionais. Na Argenti-

na, são 2,02; e na Coréia do Sul, 9,17, conforme a Unesco. Durante 

conferência na UFJF, em março, o presidente da Capes, Jorge 

Almeida Guimarães, airmou que o objetivo do Brasil é chegar 

entre os dez maiores produtores de Ciência e que tenha 6,5 

pesquisadores em cada mil trabalhadores. Para ampliar a quan-

tidade de cursos, acrescenta, “apostaria na iniciação cientíica e 

na composição de programas que envolvam bons professores 

de departamentos diferentes dentro de um tema só”. Guimarães 

ressaltou, ainda, o objetivo de reduzir as diferenças regionais e 

mesmo as intrarregionais entre os centros de pesquisa, além de 

interiorizar o investimento em pesquisa, assim como preconiza 

também a Unesco. É mais um ponto a favor para a UFJF.

DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO NO PAÍS COM CONCEITOS 3 A 7

O QUE OS CONCEITOS INDICAM?
1 - Condição deficiente, os cursos podem ser descredenciados 

2 - Fraco 

3 - Desempenho regular. Normalmente é a nota obtida ao se criar 

um curso. 

4 - Indica bom desempenho. 

5 - Representa muito bom desempenho. É a maior nota para o 

programa que tem apenas mestrado.  

6 - Programa excelente.  

7 - Indica excelente nível internacional. 

RELATÓRIOS DA CAPES SOBRE CURSOS DA UFJF: HTTP://MIGRE.ME/5GNXP

CURSOS DE PÓS DA UFJF: WWW.UFJF.BR/PROPG
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