“Diretrizes e Critérios de Excelência e
Sustentabilidade dos Mestrados
Profissionais no Brasil”

TEMA: AVALIAÇÃO DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS

PLANO DE TRABALHO DO DIA 8 DE OUTUBRO

V ENCONTRO NACIONAL DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS
- 7 a 9 de outubro de 2009 –
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ
Rio de Janeiro – Campus da Praia Vermelha

“A excelência pode ser obtida,
se você se importa mais do que os outros julgam ser necessário,
se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro,
sonha mais do que os outros julgam ser prático,
e espera mais do que os outros julgam ser possível.``
Vince Lombardi

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A primordial função desempenhada pelo Fórum Nacional dos Mestrados Profissionais
– FNMP, nos seus últimos quatro encontros, foi a de promover um fecundo aprendizado entre
os coordenadores participantes, onde muito se debateu sobre a sua conceituação, critérios de
avaliação diferenciados dos programas acadêmicos, sustentabilidade e autofinanciamento. A
cada encontro se fortaleceu a aspiração de promover “um debate e diálogo permanente entre
os representantes dos mestrados profissionais do país.” (Relatório do 1º Encontro do Fórum
Nacional dos Mestrados Profissionais)
Neste V Encontro Nacional dos Mestrados Profissionais - VENMP, busca-se avançar em
sua função como “entidade de caráter permanente voltada para articulação e proposição de
políticas acadêmicas, tecnológicas, de inovação e inserção social, comprometida com a
formação de profissionais para o desenvolvimento de novas tecnologias e aperfeiçoamento de
processos e produtos, contribuindo para a capacidade técnica e cientifica e para o atendimento
de demandas geradas pelo mundo do trabalho.” Este é o artigo primeiro da minuta do
Regimento do FNMP, que está proposta para apreciação no dia 9 de outubro.
Pela primeira vez, o FNMP conta com o apoio do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e
Pós-Graduação das IES Brasileiras – FOPROP, que estará participando do VENMP, no painel
sobre Diretrizes e Critérios de Excelência dos Mestrados Profissionais, no dia 8 de outubro,
representado por seu Presidente, Prof. Jorge Audy, que tem se colocado como porta voz das
demandas do FNMP, através de sua representação no Conselho Técnico-Científico e no
Conselho Superior da CAPES.
O mestrado profissional foi ponto de pauta na reunião do Diretório Nacional com as
coordenações regionais dos dias 8 de maio no Sudeste e 16 de junho no Cento-Oeste,
motivado pela minuta da Portaria Normativa No. 7 do MEC, que a CAPES encaminhou ao
FOPROP. O FNMP participou das atividades ministrando palestras e participando dos debates
com os pró-reitores.

A Comissão Organizadora do VENMP e a Secretaria Executiva do FNMP encaminharam
no dia 13/05/2009 ao FOPROP as Considerações sobre a Portaria Normativa MEC/2009, que
subsidiou a Proposta FOPROP sobre MP para CAPES. Na reunião do Sudeste o Diretor de
Avaliação e o Diretor de Programas e Bolsas da CAPES estiveram presentes, e o primeiro na
sua exposição disponibilizou a Ficha de Avaliação dos Mestrados Profissionais – Triênio 20072009, informando que foi apreciada no CTC de outubro de 2008 como resultado da consulta
realizada através de questionário aplicado aos coordenadores de MP. Estes documentos estão
no página WWW.fnmp.org.br e estarão disponíveis em meio impresso na secretaria do VENMP
para fundamentar as discussões.
A publicação da Portaria Normativa No. 7 do MEC, de 22 de Junho de 2009 e os fatos e
documentos citados a cima, em função da sua repercussão em todo país e possíveis
desdobramentos dessa “política de estado” como tem sido caracterizada, nortearão as
discussões que ocorrerão em todo o dia 8/10 e na manhã do dia 9/10. O objetivo será
identificar as principais propostas e ações que o FNMP deve articular junto à CAPES, à
Comunidade Acadêmica e à Sociedade, para garantir a excelência e a sustentabilidade dos
mestrados profissionais no Brasil.
O VENMP já conta com a participação de 148 coordenadores de mestrados
profissionais e 46 pró-reitores de todo Brasil, além de outros inscritos nos workshops
totalizando 294 inscritos. Portanto, para melhor encaminhar as discussões, estarão sendo
organizados três grupos de trabalho (GT) agrupados por áreas de conhecimento mais afins, de
forma a ampliar as possibilidades de contribuição de todos e aprofundar as especificidades
pertinentes por área .
Cada GT se reunirá nas três salas disponíveis, e se indicará uma equipe de coordenação
composta por um coordenador, um secretário e um relator, que sintetizará as discussões do
GT e relatará na plenária do dia 8/10, às 16 horas, suas conclusões e propostas. Solicita-se que
as discussões sejam ordenadas segundo a pauta a seguir para facilitar as deliberações.
Durante a plenária, os pontos que não se alcançar o consenso serão encaminhados a
votação, sendo que cada programa de mestrado profissional reconhecido pela CAPES terá
direito a um voto. Os representantes destes programas receberão no seu credenciamento um
crachá numerado na cor laranja, que identificará cada programa. Os outros participantes
dessas atividades: pró-reitores, outros docentes dos programas reconhecidos e coordenadores
de propostas de mestrado profissional em elaboração apenas terão direito a voz, mas não a
voto.

As sessões do VENMP serão gravadas e anotadas de forma a permitir, após o evento, a
elaboração um documento reunindo todas conclusões das plenárias, intitulado: “DIRETRIZES E
CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA E SUSTENTABILIDADE DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS NO
BRASIL”, que será disponibilizado por meio eletrônico para complementação e revisão por
todos os participantes do V Encontro Nacional dos Mestrados Profissionais.

PAUTA DE DISCUSSÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO – DIA 8 DE OUTUBRO
1. Perfil do corpo docente do programa de mestrado profissional;
2. Período de titulação do mestrado profissional;
3. Corpo discente e trabalhos de conclusão;
4. Comissões de avaliação específicas dos programas de mestrado profissional;
5. Produção intelectual e profissional do corpo docente e discente: Diretrizes para a
construção do qualis produção técnica. Qual a faixa de variação de peso?
6. Impacto do programa e sua inserção social: como medi-la e utilizá-la como quesito de
avaliação. Qual a faixa de variação de peso?
7. Outros pontos complementares.
Obs.: A plenária seguirá a mesma pauta.

CRONOGRAMA – DIA 8 DE OUTUBRO
HORÁRIO

ATIVIDADE

Direção da Atividade

9:00 às 10:30

Painel de abertura: Diretrizes e Critérios de

Tânia Fischer (coord), Jorge Audy,

Excelência dos Mestrados Profissionais:

Vigínia Hortale, Pedro Pascutti,

construção de uma proposta.

Sylvana Brandão

10:30 às 11:00

Organização dos Grupos de Trabalho

Comissão Organizadora VENMP

11:00 às 12:00

Discussões dos GT

Coordenação dos GT

12:00 às 14:00

Almoço

14:00 às 16:00

Discussões dos GT

Coordenação dos GT

16:00 às 18:00

Plenária: conclusões GT – apresentação

Cláudia Morgado (coord), Paulo

dos relatores e deliberação

Rosa,

Sylvana

Brandão,

Tânia

Fischer, Virgínia Hortale e Pedro
Pascutti

