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“Todo conceito que o 
homem não modifica com 
sua evolução torna-se um 
preconceito….”

GONZÁLEZ PECOTCHE









O Mestrado Profissional é uma modalidade diferenciada, 
porém da mesma espécie MESTRADO, e como tal deve se 
caracterizar com todos os elementos essenciais do stricto 
sensu: pesquisa, ensino e extensão de forma articulada, 
promovendo o pensar científico em harmonia com o saber 
pragmático, visando sua demonstração. [FOPROF, 2011]



Especialização

Strictu sensu

• Transformadora – Salto 
qualitativo

• Seleção visando o potencial 
intelectual

• Domínio do método 
científico

• Pesquisa como componente 
central à formação

Latu sensu

• Atualização e 
aperfeiçoamento

• Pode ser repetida várias vezes 
ao longo da vida

• Domínio de conhecimento e 
habilidades disponíveis

• Pesquisa como atividade 
complementar 

Sansevero, UFRR, 2010, Modificado



CIÊNCIA TECNOLOGIA TÉCNICA

Conhecimento Inovação Arte



CIÊNCIA TECNOLOGIA TÉCNICA

Conhecimento Inovação Arte

MÉTODO CIENTÍFICO



CIÊNCIA TECNOLOGIA TÉCNICA

Conhecimento Inovação Arte

MÉTODO CIENTÍFICO



FNMP



Palestra Prof. José Fernandes Lima (UFS e CNE) sobre PNPG 2011-2020, 
no VI Encontro Nacional dos Mestrados Profissionais, Salvador – BA, 19/11/2010
Palestra Prof. José Fernandes Lima (UFS e CNE) sobre PNPG 

2011-2020, 
no VI Encontro Nacional dos Mestrados Profissionais, Salvador 

– BA, 19/11/2010



      Uma nova natureza de 
mestrado?

Morgado, 2009



http://www.foprof.org.br/download/pnpg-2011-2020-
educacao-profissional.pdf







Estatísticas  dos Eventos do 
FOPROF – Nacionais e 

Regionais
http://www.foprof.org.br/estatisticas/

http://www.foprof.org.br/estatisticas/








Mestrado Profissional: 
Reflexões e Proposições

http://www.foprof.org.br/download/reflexoes-proposicoes.pdf



Francis Bacon

“Não é, com efeito, empresa fácil 
transmitir e explicar o que 
pretendemos, porque as coisas 
novas são sempre compreendidas 
por analogia com as antigas.”



Avaliação do MP

  O Mestrado Profissional é um produto acadêmico;

  Avaliação X Financiamento: relação diferente da pós-graduação 
tradicional;

  Os Mestrados Profissionais não participam do rateio de recursos da 
CAPES: autofinanciamento;

um novo processo de avaliação dos Mestrados Profissionais: na 
mesma estrutura dos atuais comitês ou em sub-comitês específicos.



maior número de publicações em 
periódicos de Engenharia Química e 
grande interdisciplinaridade das
Engenharias II e III (publicações em 
veículos de diversas áreas). Este 
padrão, contudo, não se verifica
como para as Engenharias I, 
fortemente concentrada em Civil e 
Ambiental.



    Reflexões e Proposições

  Ficha de Avaliação dos MP: contribuição VIENMP;

  Elaboração do Qualis Tecnológico: CA – eventos por 
área;

 Métricas para o Quesito “Inserção Social”;

 corpo docente heterogênio; 

  Doutorado com mesmo código dos MP;

  Projeto de Lei ou Fundo - Financiamento do 
MP;



Começando pelo fim: os desafios

  A falta de adesão do mundo do trabalho aos Mestrados 
Profissionais;

  A elaboração de um modelo de financiamento dos Mestrados 
Profissionais nas IES públicas;

  Fomento aos Mestrados Profissionais através da articulação dos 
governos federal, estaduais e municipais em algumas áreas 
estratégicas;

  Aperfeiçoamento da Avaliação da CAPES dos Mestrados 
Profissionais;

  Inserir nos Comitês de Avaliação docentes com experiência em 
Mestrados Profissionais.



“Muitas coisas não 
ousamos empreender 
por parecerem difíceis; 
entretanto, são difíceis 
porque não ousamos 
empreendê-las.”

Sêneca



Obrigada pela atenção!

foprof@foprof.org.br
www. foprof.org.br


