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PG stricto sensu
 ciclo de cursos regulares, sistematicamente organizados, 

visando desenvolver e aprofundar a formação adquirida no 
âmbito da graduação e conduzindo à obtenção de grau 
acadêmico.

 é de natureza acadêmica e de pesquisa e mesmo atuando 
em setores profissionais tem objetivo essencialmente 
científico, 

 Oferecer, dentro da universidade, o ambiente e os recursos 
adequados para que se realize a livre investigação científica e 
onde possa afirmar-se a gratuidade criadora das mais altas 
formas da cultura universitária.

Parecer CES/CFE 977 de 1965, A. Almeida Júnior, Presidente da C. E. Su – Newton Sucupira, relator. 



Mestrado e Doutorado
professorado competente

 demanda no ensino básico e superior 

 melhoria da qualidade;

desenvolvimento da pesquisa científica
 preparação adequada de pesquisadores;

treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores 

intelectuais do mais alto padrão
 necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores.

Parecer CES/CFE 977 de 1965, A. Almeida Júnior, Presidente da C. E. Su – Newton Sucupira, relator. 



Art.1º, § 1º Os cursos de mestrado e 

doutorado são orientados ao 

desenvolvimento da produção intelectual 

comprometida com o avanço do 

conhecimento e de suas interfaces com o 

bem econômico, a cultura, a inclusão 

social e o bem-estar da sociedade.

Resolução n° 7 de 11/12/2017

CNE/CES Ministério da Educação



Portaria CAPES nº 60, de 20/3/2019
(Portaria MEC n° 389 de 23/3/2017 e Resolução n° 7 de 11/12/2017 CNE/CES MEC)

 Art. 2º São objetivos dos cursos de mestrado e doutorado profissionais:

 I - capacitar profissionais qualificados para práticas avançadas, inovadoras e transformadoras 
dos processos de trabalho, visando atender às demandas sociais, econômicas e organizacionais 
dos diversos setores da economia;

 II - transferir conhecimento para a sociedade de forma a atender às demandas sociais e 
econômicas, com vistas ao desenvolvimento nacional, regional e local;

 III - contribuir para agregação de conhecimentos de forma a impulsionar o aumento da 
produtividade em empresas, organizações públicas e privadas;

 IV – atentar aos processos e procedimentos de inovação, seja em atividades industriais 
geradoras de produtos, quanto na organização de serviços públicos ou privados;

 V – formar doutor com perfil caracterizado pela autonomia, pela capacidade de geração e 
transferência de tecnologias e conhecimentos inovadores para soluções inéditas de problemas 
de alta complexidade em seu campo de atuação.





Pesquisa Estratégica
Acrescenta conhecimento 

como ferramenta para a 

solução de problemas 

práticos

Pesquisa Tecnológica
Desenvolve aplicações 

para conhecimentos 

básicos ou estratégicos já 

existentes

Pesquisa Básica
Busca avanço do 

conhecimento, sem 

compromisso com a 

aplicação imediata

Donald E. Stokes, Pasteur’s Quadrant (1997)

Programas

Acadêmicos

Programas

Profissionais



https://rdcu.be/bRtO3



www.inserm.fr

Research

Continuum



“Os procedimentos de avaliação da ciência surgem 

no bojo da própria atividade como parte do 

processo de construção do conhecimento 

científico, uma vez que, para adentrar no domínio 

público com o status de conhecimento válido, a 

ciência precisa ser comunicada e avaliada.”

DAVYT, A.; VELHO, L.(2000)

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/19122018_Cartilha-DAV-Avaliacao.pdf



Uma das primeiras representações da roda, em tumbas de faraós na Mesopotâmia 3500 aC
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“... pesquisa teórica e aplicação prática são 
indissociáveis. 

Saber técnico e saber intelectual só elevam a 
condição humana quando considerados em 
conjunto, de forma unitária”  

Francis Bacon 

OLIVEIRA, Bernardo Jefferson. Francis Bacon e a fundamentação da ciência 
como tecnologia. 2.ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 281p. 



Técnica

Conjunto de regras práticas para fazer coisas 

envolvendo a habilidade do executor

Conjunto dos processos de uma ciência, arte ou 

ofício, para obtenção de um resultado e rendimento

GAMA, Ruy. A tecnologia e o trabalho na história. São Paulo: Nobel; EDUSP,1986. 239p. 



Tecnologia

 “...tecnologia não é mercadoria, é “saber que se adquire”

 É “logos”(saber) da técnica” 

 “saber aprender (com teorias, métodos e processos 

científicos) como resolver um problema técnico”

VARGAS, Milton. Metodologia da pesquisa tecnologica. Rio de Janeiro: Globo, 1985. 243p.



Produção bibliográfica

A Pesquisa no Brasil: promovendo a excelência
© 2019 Clarivate Analytics. Web of Science Group 



Am Latina Desenvolvidos BRICS

Impacto
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UNESCO SCIENCE REPORT Towards 2030 (2015)
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The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—

The Future of Medical Innovation

https://www.globalinnovationindex.org/Home



BRAZIL – STATISTICAL COUNTRY PROFILE



https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BR

BRAZIL – STATISTICAL COUNTRY PROFILE



“Qualis” produção técnica/tecnológica

• produtos oriundos das linhas de pesquisa,  atuação e 
projetos vinculados Aderência

• Mudanças causadas pela introdução do Produto no 
ambiente social; Impacto

• Empregabilidade e replicabilidade do Produto em 
diferentes ambientes e grupos sociais; Aplicabilidade

• Ineditismo do conhecimento usado para criar o 
Produto. Se for fruto de adaptação de conhecimento 
existente é um Produto técnico e não tecnológico; 

Inovação

• Interação entre de atores, relações e conhecimentos 
necessários à concepção e desenvolvimento do 
Produto. 

Complexidade

http://www.capes.gov.br/pt/relatorios-tecnicos-dav. 



PRINCIPAL PRODUTO da PG

PROFISSIONAL DE ALTO NÍVEL

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE 

SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, PÚBLICO E PRIVADO

“... a produção científica e tecnológica são inevitáveis”



Egressos da 

Pós-graduação

https://inteligencia.rockcontent.com/wp-content/uploads/2018/06/Reconstrução-1-1140x630.png



Como é o Egresso da PG?

Qual a Demanda da Sociedade?



1. Por que eu quero fazer uma PG?

2. Estou (realmente) disponível para o compromisso?

3. Vou aplicar o conhecimento adquirido?

4. Preciso de um curso na minha área de formação original ou 

devo buscar algo novo?

5. Qual modalidade de PG é a mais indicada para mim?

6. Quais são as instituições de renome na minha área de 

interesse?

7. Quais são as próximas tendências no meu campo de atuação?













UNESCO SCIENCE REPORT Towards 2030 (2015)

Tempo dispendido de pesquisadores (%) por setor



Remuneração de Mestres



Remuneração de Doutores



Remuneração de Mestres Acad e Prof



Remuneração Acad x Prof



Acadêmico ou Profissional?



Contexto

Histórico Demanda Inserção

Contexto

Perfil do Egresso

Formação                               

Habilidade e Competências

Pesquisa                          

Linhas e Projetos

Disciplinas               

Núcleos Curricular
Objetivos

Trabalho de Conclusão

Conhecimento

Docência

INOVAÇÃO

Processo

Produto

ACADÊMICO PROFISSIONAL
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IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL



EGRESSOS – IMPACTO - INOVAÇÃO
carlos.caramori@unesp.br


