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O doutorado profissional se aplica a área de 

Medicina?



Fiocruz na Formação profissional

• Cursos de formação profissional:

 31 acadêmicos: 25 Fiocruz, 2 em rede, 4 colaboração 

 16 profissionais: 14 Fiocruz, 2 em rede 

 pesquisa clínica, pesquisa clínica translacional, atenção básica

• Cursos de doutorado profissional: 

 Gestão em Saúde (Fiocruz Pernambuco)

 Desenvolvimento na Indústria Farmacêutica (Farmanguinhos)

• Caráter interdisciplinar e multiprofissional ➤ adquirir habilidades e desenvolver competências na cadeia da 

saúde

Comunidade científica na área da saúde não enxerga como positiva a pertinência do doutorado profissional

Demanda de estudantes que finalizam o MP e desejam dar seguimento a sua formação



Algumas características dos cursos profissionais

• Corpo docente: profissionais que se destacam em suas áreas de atuação sem dedicação exclusiva a 

pesquisa e ensino

• Caráter interdisciplinar: novos tipos de profissionais

• Parcerias:

 agências governamentais e não governamentais

 empresas públicas e privadas 

 interesse na qualificação de seu quadro de funcionários

 encomenda e financiamento de cursos

• Emprego de metodologias ativas de ensino (casos, visitas, estágios) e de ensino à distância

• Formatos alternativos ao trabalho de final do curso

Mestrado Profissional
Mestrado no Brasil - A Situação e uma Nova Perspectiva
RAC, v.1, n.2, Maio/Ago. 1997: 145-152

PORTARIA N.o 47 DE 17 DE OUTUBRO DE 1995

Mestrado Profissional



Objetivos dos cursos profissionais

• Formação de profissionais aptos a elaborar novas técnicas e processos

• Relevância no caráter de ‘terminalidade’

• Manutenção de níveis de qualidade com padrões de pós-graduação stricto sensu, dirigidos à formação 

profissional

• Especificidade: formas de articulação entre as instituições de ensino e pesquisa e os serviços

Mestrado Profissional
Mestrado no Brasil - A Situação e uma Nova Perspectiva
RAC, v.1, n.2, Maio/Ago. 1997: 145-152

PORTARIA N.o 80 de 1998
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Portaria da CAPES de formação profissional

• Capacitar profissionais qualificados para práticas avançadas, inovadoras e transformadoras dos processos 

de trabalho

• Transferir conhecimento para a sociedade (demandas sociais e econômicas, para desenvolvimento 

nacional, regional e local)

• Contribuir para agregação de conhecimentos (impulsionar o aumento da produtividade em empresas, 

organizações públicas e privadas)

• Promover melhoria de processos e procedimentos relacionados à inovação

• Formar doutor com perfil:

 autonomia em seu campo de atuação

 capacidade de geração e transferência de tecnologias e conhecimentos inovadores 

 soluções inéditas de problemas de alta complexidade

PORTARIA N.o 60, DE 20 DE MARÇO DE 2019
Mestrado e Doutorado Profissional



Formação stricto sensu de Profissionais em Saúde

• Ampliação da interface com setores não acadêmicos da sociedade

• Incorporação de habilidades técnicas adequadas à realidade do mundo do profissional da saúde (Kelly, 1981; Tomaz, 

2001)

• Transformação por meio de problematização da realidade, utilizando práticas profissionais e do cotidiano do 

trabalho (Ceccim e Feuerwerker, 2004)

• Construção em pilares das competências profissionais, atuando na promoção da saúde

• Privilegiar aspectos:

 relação teoria-prática

 produção do conhecimento

 processo saúde-doença e promoção da saúde (Souza, 2001) 

• Produção do conhecimento individual (saberes, habilidades e as atitudes) ➤ conhecimento coletivo 

Maria de Fátima Antero Sousa Machado et al., Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, 2015
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