
 

 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo 

Manifestação da Congregação a respeito do corte de bolsas dos 

Programas de Pós-Graduação com nota Capes 3 e 4 

 

A Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 

(EACH-USP) vem publicamente manifestar sua preocupação em relação ao corte de verbas de 

financiamento para pesquisas e bolsas dos Programas de Pós-Graduação, em especial dos 

Programas atualmente avaliados com níveis 3 e 4. São enfatizadas, a seguir, peculiaridades de 

tais Programas que parecem ter sido ignoradas na ação governamental que atingiu uma 

quantidade significativa de Programas de Pós-Graduação no Brasil. 

As Comissões de Área da Capes são compostas por especialistas das respectivas áreas de 

conhecimento. No entanto, a atribuição de conceito obedece a sistemática de avaliação da 

Capes, a qual define que “Notas superiores a 5 somente são atribuídas a programas com 

elevado padrão de excelência e que tenham cursos de doutorado e “Programas de nota 7 são 

aqueles com desempenho claramente destacado dos demais, inclusive dos de nota 6”1. 

Embora tais critérios possam estabelecer avaliações comparativas saudáveis, alguns pontos em 

relação a este mecanismo de avaliação devem ser enfatizados: 

1) A idade  e a maturidade de um Programa constituem fatores significativos na avaliação, 

visto que a maioria de Programas novos com curso somente de Mestrado têm seus 

funcionamentos aprovados com conceito inicial 3. Entre outros fatores, a progressão para 

nível 4 exige a formação de número expressivo de egressos. Dificilmente tal número é 

atingido na primeira avaliação se este teve sua aprovação no meio do período avaliativo. 

Deve-se considerar que o prazo mínimo para formação de egressos em nível de Mestrado 

é 24 meses e que as avaliações anteriores eram trienais. Assim, Programas com atividades 

iniciadas no meio do triênio não tiveram tempo hábil para titulação de seus alunos e não 

foram considerados aptos para pleitear a progressão de nota. Este é o caso de alguns 

Programas da EACH, conforme pode ser conferido na Tabela 1 

(https://docs.google.com/document/d/1NNyKSQFFpABb2rLFkX5dPUl_OztrYPPyIMDeDpqo

H8Y/edit). 

2) Ainda considerando o mecanismo da avaliação comparativa, a manutenção da nota de um 

Programa nas avaliações trienais ou na avaliação quadrienal ocorridas não significa que o 

Programa não apresentou progressos. Um forte indício deste fato é o crescimento da 

produção científica no país nos últimos anos. Verifica-se que “O crescimento da produção 

brasileira foi de 30%, entre os anos de 2013 e 2018, o que representa o dobro da média 

global. A Universidade de São Paulo domina entre as universidades, produzindo mais que o 

dobro do número total de publicações em comparação com a Universidade Estadual 
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Paulista, que é a segunda universidade mais produtiva em termos de produção de 

pesquisa.”2. Indubitavelmente, tal crescimento teve participação dos Programas com nota 

3 e 4 nas diversas regiões do país.  

 

3) Deve-se observar que boa parte dos Programas com níveis 3 e 4 pertencem à área de 

avaliação Interdisciplinar. Com o objetivo de compreender fenômenos complexos, essa 

área possui 358 programas em funcionamento, sendo que apenas 4% são considerados de 

excelência internacional (ou seja, notas 6 e 7). A baixa proporção de programas com notas 

acima de 5 na Área Interdisciplinar pode estar relacionada com o tempo de atividade e, 

bem como, a complexidade da avaliação dos programas da mesma. Vale ressaltar que 

programas iniciados com nota 3 têm demorado entre 12 e 16 anos de funcionamento para 

alcançar as notas mais altas, o que justifica em parte a concentração de programas 3 e 4 

na EACH. 

 

4) Por fim, deve-se reconhecer o retorno à sociedade que esses Programas também 

propiciam, destacando-se, além da formação de Mestres de Doutores, a atuação de seus 

egressos em áreas que, muitas vezes, não são cobertas por outros Programas no Brasil. 

Cita-se, por exemplo, os Programas “Têxtil e Moda” e “Gerontologia”, apresentados na 

Tabela 1.  A atuação desses Programas atinge assuntos pouco explorados no Brasil, tais 

como criação de vestuário para grupos sociais importantes (exemplo: portadores de 

deficiências e incapacidades) e a compreensão e o manejo dos impactos do processo de 

envelhecimento na sociedade. Além disso, vários de nossos programas (e.g., 

Sustentabilidade, Mudança Social e Participação Política, Gestão de Políticas Públicas, 

Ciências da Atividade Física, Turismo, Estudos Culturais etc) têm auxiliado na elaboração 

de iniciativas sociais para o desenvolvimento de instrumentos de gestão nas esferas 

públicas, privadas e no terceiro setor, bem como na definição de ações e estratégias 

voltadas à organização e implementação de políticas públicas.  

 

 

A partir das considerações apresentadas, verifica-se que o corte de bolsas sem análise do 

histórico e da atuação de cada Programa constitui um equívoco que atinge não só pós-

graduandos e docentes, mas a sociedade que tem se beneficiado dos resultados de suas 

pesquisas. Tal ação propicia diminuição considerável de pesquisadores; frustra o planejamento 

de estudantes de graduação que almejam cursar tais programas, mas não conseguem manter-

se sem bolsa e pode até mesmo extinguir o desenvolvimento de áreas de conhecimento 

importantes e pouco exploradas no país. Assim, esta Congregação respeitosamente solicita à 

Pró-Reitoria o encaminhamento da presente manifestação aos órgãos decisores da Capes. 

 

Congregação EACH/USP 

09/10/2019 
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 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf. Tradução 
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