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Histórico e Diagnóstico 

Já se vão sete anos desde que a primeira defesa de mestrado de um aluno da EACH se deu. Na época, 

em 2012, o sistema de ensino superior brasileiro estava em franca expansão aumentando também a demanda 

por programas de pós-graduação. Em cinco anos, o número de programas na EACH aumentou cinco vezes 

(Tabela 1). Dois desses programas (Sustentabilidade e Bioquímica) já conseguiram, de saída, notas 4 e a 

aprovação do doutorado. Recentemente, outros cinco programas conseguiram aumentar suas notas e, em 

decorrência disso, três deles (PROMUSP, SI, e Turismo) obtiveram a aprovação de seus Programas de 

doutoramento.   

Tabela 1 Programa de Pós-graduação da EACH USP 

 
Programa 

Início Nota 

Atual 

Doutorado 

desde... 

Interdisciplinar 

Gerontologia 2015 3  

Mudança Social e Participação 

Política 

2011 4 2019 

Estudos Culturais 2011 4  

Modelagem de Sistemas 

Complexos 

2010 3  

Têxtil e Moda 2011 4  

Adm, contábeis e 

turismo 

Gestão de Políticas Públicas 2013 3  

Educação física 
Ciências da Atividade Física 2014 3  

Ciência da 

computação 

Sistemas de Informação 2010 4 2019 

Adm, contábeis e 

turismo 

Turismo 2014 4 2019 

Ciências ambientais 
Sustentabilidade 2013 4 2013 

Ciências biológicas II 
Multicêntrico em Bioquímica e 

Biologia Molecular 

2013 4 2013 

 

Fruto desse crescimento vertiginoso, o número de mestres formados por esses programas também 

cresceu, alcançando a marca de 164 mestres somente no ano de 2018. Cinco doutoramentos já foram 

defendidos. E a curva de crescimento não dá indicações de ter encontrado seu limite (    Figura 1). Ademais, 

segundo o anuário da USP, as médias de mestres formados na EACH giraram em torno de 0.78 por professor 

nos últimos três anos (0.8 em 2016, 0.67 em 2017 e 0.88 em 2018), médias não muito distantes da 

Universidade de São Paulo que, entre mestres e doutores tem formado cerca de 0.9 alunos (0.46 mestres e 

0.43 doutores por professor em 2018).  



 

    Figura 1 Número de Mestres Formados pela EACH. 
Fonte: (Data USP, 2019) 

Vistos em conjunto, esses 

indicadores sugerem que os esforços dos 

orientadores, coordenadores, funcionários e 

das administrações anteriores surtiram um 

efeito positivo na pós-graduação da EACH, 

apesar de todas as dificuldades enfrentadas 

nos últimos anos. Esses ganhos devem ser 

defendidos, a despeito da reviravolta que a 

CAPES e o sistema nacional de 

financiamento da pesquisa sofreram nos 

últimos meses.  

 

O cenário para programas como os nossos dentro da Universidade de São Paulo e no sistema nacional 

de pós-graduação não são promissores. É público e notório que o orçamento da CAPES foi bastante reduzido 

nos últimos semestres e a perspectiva de aumento do sistema de pós-graduação, obsessivamente perseguida 

nas últimas décadas pela CAPES, transformou-se em uma busca por maior rigor nas avaliações que é 

indissociável de uma política de austeridade para novas propostas e programas com notas 3 e 4. Vimos isso no 

recente corte de bolsas efetuado pela CAPES, que voltou atrás em sua maioria para programas de notas 5, 6 e 

7, o que significa que a prioridade de financiamento não está em programas do perfil que a escola tem no 

momento.  

Em recente nota publicada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação1, debatida e acordada como saída para 

a crise atual pelas três universidades públicas do Estado de São Paulo e pela UNIFESP, a avaliação é de que 

“o mestrado tem um papel importante no processo de formação dos pós-graduandos brasileiros, entretanto, 

recentemente, perdeu sua relevância e protagonismo”, e que ele deve ser, a partir de então, “orientado para 

uma clara preparação para o doutorado”. 2 Cortando o segundo ano do mestrado e encaminhando os melhores 

alunos diretamente para o doutorado, os propositores indicam “que o valor utilizado para financiar o segundo 

ano do mestrado seja transferido para o financiamento do doutorado”, o que ajudaria a resolver o problema 

atual de financiamento. Vale lembrar que a proposta como um todo se refere à construção de “novos 

patamares de qualidade” para seus programas “considerados muito bons na avaliação CAPES (conceitos 5, 6 e 

7)”, que compõem 75% dos programas de pós-graduação que a universidade possui hoje.  

 
1 Proposta para a CAPES de um novo modelo para as pós-graduação da Universidade de São Paulo. Domínio público.  
2 Erika Yamamoto. Universidades propõem à Capes a reorganização da pós-graduação. Jornal da USP. 09 de Abril de 

2019. Disponível em: https://jornal.usp.br/institucional/universidades-propoem-a-capes-a-reorganizacao-da-pos-

graduacao/. Acesso em 29/10/2019. 

https://jornal.usp.br/institucional/universidades-propoem-a-capes-a-reorganizacao-da-pos-graduacao/
https://jornal.usp.br/institucional/universidades-propoem-a-capes-a-reorganizacao-da-pos-graduacao/


Nesse sentido, um cenário promissor, fruto de intenso trabalho da comunidade da EACH nos últimos 

nove anos, corre o risco de ser visto como ruim ou precário sobretudo porque, ao percorrer a lista de 

programas mais antigos da USP com nota 3 e 4, vê-se que muitos vêm de um histórico de rebaixamento de 

nota nas últimas avaliações, tendo inclusive a recomendação de fechamento de seus Programas de doutorado.3    

Possíveis encaminhamentos e Propostas 

Esse diagnóstico local e global nos leva a defender três pautas gerais, que devem dar o tom da nossa 

gestão nos próximos dois anos: 

1) Defender o trabalho dos Programas da EACH acumulado nos últimos quase dez anos, 

insistindo renitentemente tanto com a CAPES quanto com as instâncias superiores da USP que, a 

despeito da preocupação com a qualidade da pós-graduação da USP, que deve ser perseguida 

incansavelmente, os Programas de Pós-graduação da EACH de maneira geral estão melhorando 

nas últimas avaliações e não devem ser punidos por sua juventude.  

2) Procurar soluções criativas para que os indicadores continuem melhorando, acompanhar de 

perto os programas, caso a caso, de modo a identificar possíveis gargalos administrativos que 

possam ajudar nas avaliações. Em tempos de muitas mudanças, é preciso procurar saídas 

negociadas com todas as partes.  

3) Envidar esforços para, na falta de recursos que impossibilitam ganhos isolados, construir 

soluções de apoio aos Programas, que sejam coletivas.  

 

Essas pautas mais gerais se coadunam com algumas propostas mais específicas: 

a) A CAPES tem sinalizado que, na nova avaliação, uma parte importante da nota se dará por meio 

da autoavaliação dos Programas, da avaliação do impacto social que as pesquisas que nossos 

alunos têm feito, do acompanhamento dos ex-alunos. Um dos nossos objetivos será construir 

ferramentas de autoavaliação e de acompanhamento dos Programas. 

b)  Desenvolver parcerias com vistas à organização de um laboratório de letramento dos 

estudantes4, ou algo congênere, que ajude os pós-graduandos e professores na preparação, 

tradução e revisão de seus textos.  

c) Acompanhar os Programas na preparação dos relatórios para o fim do quadriênio na 

Plataforma Sucupira, trazendo se possível pesquisadores experientes para avaliar previamente os 

textos. 

d) Desenvolver parcerias com a Comissão de Pesquisa com vistas a melhorar a divulgação dos 

trabalhos dos alunos da escola. 

 
3 Dos 270 Programas que a Universidade tem no momento, 15 tem nota 3, sendo que somente 9 são de mestrados 

acadêmicos. Três desses tiveram o doutorado desativado recentemente e um outro conseguiu reverter a decisão de 

fechamento. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoBuscaAvancada.xhtml  
4 Como é o caso do Laboratório de Letramento da FFLCH -USP e de outros institutos. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoBuscaAvancada.xhtml


e) Trabalhar com a Comissão de Graduação para encontrar distribuições mais equânimes de horas 

em sala de aula.  

f) Procurar otimizar esforços, na medida das particularidades de cada área, com disciplinas 

similares como as de preparação pedagógica, de metodologias científicas ou de práticas de escrita 

acadêmica.  

g)  Nos cursos de graduação da EACH que tenham o Trabalho de Conclusão de Curso, apoiar e 

valorizar esses trabalhos, de forma a terem potencial para se tornarem projetos de mestrado ou 

doutoramento. 

 

Os Proponentes 

Rogério Monteiro é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

(EACH) da Universidade de São Paulo (USP) desde 2007. É livre-docente em 

história da ciência, pela USP, e orientador do Programa de Pós-graduação em 

Estudos Culturais da EACH-USP. Foi coordenador desse mesmo programa de 

2012 a 2016. Foi vice-presidente da Comissão de Pós-graduação da EACH-USP 

de 2014 a 2016. É segundo vice-presidente da Sociedade Brasileira de História da 

Ciência (SBHC) e editor associado da Revista Brasileira de História da Ciência. 

Dentro da SBHC, coordena o Fórum do Programas de Pós-graduação em História da Ciência. Fez dois 

estágios pós-doutorais em História das ciências: em 2008, na Universidad de Sevilla, Espanha, e na Université 

de Paris 6, França, em 2012. Trabalha com história cultural e sociologia histórica, tendo como principal 

interesse a história das ciências matemáticas, do livro, da edição científica e da engenharia no Brasil. 

Atualmente coordena o projeto financiado pela FAPESP “Circulação transatlântica de impressos e 

instrumentos para engenheiros no Brasil: das Belas Letras aos títulos especializados”.  
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Research on Aging, na Califórnia, EUA, em 2018-2019. Tem experiência em Neurociências, com destaque 

para: estratégias complementares para melhora da função cognitiva, aspectos neuroquímicos da doença de 

Alzheimer e neuroplasticidade no processo de envelhecimento natural. 


