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A menos que modifiquemos a nossa maneira 
de pensar, não seremos capazes de resolver 
os problemas causados pela forma como nos 
acostumamos a ver o mundo. 
 

Albert Einstein 
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RESUMO 

 

 

 

Este estudo é resultado de algumas reflexões acerca da aplicabilidade-viabilidade dos 
produtos e processos criados pelos egressos do Mestrado Profissional em Gestão e 
Tecnologias Aplicadas à Educação –MP Gestec, desenvolvidos na Área de 
Concentração 1 (Gestão da Educação e Redes Sociais), nos anos de 2011 a 2014. 
Trata-se de conhecer a realidade dos egressos e a destinação dos trabalhos 
desenvolvidos no final do curso, entendendo a real contribuição para a formação de 
recursos humanos e sua inserção no mercado de trabalho, a partir da complexa 
organização do ensino superior no Brasil. Realizou-se um mapeamento do perfil 
acadêmico e profissional desses estudantes, e a partir das entrevistas, foram 
construídas suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Por último buscou-se 
conhecer a implantação e efetividade dos seus processos e produtos no mundo do 
trabalho. Os resultados apontaram algumas soluções de gestão mais imediatas, como 
a construção de um aplicativo (ferramenta de acompanhamento de egressos), e um 
Manual de processos/produtos recomendados para Mestrados Profissionais .A 
investigação buscou entender as concepções teóricas que norteiam a relação entre 
formação profissional e inserção no mundo do trabalho, mas também os alicerces para 
a construção de uma política de acompanhamento de egressos para toda a 
universidade sem desconsiderar a apresentação de pequenas soluções imediatas. 
 

 

Palavras-chave: Egressos; Pós-graduação; Mestrados profissionais; 
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SUMMARY 
 
 
 
 
This study is the result of some reflections about the applicability and viability of the 
products and processes created by the graduates of the Professional Masters in 
Management and Technologies Applied to Education (MP Gestec), developed in Area 
of Concentration 1 (Management of Education and Social Networks), in the years from 
2011 to 2014. It is a question of knowing the reality of the graduates and the destination 
of the works developed at the end of the course, understanding the real contribution to 
the formation of human resources and their insertion in the labor market, from the 
complex organization of teaching higher in Brazil. A mapping of the academic and 
professional profile of these students was carried out, and from the interviews, their 
academic and professional trajectories were constructed. Finally, we sought to know 
the implementation and effectiveness of its processes and products in the world of 
work. The results pointed to some more immediate management solutions, such as 
the construction of an application (tool for follow-up of graduates), and a Manual of 
processes / products recommended for Professional Masters. The research sought to 
understand the theoretical conceptions that guide the relationship between 
professional training and insertion in the world of work, but also the foundations for the 
construction of a policy of accompanying graduates for the whole university without 
disregarding the presentation of small immediate solutions. 
 
 
 
Keywords:  Graduates; Postgraduate studies; Professional Masters; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Independentemente da Capes, as instituições devem 
tratar a questão dos egressos da pós-graduação. Nós 
tratamos muito mal os egressos. Temos que ser mais 
ativos, não os abandonar.  

(GIANNINI, 2016) 

 

O documento aqui proposto, é, resultado de algumas reflexões acerca da 

aplicabilidade-viabilidade dos produtos e processos criados pelos egressos do 

Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC1, 

ofertado pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB, com primeira turma iniciada 

em 2011.Trata-se de conhecer a realidade dos egressos e a destinação dos trabalhos 

desenvolvidos no final do curso, entendendo a real contribuição para a formação de 

recursos humanos e sua inserção no mercado de trabalho, a partir da complexa 

organização do ensino superior. 

 Sabe-se que a estruturação do ensino superior no Brasil é desafiante para a 

gestão universitária, quando se refere à política de egressos, Fávero (2006) afirmou 

que o investimento em ensino superior ocorreu no país de forma tardia, e que a pós-

graduação no Brasil obteve sua expansão de forma mais qualitativa somente nos 

últimos 40 anos. Entretanto, o acompanhamento de egressos não se deu na mesma 

progressão. A partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, foi possível constatar 

uma certa exiguidade de estudos nessa área, quando se refere a políticas de 

egressos. 

Estabelecendo um comparativo com instituições de ensino superior do 

ocidente, principalmente as europeias e americanas, considera-se que, as políticas 

de egressos no país ainda são incipientes. Queiroz (2014) e Paul (2015), citados por 

Simon e Pacheco (2017), corroboram com essa afirmativa, quando comparam o 

modelo brasileiro com os modelos internacionais: 

 

Ao comparar o modelo universitário brasileiro com outros modelos 
internacionais observa-se que as universidades brasileiras estão entre as 
mais conservadoras do mundo contemporâneo e suas ações de 

                                                           
1 Aprovado por Resolução nº 772/2010 do Conselho Universitário da Uneb e recomendado pela CAPES através 

do Ofício nº039- 11/2010/CTC/CAAII/CGAA/ DAV/CAPES 
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acompanhamento de egressos ainda são incipientes quando confrontadas 
com as políticas de gestão e avaliação de egressos vigentes nas Instituições 
de Ensino Superior (IES) norte-americanas e nos países que integram o 
sistema educacional europeu. (SIMON e PACHECO, 2017, p.126). 

 

Em um mercado de trabalho com exigências que estão em constante 

movimentação, as Instituição de Ensino Superior- IES devem repensar regularmente 

a sua oferta de formação e suas práticas pedagógicas. Se as pesquisas junto aos 

egressos não constituem a única fonte dessa reflexão, elas podem representar um 

elemento essencial para que ela ocorra. É por isso que um melhor conhecimento de 

seus processos e de suas contribuições podem vir a ser uma ajuda importante para 

melhoria do funcionamento das instituições.  

É possível constatar que, após a criação dos sistemas de avaliação, a exemplo 

do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAIS, de 9 (nove) de janeiro 

de 2001, as universidades construíram dispositivos no sentido de manter os egressos 

associados às instituições de origem. No entanto, a pesquisa sobre seus egressos é 

de raridade contundente. Mas, ainda que os dispositivos de acompanhamento 

resultem de políticas institucionais para maior visibilidade ao sistema de ensino 

superior, seus resultados ainda são insuficientes:  

 

As IES brasileiras estão, gradativamente, adotando os Portais do   Egresso 
como uma das principais ferramentas para o acompanhamento de seus ex-
alunos (PAUL, 2015). Entretanto, ao analisar alguns destes sistemas 
observa-se que a maioria deles apresenta limitações, tais como conteúdos 
desatualizados, pouca interatividade e uma carência de informações que 
indique vantagens e benefícios que os egressos podem obter ao se cadastrar 
e permanecerem ativos no portal (SIMON e PACHECO, 2017, p.127). 

 

Na sua grande maioria, esses portais reportam-se aos egressos das Instituição 

de Ensino Superior- IES de maneira mais geral, localizada na graduação, e não aos 

que são oriundos da Pós-graduação strictu sensu. Nesse estudo, elencaram-se 

alguns desses portais, apresentados em uma seção mais adiante deste relatório de 

pesquisa.  

Inserido nesse cenário, alguns questionamentos atravessam essa problemática 

da gestão universitária, a exemplo de: o quão um programa poderá contribuir 

positivamente para o desenvolvimento de uma sociedade? Quantos oriundos dos 

programas estão empregados? Em órgão públicos, municipais, estaduais, federais? 

Quantos estão trabalhando em organismos internacionais? Em organizações sociais, 



16 
 

em instituições de educação, organismos científicos e tecnológicos? Seria necessário 

um contingente maior de pesquisas nessa área, para responder a tais 

questionamentos.  

Seria importante um levantamento mais detalhado e aprofundado sobre os 

egressos da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, para a obtenção de produção 

de respostas, fato que seria fundamental para uma instituição do porte da UNEB, com 

características tão especiais (jovem, nordestina e multicampi). O conhecimento 

dessas trajetórias oportunizaria o esclarecimento real do impacto que essa 

universidade proporciona/ria, e das suas potencialidades, visto que está pulverizada 

em todo o estado da Bahia. A próxima etapa, sim, seria a criação de uma política 

institucional de egressos. 

Inserido nesse contexto é que nasce o seguinte problema de pesquisa: os 

egressos da Linha 1 do Mestrado Profissional GESTEC, do período de 2011 a 

20142, obtiveram sucesso na aplicabilidade de seus processos e produtos nas 

instituições que atuam profissionalmente?  

Sabendo que um mestrado profissional possui características diferentes dos 

mestrados acadêmicos, pois são projetos que pretendem intervir na sociedade e 

visando a produção de um conhecimento acerca dos recém-saídos do Mestrado 

Profissional, outros questionamentos transpassam essa investigação:  de que forma 

os produtos que foram desenvolvidos nas pesquisas estão sendo implementados?  

Quais os fatores limitadores da implantação desses produtos/processos? Em que 

medida os cursos de mestrados profissionais estão tendo a devida importância e 

sucesso? De que maneira seus egressos estão sendo monitorados?  

 Partindo de tais questões, alguns objetivos foram traçados, o que deu 

orientação para a construção do quadro de reflexões teóricas e metodológicas. 

Portanto, esse estudo tem como objetivos: 

 

Objetivo Geral 

 

Propor uma discussão acerca dos egressos do Mestrado Profissional Gestão e 

Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC, conhecendo a aplicabilidade dos seus 

                                                           
2  Foram investigadas as três primeiras turmas oferecidas pelo MP Gestec desde a sua criação. A primeira turma 

aprovada pela seleção do MP Gestec foi em 2011 (Edital 029/2011). A segunda turma foi em 2013(Edital 

096/2012), e a terceira foi em 2014(Edital 090/2013).  
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processos e produtos, desenvolvidos na Área de Concentração 1 – Gestão da 

Educação e Redes Sociais – Egressos de 2011 a 2014. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Mapear os produtos/processos desenvolvidos nas pesquisas dos 

egressos da linha 1, dos anos de 2011(Edital 029/2011), 2013(Edital 096/2012) 

e 2014(Edital 090/2013);  

2.  Construir um conhecimento de suas trajetórias profissionais e 

acadêmicas; 

3. Avaliar a efetividade dos seus resultados no mercado de trabalho; 

4. Desenvolver uma ferramenta que amplie a possibilidade de 

acompanhamento dos egressos. 

 

É importante salientar que a aproximação da pesquisadora com esse tema, e 

com o programa profissional de educação e tecnologia da envergadura do Programa 

de Pós-Graduação – GESTEC – UNEB, se deu pela possibilidade de uma inserção 

profissional mais qualificada. A oportunidade da construção desse projeto nasceu de 

um desejo de participar de um processo de intervenção, que relacionasse estratégias 

de pesquisa e mundo do trabalho. 

Minha trajetória profissional possui relação com esse programa, pois apesar 

dos meus estudos nas áreas da administração e psicologia, os processos formativos 

sempre permearam minha vida no mundo do trabalho. Há quase dez anos, atuo como 

gestora de pessoas em organizações, das áreas de logística e recursos humanos, 

aplicando treinamentos e cursos, além da atuação como professora em processos de 

educação formal e não-formal de ensino.  Todo esse percurso foi o que tornou possível 

conhecer, empiricamente, alguns aspectos da educação   profissional e cultivar o 

interesse de investiga-la com maior profundidade.  

Posso afirmar que a participação como membro do grupo de pesquisa 

Interculturalidades, Gestão da Educação e Trabalho – InterGesto3, na linha de 

pesquisa Políticas Públicas, Gestão da Educação e Trabalho, serviu de base para 

                                                           
3 Intergesto –Grupo de pesquisa que tem como objetivo investigar a educação no Estado Brasileiro, as políticas 

educacionais bem como as práticas nos sistemas de ensino com vista ao desenvolvimento de instrumento de gestão 

inovadores, considerando as inter-relações entre educação, tecnologia, desenvolvimento econômico e trabalho. 
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consolidar os conhecimentos sobre o desenvolvimento do objeto dessa pesquisa, e 

referendar outros tantos já adquiridos nas amplas discussões dos grupos, acerca da 

relação entre pesquisa, educação, campo de trabalho e universidade. Saviani (2007) 

aponta que o trabalho e a educação são atividades especificamente humanas, e o 

direito a essas duas atividades são premissas na garantia da dignidade de todo e 

qualquer cidadão. 

Do ponto de vista do desenho metodológico, considera-se que essa é uma 

pesquisa qualitativa e que se aproxima de um estudo de caso. “O estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2017, p.58). Esse 

autor aponta, ainda, que o “estudo de caso é adotado na investigação de fenômenos 

das mais diversas áreas do conhecimento” (GIL, 2017, p.59).  

Tratam-se dos egressos do Mestrado Profissional em Educação de uma 

universidade pública estadual do Estado da Bahia, cujo resultado dos trabalhos 

desenvolvidos, após inspeção, estão consubstanciados nesse Relatório de Pesquisa. 

Documento escolhido para publicização dos resultados obtidos nessa investigação. O 

relatório é um importante para a efetiva comunicação porque “torna comum” e “produz 

respostas”:  

 

O conhecimento da gramática é apenas um dos meios para chegarmos a 
uma comunicação correta, mas não é um fim em si mesmo. Ao escrever, não 
devemos ficar obcecados em demonstrar erudição e cultura gramatical. Se 
quisermos escrever bem, isto é, de modo eficaz, devemos dirigir a nossa 
preocupação para as três funções básicas da comunicação, produzir 
resposta, tornar comum e persuadir (BLIKSTEIN, 1985, p.23). 

 

O Relatório de pesquisa foi escolhido por se tratar, de um documento cuja 

formalidade combinou com objetividade da trajetória escolhida para esse estudo. Para 

João Bosco Medeiros (2017), o relatório é uma descrição objetiva dos fatos que 

ocorreram na pesquisa, ou ainda, é onde o pesquisador faz análises deles para chegar 

a conclusões ou tomada de decisões. 

Não há como negar que essa pesquisa também é de intervenção, pois a 

possibilidade de realização desse método talvez seja o mais fascinante nesse formato 

de Mestrado Profissional, que traz desde no seu nascimento uma série de polêmicas 

e complexidades (discutidas em outra seção). Um projeto de intervenção para alguns 

autores, a exemplo de Rodrigues e Souza (1987), representa uma crítica à política 
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positivista de pesquisa. Rompe com as estruturas mais formais da investigação, 

ampliando as bases teórico-metodológicas das pesquisas participativas. É nesse 

sentido que tais premissas interessam. 

Também é uma proposta de pesquisa participante, por estar em consonância 

com uma das linhas do Programa do Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias 

Aplicadas à Educação, a Área de Concentração 1 – Gestão da Educação e Redes 

Sociais: “análise e aplicação de medidas de gestão, voltadas para o desenvolvimento 

de políticas, planos, programas, projetos e avaliação educacional” (UNEB, Edital N.º 

108/2015). 

O universo pesquisado se deu a partir dos egressos da linha 1, oriundos das 3 

(três) primeiras turmas oferecidas a partir de 2011.Os dados foram extraídos de 

algumas fontes de dados, a exemplo da secretaria e site do MP GESTEC, a 

Plataforma Lattes e entrevistas com egressos de 2011, 2013 e 2014. Da secretaria do 

MP: documentos onde foi possível montar um perfil da turma de 2011. Do site do 

programa: informações acerca das áreas de concentração; Regimento e os trabalhos 

completos desenvolvidos pelos egressos. 

Após realização da pesquisa, os dados foram compilados em um relatório, 

descrevendo todo o processo de coleta de dados e de análise, e, por conseguinte, a 

apresentação de uma proposta voltada à preencher emergencialmente algumas 

lacunas detectadas a partir dessa investigação. Duas ferramentas foram construídas 

para auxiliar a gestão do programa, ferramentas de gerenciamento de informação e 

comunicação entre todas as partes que compõem o MP GESTEC. 

A primeira estratégia de Monitoramento dos Egressos, seria a criação de um 

Aplicativo para Celulares Smartfones, ferramenta de suporte à gestão do programa, 

na obtenção de dados de forma mais segura. Um banco de dados seria construído 

com informações sobre os Egressos (pessoais e profissionais), em tempo real, com 

atualização frequente pelo próprio egresso. Tal medida, propiciaria maior precisão, 

rapidez das informações, além do fortalecimento do vínculo universidade e os seus 

estudantes.  

A outra ferramenta emergencial seria um Manual Técnico de 

processos/produtos recomendados para Mestrados Profissionais em Educação. Esse 

manual poderia estar contido dentro do aplicativo ou no site, ou ainda de forma 

impressa. Conteria explicações mais detalhadas sobre os produtos/processos que 
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serão desenvolvidos pelos estudantes, como forma de incentivo à construção de 

outros formatos permitidos pela Capes e pelo MP Gestec. Refletindo a possibilidade 

de se discutir a viabilidade da implantação e suas implicações. 

Após a conclusão do mapeamento dos produtos, veio a confirmação de que os 

egressos constroem sempre, no mínimo, 2 (dois) ou mais produtos/processos. Algo 

que ficou evidenciado durante a investigação foi a divergência entre o Regimento 

GESTEC, Secretaria do programa e Capes, sobre a Dissertação. Para a Capes e 

GESTEC a Dissertação é um produto. No entanto, a secretaria do programa o 

denomina de formato e não de produto.  O Manual pode dirimir dúvidas e suscitar 

outras possibilidades de trabalhos, além da obtenção de melhoria na comunicação 

entre os agentes envolvidos, fato que, possivelmente, enriqueceria os resultados. 

Importante esclarecer que, nessa investigação científica, buscou-se entender 

as concepções teóricas que norteiam a relação entre formação profissional e inserção 

no mundo do trabalho, mas também os alicerces para a construção de uma política 

de acompanhamento de egressos para toda a universidade, sem desconsiderar a 

apresentação de pequenas soluções imediatas.  

Para apresentação dos resultados alcançados com a pesquisa, estruturou-se 

um relatório com cinco seções, além da introdução e das considerações finais. No 

capítulo inicial, intitulado: Algumas considerações acerca das concepções e tensões 

que nortearam a criação do modelo dos Mestrados Profissionais, e a criação do 

GESTEC, com a primeira turma em 2011. 

No terceiro capítulo, apresenta-se o detalhamento da Metodologia. O capítulo 

foi intitulado de: O caminho até os egressos, ainda a definição dos sujeitos 

pesquisados, os instrumentos de coleta de dados e o detalhamento das etapas do 

processo de pesquisa.  

 No quarto capítulo, uma análise a partir dos atores envolvidos, tratam-se dos 

resultados da pesquisa de campo.  Intitulado de “Quem são os egressos da área de 

concentração 1- Gestão da educação e Redes sociais?”, sistematizaram-se algumas 

reflexões decorrentes dos resultados encontrados ao longo do estudo, mapeamento 

dos processos/produtos, o perfil acadêmico e profissional dos egressos. Apontaram-

se os limites do estudo, bem como as questões relevantes para pesquisas futuras, 

além do surgimento de uma categoria de análise que denominamos “Egressos”. 
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         No capítulo seguinte, intitulado: Pesquisa de similares para a criação de um 

aplicativo de cadastro e acompanhamento dos egressos, apresenta-se um 

levantamento dos principais portais de egressos criados pelas universidades pelo 

Brasil, no sentido de atender ao Plano Nacional de Pós-graduação – PNPG, além de  

2 (duas) propostas de ferramentas, Aplicativo e Manual, que podem auxiliar no 

acompanhamento do egresso, de imediato, assim como iniciar um debate na 

estruturação de construção de uma política definitiva de egressos. 

 Por fim, nas considerações finais do trabalho, sistematizamos algumas reflexões 

decorrentes dos resultados encontrados ao longo do estudo e apontamos os seus 

limites, bem como as questões relevantes para pesquisas futuras. 
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2. CONCEPÇÕES E TENSÕES NA CRIAÇÃO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

 

A chegada dos Mestrados Profissionais no Brasil propiciou uma discussão 

acerca da universidade e suas concepções mais atuais. Esse modelo de pós-

graduação tem gerado debates acadêmicos, evidenciando e trazendo para a 

sociedade uma série de ideias e concepções, que ajudam a rediscutir, redesenhar a 

Universidade do Futuro. 

Podemos citar Boaventura Santos e Naomar (2008), no livro sobre a 

Universidade do século XXI para a universidade nova, no qual discutem as 

transformações recentes no ensino superior e o impacto dessas mudanças na 

universidade pública, onde criticam o atual modelo e, ressignificando o conceito de 

conhecimento, propõem relações do projeto de País com o projeto da educação. 

Ressaltando uma crise que tem como pivô a inserção do neoliberalismo, 

transformando os estudantes em “clientes”. Citam, também, 3 (três) tipos de crise: a 

crise de hegemonia; a crise de legitimidade; e a crise Institucional. Defendem, enfim, 

a extensão e os saberes oriundos da sociedade. 

O extrato do pensamento de Santos e Naomar (2008) nos leva à comparação 

com o pensamento do Coordenador do Seminário Universidade do Futuro, que 

também trabalha na implantação dos bacharelados interdisciplinares, professor Ivan 

Domingues, do Departamento de Filosofia Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG. Para esse pesquisador,  

 

A universidade contemporânea, principalmente a brasileira, está massificada, 
burocrática e confusa, com uma carga de atividades que deixa os docentes 
extenuados e distantes do ensino inovador e da pesquisa avançada 
(DOMINGUES, 2013, p. 18). 

 

Citamos esses dois extratos para asseverar que estudiosos sobre 

universidades vêm prospectando e “sonhando” com uma universidade mais “a 

brasileira”, não essa formatada como as Universidades medievais (a gênese das 

universidades), mas como modelos mais flexíveis e ajustados às realidades regionais. 

Realizando uma ligeira digressão histórica para compreender essa 

problemática: ensino/pesquisa/mercado, constata-se que a Universidade, que vem 

dos séculos XII e XIII, nasceu para se ocupar de três formações: Teologia (Filosofia), 
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Direito e Medicina. Segundo Monroe (2000), o humanismo cristão apostou nessas 

categorias. No entanto, já existiam escolas monásticas importantíssimas e que se 

encarregavam da formação do clero. Existiam as corporações de ofício que se 

encarregavam de “fazeres” mais práticos como (mestres de obras, artesãos, 

marceneiros, dentre outros), além das artes mecânicas (grupos de disciplinas técnicas 

e práticas, práticas de navegação, tabelião, dentre outros). 

Na era moderna, no Renascimento, universidades baseadas no modelo 

medieval persistiam. A Harvard e Cambridge, por exemplo, são desse período. 

Segundo dados históricos, a Harvard data de 1636.  Existiam também as Academias 

de Ciência, onde sábios pesquisadores independentes, como Pascal e Descartes, 

desenvolviam suas pesquisas e tratados científicos do lado de fora da universidade. 

A ciência somente chega na Universidade, a pesquisa adentra por seus portões 

apenas no século XIX, a partir da experiência da Universidade de Berlim, que foi 

fundada por Wilhelm von Humboldt. A separação entre o mundo da pesquisa e do 

ensino se diluem e muitas universidades passam a seguir o modelo “Humboldtiano”.  

Pode-se afirmar que esse modelo ainda prevalece em muitas universidades, e, 

principalmente, nas mais renomadas do Brasil, em especial na pós-graduação, onde 

a influência norte americana está muito presente. No século XX, o modelo de 

Universidade Americana é o melhor exemplo Humboldtiano. A diferença é que os 

americanos desenvolveram muito rapidamente a inserção tecnológica, trazendo para 

o bojo das suas universidades um novo conceito denominado: inovação. A fundação 

do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) torna-se a referência de um novo 

paradigma. 

Por sua vez, a universidade brasileira passa a copiar esse modelo, denominado 

por alguns autores de “neo-Humboltiano”, mas que, ainda assim, não vem dando 

muito certo. Para Domingues (2013), esse modelo não é vitorioso, e a universidade 

necessita ser “refundada”: 

  

O tripé ensino-pesquisa-inovação nunca se consolidou. Não se trata de 
resgatar alguma coisa, uma ideia original de universidade. O tempo da 
universidade medieval já passou. Significa, no meu modo de ver, relançar o 
projeto da universidade neo-humboldtiana, baseada no tripé ensino-
pesquisa-inovação. Essa ideia de que a universidade brasileira precisava ser 
fundada é do Darcy Ribeiro. Por ocasião da criação da Universidade de 
Brasília, há 50 anos, ele dizia que a universidade brasileira era um 
aglomerado, um conjunto de faculdades reunidas em torno de uma reitoria. E 
ele tinha razão (DOMINGUES, 2013, p.18). 
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O fragmento do pensamento de Domingues (2013) está consubstanciado no 

Plano Nacional de Pós-graduação (2011-2020):  

 

No topo do sistema estão as universidades humboldtianas, conhecidas por 
patrocinarem a união indissociável do ensino e da pesquisa, com a pós-
graduação à frente, servindo de modelo ou farol para o sistema (PNPG, 2011-
2020, v.1, p. 128). 

 

Entretanto, segundo o PNPG, a minoria das universidades do primeiro mundo 

e do Brasil seguem esse modelo e pontua onde exatamente queremos chegar com a 

proposta desse Mestrado:  

 

Ao lado das universidades públicas humboldtianas e de uma outra 
comunitária que integra aquele prestigioso rol, existem as públicas não-
humboldtianas e as privadas, comunitárias ou não comunitárias, com menos 
vocação acadêmica e maior proximidade com o mercado e, por vezes, com 
o setor produtivo (PNPG, 2010, p.128). 

 

A afirmação acima corrobora com a defesa de que os modelos de 

universidades devem coexistir, que elas são de natureza diferentes, mas que, todavia, 

se complementam e deverão atender às demandas, também diversas. De um lado, a 

formação de cientistas e professores para o ensino e para a pesquisa, e de outro, a 

formação de recursos humanos técnicos de alta qualificação para setores públicos e 

privados. 

Revendo o passado, constata-se que o ensino profissional e o ensino 

acadêmico nasceram juntos, mas foram se distanciando como reflexo de um país 

desigual. Se a elite teve acesso a melhor educação bacharelesca, formando para as 

“profissões imperiais” (COELHO, 1999), o ensino profissional formava para “os ofícios 

e as artes” a serem exercidos pelas classes subalternas. Mesmo que o ensino 

profissional tenha se estigmatizado como “ensino para pobres”, os exemplos de boas 

políticas e práticas são notáveis na história da educação brasileira.   

De certa forma, paradoxalmente, as iniciativas e instituições de ensino 

profissional, como liceus de artes e ofícios, as escolas técnicas e escolas normais de 

formação de professores, foram e ainda são referências de qualidade e ensino. Não 

apenas tendo cumprido seu papel na formação de técnicos e professores, mas 

desenvolvendo competências, referindo-se a situações que exigem tomadas de 
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decisões e resolução de problemas, bem como a possibilitar o acesso à formação 

cientifica em cursos de graduação e pós-graduação a muitos de seus egressos 

(SANTOS, 2010).   

Ciente de tal informação, faz-se necessário compreender o que traz o PNPG 

acerca da avaliação. Alerta que:  

 

Em consequência, será preciso criar mais de um sistema avaliação e depurar 
diferentes critérios de teor acadêmico e não-acadêmico, ajustados para as 
diferentes situações e necessidades, como o mestrado profissional (PNPG, 
2010, p.128). 

 

Sobre a avaliação, é importante ressaltar que é outro elemento que deve ser 

observado no processo de institucionalização da pós-graduação brasileira. Muitas das 

referências sobre qualidade dizem respeito ao modelo de avaliação adotado. 

Ao longo do período, o sistema de pós-graduação vem sendo coordenado pela 

CAPES, órgão criado em 1951, tendo como principal missão apoiar a capacitação de 

recursos humanos por meio da educação universitária e do treinamento científico para 

fortalecer o desenvolvimento do ensino superior e da ciência e tecnologia no Brasil. 

Entre suas principais funções estão: avaliar, certificar e financiar os cursos de pós-

graduação brasileiros e, portanto, planejar políticas para aperfeiçoar a qualificação de 

professores e pesquisadores (ALMEIDA E GUIMARÃES, 2013). 

Assim, a CAPES passou a ser o órgão responsável pela regulação e avaliação 

da pós-graduação brasileira, coordenando o processo de avaliação sistemática dos 

programas existentes. O primeiro processo de avaliação da pós-graduação foi 

realizado pela CAPES em 1976. A intenção da avaliação era orientar a distribuição de 

bolsas para os estudantes da pós-graduação, considerada como principal indicador 

para avaliação da produção científica dos pesquisadores ligados a cada programa. 

Nascia, então, um sistema de avaliação com base na criação de comitês por 

área, formado por pesquisadores, que se consolidaram ao longo do tempo e se 

tornaram responsáveis pela certificação da qualidade dos cursos, conforme afirmam 

Almeida e Guimarães (2013).Os procedimentos de reconhecimento e de avaliação 

sob a responsabilidade da CAPES são conduzidos por meio do sistema de avaliação 

por pares. Uma vez que o curso é reconhecido pela agência e certificado pelo CNE, 

ele adquire status formal por cinco anos, o que pode ser renovado, dependendo do 

desempenho na avaliação. Os cursos aprovados são monitorados anualmente pela 
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fundação e seu desempenho é reavaliado (avaliação por pares) a cada três anos, 

quando os cursos recebem notas de 1 a 7. Aqueles que recebem nota 1 ou 2 são 

reprovados e, obrigatoriamente, encerrados. 

Dessa forma, apesar das críticas a uma abordagem quantitativista e dos 

problemas surgidos em alguns momentos com relação à credibilidade do sistema de 

avaliação adotado pela CAPES ao longo do tempo, o sistema vem sendo 

implementado e se tornando uma referência importante para se compreender o 

processo de desenvolvimento e do reconhecimento da pós-graduação no Brasil. 

Em artigo publicado por Velloso (2004), intitulado “Mestres e doutores no País: 

destinos profissionais e políticas de pós-graduação”, elaborado com base em 

pesquisa realizada com o apoio da CAPES e em convênio com a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, realizada em 

2003, o autor trata de temática que parece marcar o debate a partir do final dos anos 

de 1990 até a atualidade, que se refere à destinação profissional dos mestres e 

doutores formados nos programas de pós-graduação e dos modelos de organização 

e formação a serem propostos pelas políticas de pós-graduação. 

A pesquisa realizada pelo autor foi desenvolvida considerando três grupos e 

envolveu os egressos de cursos realizados na década de 1990, em 15 áreas do 

conhecimento. Segundo Velloso (2004), o primeiro grupo da pesquisa tomou como 

referência mestres e doutores formados entre 1990 e 1997, nas áreas de 

Administração, Engenharia Elétrica, Física e Química. O segundo grupo compreendeu 

egressos dos cursos nas áreas de Agronomia, Bioquímica, Clínica Médica, 

Engenharia Civil e Sociologia, titulados entre 1990 e 1998. O terceiro grupo 

considerou mestres e doutores formados nas áreas de Direito, Economia, 

Geociências, Engenharia Mecânica, Odontologia e Psicologia entre 1990 e 1999. 

O que se pretendia era abarcar cursos que se situavam nas grandes áreas do 

conhecimento e entre aqueles que tinham maior número de estudantes. Segundo 

Velloso (2004), em várias das áreas estudadas, portanto, o mestrado continua tendo 

a originária função de aperfeiçoar docentes para o ensino superior; em outras, de fato, 

tem cumprido predominantemente o papel – também previsto na origem dos estudos 

pós-graduados no país– de preparar quadros para outros setores da vida social, como 

para a administração pública e para empresas públicas e privadas, e mesmo para as 

atividades liberais. 
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Com efeito, os dados indicam que nas áreas básicas o principal destino 

profissional dos mestres é a academia, ao passo que, nas demais, é o trabalho fora 

da academia. Diferentemente dos mestres, entre doutores constata-se forte 

predomínio das atividades acadêmicas. As conclusões apresentadas pelo autor 

parecem fortalecer as intenções da CAPES de induzir e estimular a criação de 

mestrados profissionais nas diversas áreas do conhecimento, visando promover a 

qualificação de profissionais para atenderem às demandas do mercado e tornar as 

empresas mais competitivas (CAPES, 1998). 

Em síntese, portanto, o que se pode afirmar com relação ao sistema da pós-

graduação brasileira nos anos de 1990 é que ele tem sua organização consolidada e 

um crescimento acelerado. Até os anos de 1980, quando, segundo Velloso (2005), a 

“pós-graduação no País já experimentava expressivas taxas de crescimento (...), 

cerca de 40% dos doutores que atuavam no País haviam se formado no exterior” 

(VELLOSO, 2005, p. 39). Esse número chega à segunda metade dos anos 1990, a 

menos de 20%, o que reflete o resultado da consolidação da pós-graduação brasileira. 

O processo de ampliação e a consolidação da pós-graduação, bem como a 

destinação dos formados nos anos de 1990, foram conduzidos por políticas para a 

educação superior, definidas no período, que teriam induzido a “expansão do mercado 

de trabalho universitário para mestres e doutores” (VELLOSO, 2005, p. 41). Dentre 

essas políticas, destaca o autor, a nova LDB nº 9.394, de 1996, ao estabelecer que 

as universidades deveriam ter um mínimo de 1/3 de mestres ou doutores em seu corpo 

docente para poderem ser credenciadas e ao caracterizar os diversos tipos de 

instituições de educação superior indicando que as universidades deveriam destacar 

dentre suas atribuições a realização da pesquisa institucionalizada.  

Ainda com relação às políticas da educação superior que repercutiram 

fortemente na ampliação da pós-graduação, destacamos a criação do processo de 

reconhecimento de cursos, com periodicidade de cinco anos, diretamente 

relacionados ao atendimento de certos requisitos que antes não existiam e entre eles 

a titulação dos professores. 

Ainda segundo Velloso (2005), uma dessas políticas atuou em sentido inverso 

para o crescimento da oferta de formandos nos cursos de pós-graduação para atender 

ao mercado de trabalho universitário. Esse fator está relacionado às restrições de 

contratação de professores nas universidades públicas federais para preencher as 
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vagas abertas por aposentadoria ou outros motivos, o que reorientou parte da oferta 

para o setor privado, orientação que tem na política de privatização da educação 

superior um de seus fundamentos. 

Esse direcionamento da demanda precisa ser compreendido a partir do 

contexto mais amplo que condiciona as políticas de educação superior no Brasil, que 

pode ser relacionado ao projeto de Reforma do Estado brasileiro esboçado nos anos 

de 1990. 

 

  

2.1 O nascimento dos Mestrados Profissionais 
 

Criado em 1999, o mestrado profissional vem tendo um processo de 

crescimento acelerado, voltado aos que pretendem adquirir alto nível de qualificação 

profissional. Essa é a principal diferença em relação ao mestrado acadêmico, que 

também proporciona ao pós-graduado livre docência em qualquer instituição de 

ensino superior do País. 

Os Mestrados Profissionais foram aprovados pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), por meio da Portaria n. º 080 em 

1998, por diversos motivos. A CAPES percebeu que era necessário a criação dessa 

modalidade de ensino para atender ao mercado. Podemos destacar a necessidade 

de formar profissionais com conhecimento aprofundado, porém com base no viés 

acadêmico e na relevância do aprofundamento da formação cientifica e profissional, 

mas mantendo sempre o nível de uma pós-graduação stricto sensu.  

As tradições burocráticas brasileiras em um sistema centralmente regulado, 

como é o de educação brasileira em geral e o da pós-graduação em particular, leva a 

perguntar primeiro quais são as regras antes de criar um desenho de curso, pois o 

sistema de avaliação que se construiu, com mérito e pelo mérito, ostenta duas faces: 

estimula a qualidade e reprime a criatividade e a inovação, atributos fundamentais de 

processos artesanais, dos quais o mestrado profissional é um exemplo pleno de 

significado (FISCHER, 2010a).  

O mestrado profissional teve uma trajetória difícil, com rejeições explícitas de 

algumas áreas e dificuldades em ser reconhecido e valorizado. Talvez, porque seja 

um corpo relativamente estranho no desenho do eixo acadêmico. O que se propõe, a 
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partir da experiência do mestrado profissional e que este tenha a função de elo perdido 

que contribui para a ressignificação da educação profissional (FISCHER, 2010b).  

Uma das restrições que está em processo de correção com propostas em 

andamento de sistemas de avaliação e qualificação (Qualis Tecnológicos) que 

corrigirá a falta de métricas adequadas para avaliar cursos de pós-graduação com 

natureza diferenciada como é o caso dos mestrados orientados à formação 

profissional.  

Chegar a um consenso sobre quais são os valores associados à produção 

tecnológica de relevância social do trabalho e representar estes valores por  

indicadores robustos, é um primeiro passo para tentar diferenciar cursos orientados à 

formação de pesquisadores e professores dos orientados à formação de profissionais, 

mesmo que esteja implícito que profissionais podem (e talvez devam) ensinar e 

pesquisadores podem (e devem) ser bons profissionais.  

O mestrado profissional não é somente uma opção curricular de pós-graduação 

brasileira, mas um recurso estratégico de mobilização para se discutir a pós-

graduação do século XXI, que será um sistema de fluxos articulados entre si e com 

outros níveis de ensino, que vai incorporar a tecnologia, quebrando as barreiras entre 

o chamado ensino presencial e o ensino à distância (FISCHER, 2010).  E, finalmente, 

entender que o professor pode ser formado em mestrados profissionais como já 

ocorre com as experiências exitosas no ensino de ciências. Outras áreas estão 

demandando professores com igual competência para atuar em áreas estratégicas do 

desenvolvimento nacional. 

O professor Sant’Anna Neto (2018) que foi coordenador da área de geografia 

da CAPES de 2008 a 2014 recorda-se da necessidade de convencer no meio 

acadêmicos a importância do Mestrado Profissional. Em 11/05/2015, ele concedeu 

uma entrevista à Revista Carta Educação, onde relata que a comunidade acadêmica 

era contra, mas afirma que essa questão hoje foi superada.  Para Sant’Anna Neto 

(2018) o Mestrado Profissional só tem a enriquecer o ambiente acadêmico, por existir 

a possibilidade de uma troca de experiências práticas, já que normalmente são 

profissionais que se formaram há algum tempo e já estão no mercado do trabalho.  

Segundo Dados da CAPES o Brasil forma muito poucos mestres e doutores, 

proporcionalmente à sua população. Em 2016, a CAPES forneceu dados de que 

existem 59,6 mil mestres e 20,6 mil doutores titulados no Brasil, isso não corresponde 
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a 0,1% da população brasileira. Existem vários motivos para tal baixa, entre elas a 

baixa oferta e a forma como esses cursos se configuram no Brasil. Em geral, exigem 

uma dedicação exclusiva dos alunos, o que significa afastamento do trabalho, já que 

não existe abundância de bolsas de estudo e as poucas existentes têm valores que 

ficam longe do ideal para a sobrevivência.  

No entanto, sabemos que esse cenário está em transformação, pois a busca 

por conhecimento e aperfeiçoamento tem crescido cada vez mais, e isso vem 

impulsionando cada vez mais a multiplicação dos cursos de mestrados profissionais 

no Brasil. Segundo a CAPES, esse programa praticamente triplicou em seis anos, 

saltando de 247 para 703. Em 2010 calculavam-se 247 Mestrados Profissionais e 

1.091 mestrados acadêmicos. Já em 2016, houve um salto para 703 e os acadêmicos 

para 1.292.   

Se voltarmos ainda mais no tempo, podemos dizer que em 1999 haviam 

apenas quatro cursos. Já em 2003, o País oferecia 62 opções de cursos de mestrados 

profissionais. Em 2007, o número chegou a 184, e em 2011 foram criados 338 novos 

cursos. Em 28/12/2009 nasceu o Programa de Mestrado Profissional Gestão e 

Tecnologias Aplicadas à educação da Universidade do Estado da Bahia – UNEB foi 

criado. 

Segundo dados do Ministério da Educação – MEC e da CAPES, atualmente 

existem 768 (setecentos e sessenta e oito) mestrados profissionais. Desse total, 371 

(trezentos e setenta e um) deles se encontram na região Sudeste, seguida pela região 

Sul, com 152 (cento e cinquenta e dois), Nordeste com 146 (cento e quarenta e seis), 

Centro Oeste com 52 (cinquenta e dois), e finalizamos com a Região Norte com 47 

(quarenta e sete). 

 Conforme última avaliação divulgada pela Plataforma Sucupira (CAPES, 

2016), essa distribuição reflete o contexto de desequilíbrios regionais e desigualdades 

sociais do país, no qual se situam questões como equidade, qualidade da oferta, 

garantia do acesso e permanência com sucesso de todos os que buscam esta 

formação.  Podemos verificar abaixo as distribuições dos programas e suas regiões, 

segundo a CAPES em 2016. 
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Quadro 1 

Região 
Total de Programas de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação 

 Total ME DO MP ME/DO Total ME DO MP 

CENTRO-
OESTE 

354 142 11 52 149 503 291 160 52 

NORDESTE 

879 390 16 146 327 1206 717 343 146 

NORTE 239 112 3 47 77 318 189 81 48 

SUDESTE  1931 419 40 371 1101 3032 1520 1141 371 

SUL  935 311 11 152 461 1396 772 472 152 

Totais 4338 1374 81 768 2115 6456 3489 2197 769 

 
ME: Mestrado Acadêmico; DO: Doutorado; MP: Mestrado Profissional; ME/DO: Mestrado e Doutorado 

Fonte: Capes 2016 

 
Essa tabela evidencia, portanto, a grande diferença entre a oferta de cursos na 

região Sudeste com relação às outras regiões, no que se refere a todos os tipos de 

programas existentes, com uma representatividade de 50% com relação ao conjunto 

da oferta de cursos do País, acompanhado pelas regiões Sul e Nordeste, com 

respectivamente 20,2% e 17,7% do conjunto da oferta.  

Dados mais recentes confirmam, por sua vez, uma acelerada expansão da 

oferta de cursos. O crescimento dos Mestrados Profissionais até 2017 cresceu de 397 

para 703 aprovados e finalizados em 2017, e que se mantiveram com nota mínima 

exigida pela CAPES. 

 
Gráfico 1 - Crescimento dos cursos de pós-graduação dentro do período avaliativo 

 

Fonte: CAPES. 

 

Em entrevista ao site da ANPED 40 anos, Tânia Hetkowisk (2017) 

problematizou sobre os principais desafios para consolidação dos Mestrados 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoUf.jsf;jsessionid=6Ne+8Hx2rY2Z9s0AB43XdkIm.sucupira-213?cdRegiao=5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoUf.jsf;jsessionid=6Ne+8Hx2rY2Z9s0AB43XdkIm.sucupira-213?cdRegiao=5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoUf.jsf;jsessionid=6Ne+8Hx2rY2Z9s0AB43XdkIm.sucupira-213?cdRegiao=2
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoUf.jsf;jsessionid=6Ne+8Hx2rY2Z9s0AB43XdkIm.sucupira-213?cdRegiao=1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoUf.jsf;jsessionid=6Ne+8Hx2rY2Z9s0AB43XdkIm.sucupira-213?cdRegiao=3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoUf.jsf;jsessionid=6Ne+8Hx2rY2Z9s0AB43XdkIm.sucupira-213?cdRegiao=4
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Profissionais, encontrados desde a sua criação. Para Hetkowisk (2017), seria 

importante que para recomendar, acompanhar e avaliar, as comissões deveriam 

vivenciar o modus operandi desses mestrados profissionais. A falta de conhecimento 

dessa comissão pode refletir negativamente nas avaliações dos mestrados 

profissionais.  

Outro fator importante que interfere na consolidação é a ausência de recursos 

financeiros, tais como: bolsas, apoios a eventos, publicações, viagens entre outros, 

uma vez que a área da Educação atende às demandas das redes públicas, as quais 

se deparam com os mesmos problemas orçamentários das Universidades Públicas, 

espaços onde estão centrados 90% do Mestrados Profissionais em Educação.  

Diógenes Ferreira( 2014) traz em sua Dissertação de Mestrado o elenco de 

alguns documentos produzidos pela ANPED e pelo FORPRED entre 2004 e 20134, 

em que foram destacados alguns dos posicionamentos relativos aos mestrados 

profissionais na área. O primeiro é o V Plano Nacional da Pós-graduação. 

Nesse documento de 2004, constam alguns dos pressupostos que a 

Associação considera indispensáveis para uma Política de Pós-Graduação em 

Educação no País. Mais diretamente relacionado ao interesse deste trabalho, 

destacamos a seguinte afirmação:  

 

Se é especificidade da área de Educação a formação científica de mestres e 
doutores, seu impacto social supõe, necessariamente, múltiplas mediações 
sócio políticas. Nessa perspectiva, o modelo privilegiado da Pós-Graduação 
em Educação é o acadêmico (FERREIRA, 2014, P.70).  

 

O documento não traz nenhuma referência mais específica sobre os Mestrados 

Profissionais – MP. Em 2009, foi lançado o manifesto da ANPED, com críticas à 

Portaria Normativa Nº 07, de 22 de junho 2009. O referido documento tem como teor 

das críticas: o modelo de MP proposto que pode implicar na flexibilização das 

condições e nos padrões de qualidade da pós-graduação brasileira; a crítica à 

equivalência entre o MA e o MP, apesar da diferença proposta que impõe a 

organização de currículos diferenciados, visando trajetórias profissionais específicas 

para os egressos desses cursos. 

                                                           
4 Fonte: Documentos disponibilizados pela Coordenação do FORPRED – 2018. 
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Em 2012 o Relatório ANPED sobre uma reunião convocada pela Coordenação 

da área de Educação na CAPES, que contou com a participação da ANPED e de 

membros do FORPRED, teve como objetivo discutir questões relativas ao MP. 

Segundo consta no referido relatório, a área se posicionou favoravelmente à 

organização de MP, desde que desenvolvidos segundo critérios de qualidade, 

acordados conjuntamente. Em 2013, foi lançado um Relatório das condições e 

perspectivas dos mestrados profissionais na área de educação, o qual apresenta 

reflexões acerca das distinções entre o MA e o MP. 

  

 

2.2 A Pós-Graduação stricto sensu da UNEB 
 

Ao adentrarmos nos muros da multicampia da Universidade do Estado da Bahia, 

vislumbramos um mundo de realidades distintas e de identidades territoriais diversas, 

pois são vinte e nove (29) departamentos inseridos em vinte e quatro (24) campi em 

todo o estado da Bahia. 

Vivemos em um Universo de complexidade tamanha, em uma Instituição de 

Ensino Superior que nasceu há trinta e cinco (35) anos e que desenvolve o seu 

trabalho com cerca de quarenta mil pessoas da comunidade acadêmica, na 

perspectiva da inclusão e da diversidade. Pois, de maneira que é uma das primeiras 

Instituições de Ensino Superior no Brasil a ter uma política de cotas para negros, 

participando efetivamente de um projeto inclusão pioneiro no país, a UNEB abriga 

sujeitos dos movimentos sociais, a exemplo de 90 professores indígenas de diversas 

etnias nos seus cursos de graduação, além de 50 estudantes do Movimento Sem 

Terra matriculados no curso de Direito. 

O modelo multicampi e a multirregionalidade da UNEB têm contribuído 

significativamente para quebrar a lógica dos modelos acadêmicos elitistas de exclusão 

do Ensino Superior para as classes desfavorecidas. Ao voltar-se para o interior do 

Estado, detentor dos maiores índices de analfabetismo, de má distribuição de renda 

e de subdesenvolvimento econômico, a Universidade procurou, inicialmente, romper 

o círculo vicioso do atraso e priorizou a oferta de Cursos de Formação de Professores, 

por acreditar na educação como primeiro movimento de propulsão de uma sociedade. 

Com relação aos cursos de pós-graduação stricto sensu, o crescimento vem 

ocorrendo de maneira gradativa. O primeiro curso implantado em 2001 foi o Programa 
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de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, em nível de 

Mestrado, e de Doutorado em 2009, no Departamento de educação – DEDCI, Campus 

I – Salvador).  Fica evidente a preocupação com a multicampia, segundo seu próprio 

site institucional, com relação aos seus objetivos:  

 

Capacitar profissionais para intervir na realidade educacional nas diversas 
regiões do Estado da Bahia, em especial, e em outras regiões marcadas pela 
pobreza, pela desigualdade social e pelos desequilíbrios regionais, visando a 
preservação dos recursos naturais, do patrimônio cultural e do 
desenvolvimento humano, com o concurso da cultura, da ciência e da 
tecnologia, na perspectiva do desenvolvimento sustentável (Site PPGeduc 
2018). 

 

Em 2006, mais dois Programas foram criados no Campus I - Salvador: o 

Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada (PGQA) - Mestrado - DCET I e o 

Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL) - Mestrado - DCH 

I. Ainda em 2006 nasceu o Programa Horticultura Irrigada (PPGHI) - Mestrado – DTCS 

- Juazeiro. 

Em 2007, a primeira turma do mestrado fora de Salvador, o Programa de Pós-

Graduação em História Regional e Local (PPGHIS) - Mestrado - DCH V / Campus V - 

Santo Antônio de Jesus. A dimensão local e regional é acentuada:  

 

A proposta do Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local 
surge, entre outras razões, da preocupação em afirmar a importância da 
UNEB como fórum de excelência na produção do conhecimento científico 
visando fomentar, junto às comunidades local e regional em que atua (Site 
PPGHIS, 2018) 

 

Em 2008, um segundo doutorado: o Doutorado Multi-Institucional e 

Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) - doutorado multi-institucional 

com 6 instituições parceiras: IFBA, LNCC, SENAI-CIMATEC, UFBA, UEFS, UNEB - 

Campus XIX – Camaçari. 

Em 2009, mais um mestrado para a cidade do interior da Bahia, o Programa de 

Pós-Graduação em Crítica Cultura (Pós-Crítica) - Mestrado - DEDC / Campus II – 

Alagoinhas. Em 2010 mais dois mestrados são criados no Campus VIII na cidade de 

Paulo Afonso, o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal - 

(PPGBVeg) – Mestrado – e o Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e 

Gestão Socioambiental (PPGEcoH) – Mestrado. A criação dos dois Mestrados 

comprova o crescimento da UNEB de Paulo Afonso. 



35 
 

Em 2011, o primeiro Programa de Mestrado profissional: Programa de Pós-

Graduação em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação (GESTEC) – Mestrado – 

é implantado no DEDC I - Campus I - Salvador. Em 2013 mais um mestrado 

profissional, o Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos 

(MPEJA) - MESTRADO - DEDC I / CAMPUS I – Salvador. Em 2014, mais dois 

mestrados acadêmicos em cidades do interior da Bahia: o Programa de Pós-

Graduação em Educação e Diversidade (MPED) - MESTRADO - DCH / Campus IV – 

Jacobina e o Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios 

Semiáridos (PPGESA) - Mestrado - DCH III / Campus III - Juazeiro. 

 

Quadro 2 

Programa 
Curso/ 

Nível 

Ano de 

implantação 

Conceito 

CAPES 

Área de 

avaliação 
Recomendado 

Educação e 

Contemporaneidade 

(PPGEduC) 

Mestrado e 

Doutorado 

(Acadêmico) 

2001 - Mest. 

2009 - Dout. 
4 Educação 

200 (M) 

2009 (D) 

Gestão e Tecnologia 

Aplicada à Educação 

(GESTEC) 

Mestrado 

(Profissional) 
2011 3 Educação 2011 

Educação de Jovens e 

Adultos (MPEJA) 

Mestrado 

(Profissional) 
2013 3 

Educação de 

Adultos 
2013 

Química Aplicada 

(PGQA) 

Mestrado 

(Acadêmico) 
2006 3 Química 2005 

Estudo de Linguagens 

(PPGEL) 

Mestrado 

(Acadêmico) 
2006 3 

Letras e 

Linguística 
2005 

Crítica Cultural (Pós-

Crítica) 

Mestrado 

(Acadêmico) 
2009 3 

Letras e 

Linguística 
2008 

Horticultura Irrigada 

(PPGHI) 

Mestrado 

(Acadêmico) 
2006 3 

Ciências 

Agrárias 
2008 

Educação, Cultura e 

Territórios Semiáridos 

(PPGESA) 

Mestrado 

(Acadêmico) 
2014 3 Ensino 2013 

Educação e Mestrado 2014 3 Educação 2014 
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Diversidade (MPED) (Profissional) 

História Regional e 

Local (PPGHIS) 

Mestrado 

(Acadêmico) 
2007 3 História 2006 

Letras (PROFLETRAS) 
Mestrado 

(Profissional) 
2013 3 

Letras e 

Linguística 
2013 

Biodiversidade Vegetal 

(PPGBVeg) 

Mestrado 

(Acadêmico) 
2010 3 Biodiversidade 2009 

Ecologia Humana 

(PPGEcoH) 

Mestrado 

(Acadêmico) 
2010 3 Interdisciplinar 2009 

Multirinstitucional e 

Multidisciplinar em 

Difusão do 

Conhecimento (DMMDC) 

Doutorado 

(Acadêmico) 
2008 4 Interdisciplinar 2007 

 
Fonte: SEAVI 2015. 

 

 Segundo a avaliação da Secretaria de Educação, “O modelo multicampi e a 

multirregionalidade da UNEB têm contribuído significativamente para quebrar a lógica 

dos modelos acadêmicos elitistas de exclusão do Ensino Superior para as classes 

desfavorecidas” (RELATÓRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 2005, 

p.5). E continuando, confirma a missão da UNEB quando diz que: 

 

Ao voltar-se para o interior do Estado, detentor dos maiores índices de 
analfabetismo, de má distribuição de renda e de subdesenvolvimento 
econômico, a Universidade procurou, inicialmente, romper o círculo vicioso 
do atraso e priorizou a oferta de Cursos de Formação de Professores, por 
acreditar na educação como primeiro movimento de propulsão de uma 
sociedade (RELATÓRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 
2005, p.5) 

 

 

2.3 O Mestrado Profissional GESTEC 
 

No Brasil, o primeiro mestrado profissional em educação data de 2009: o 

Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública da Universidade 

Federal de Juiz de Fora - UFJF, aprovado pela Resolução do Conselho Setorial de 

Pós-graduação e Pesquisa 01/2009 em 23/03/2009, recomendado em 24/11/2009; 
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homologado pelo Conselho Nacional de Educação através da Port. MEC n.º 1045, de 

18/08/10, DOU 19/08/10 (HETKOWSKI, FIALHO e SACRAMENTO, 2013, p. 03).   

No Estado da Bahia, o primeiro Mestrado Profissional em Educação foi 

recomendado pela CAPES no ano de 2011, através do Programa de Pós-Graduação 

Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação - MP GESTEC (Ofício 

03911/2010/CTC/CAAII/CGAA/DAV/CAPES), vinculado ao Departamento de 

Educação, Campus I da UNEB (Resolução 772/2010 CONSU/UNEB).  

O Programa é o segundo do Brasil a oferecer o curso em nível de mestrado na 

área de Educação, modalidade profissional. De acordo com o Regimento Geral do 

GESTEC (2011), o Mestrado está dividido em duas áreas de concentração: Área I: 

Gestão da Educação e Redes Sociais e Área II: Processos Tecnológicos e Redes 

Sociais. 

Esses campos temáticos são demonstrados por meio de dois eixos de 

formação e qualificação profissional: a relação educação versus mundo do trabalho, 

com recortes para a relação universidade versus educação básica e, especialmente, 

à educação superior versus educação profissional e tecnológica, na perspectiva que 

orienta o GESTEC, destacadas as relações entre educação e mundo do trabalho, 

acentuadas pela crescente expansão dos conhecimentos e pelo ritmo com que 

tecnologias adentram e se disseminam no dia a dia das pessoas e nos seus ambientes 

de trabalho (HETKOWSKI et al., 2013, p. 500). 

A primeira turma oferecida foi em 2011, e quarenta e um (41) discentes 

defenderam suas propostas, divididos entre as duas linhas. Em 2012 não foi aberta a 

seleção no MP Gestec. Da turma de 2013, um total de quarenta e três (43) estudantes.  

Da turma de 2014, até o momento, temos o registro de vinte e quatros (24) trabalhos. 

A procura pelo programa é muito grande e só vem aumentando nos últimos anos.  É 

possível prospectar que no mercado de trabalho baiano, oriundos e gestados no 

GESTEC, temos já mais de cem (100) propostas de intervenção. Talvez não seja 

ainda possível conhecer o impacto dos trabalhos dos egressos, mas é possível 

mapear essas trajetórias e conhecer a potencialidade da aplicação dos produtos ou 

processos-políticas educacionais. 

Em 1995, inicia-se uma discussão do Conselho Superior sobre a necessidade 

de existir uma diversificação nos cursos de pós-graduação no Brasil para atender as 

demandas da nossa sociedade que nesse momento já necessita da existência de um 
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Mestrado Profissional, diante das mudanças que ocorrem no mundo do trabalho. 

Enfatizamos que a criação do Mestrado Profissional é de formar profissionais para 

atuar nos setores acadêmicos, além de contribuir para ampliar a competitividade e 

produtividade por meio de soluções de problemas e criações de processos de 

inovações em organizações públicas e privadas.  

Abaixo, alguns dos objetivos do Mestrado Profissional segundo a Capes: 

 

Estimular a formação de mestres profissionais habilitados para desenvolver 
atividades e trabalhos técnico-científicos em temas de interesse público; 
Identificar potencialidades para atuação local, regional, nacional e 
internacional por órgãos públicos e privados, empresas, cooperativas e 
organizações não-governamentais, individual ou coletivamente organizadas; 
Atender, particularmente nas áreas mais diretamente vinculadas ao mundo 
do trabalho e ao sistema produtivo, a demanda de profissionais altamente 
qualificados; Capacitar e treinar pesquisadores e profissionais destinados a 
aumentar o potencial interno de geração, difusão e utilização de 
conhecimentos científicos no processo produtivo de bens e serviços em 
consonância com a política industrial brasileira;( CAPES, 2017, p.4). 

 

O modelo de mestrado profissional também é direcionado à capacitação 

profissional, embora os níveis e padrões de exigência sejam os mesmos adotados por 

qualquer programa de pós-graduação. Além disso, as opções de apresentação de 

trabalhos de conclusão são maiores em relação ao mestrado acadêmico. Os trabalhos 

apresentados pelos estudantes podem ser realizados em diferentes formatos, 

segundo o site da Capes: 

 

§ 3º O trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado em 
diferentes formatos, tais como dissertação, revisão sistemática e 
aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de propriedade 
intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas; desenvolvimento de 
aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e 
técnicas; produção de programas de mídia, editoria, composições, concertos, 
relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, relatório técnico 
com regras de sigilo, manual de operação técnica, protocolo experimental ou 
de aplicação em serviços, proposta de intervenção em procedimentos clínicos 
ou de serviço pertinente, projeto de aplicação ou adequação tecnológica, 
protótipos para desenvolvimento ou produção de instrumentos, 
equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, produção artística, 
sem prejuízo de outros formatos, de acordo com a natureza da área e a 
finalidade do curso, desde que previamente propostos e aprovados pela 
CAPES (Site CAPES, 2015). 

 

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Gestão e Tecnologia Aplicada 

à Educação – Mestrado Profissional, oferecido pelo Departamento de 

Educação/Campus I – Salvador, foi aprovado pelo Conselho Universitário – CONSU 



39 
 

em abril de 2010 e recomendando pela CAPES ainda nesse mesmo ano, como consta 

no ofício nº 039-11/2010. 

O Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – 

GESTEC tem como propositura:  

 

A produção de conhecimentos, a atualização permanente dos avanços da 
ciência e das tecnologias, a capacitação e o aperfeiçoamento de profissionais 
na área da gestão educacional e processos tecnológicos, bem como o 
desenvolvimento da pesquisa aplicada e a inovação tecnológica no campo 
da educação (SITE GESTEC, 2018). 

 

Ele está dividido em duas áreas de concentração, são elas, a Linha 1, Gestão 

da Educação e Redes Sociais e a Linha 2, denominada de Processos Tecnológicos e 

Redes Sociais. A proposta aqui descrita pretende investigar os egressos oriundos da 

Linha 1, pelo menos inicialmente, tendo em vista uma possível dificuldade em 

encontrar os discentes que já estão fora da Universidade. 

Segundo o site institucional do Programa GESTEC, os grupos de pesquisa que 

dão sustentabilidade ao programa da linha 1 são oito (8), divididos em: Núcleo de 

Gestão Educacional e Formação de Gestores (NUGEF); Educação, Universidade e 

Região (EDUREG); Forma(em)Ação (GEFEP); Educação Ambiental, Políticas 

Públicas e Gestão Social dos Territórios (GEPET); Educação, Etnicidade e 

Desenvolvimento Regional; Educação, Saúde e Tecnologias (EDUSA); Gestão, 

Educação e Direitos Humanos (GEDH); Educação, Federalismo e Controle Social 

(EFeCs). 

Na linha 2, Processos Tecnológicos e Redes Sociais, os grupos de pesquisa 

são: Tecnologias Inteligentes e Educação (TECINTED); Geotecnologias, Educação e 

Contemporaneidade (GEOTEC); Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em 

Representações e Educação (GIPRE); Tecnologias Inteligentes e Ensino da 

Matemática (TECMAT); Comunidades Virtuais e Educação, tecnologias, difusão do 

conhecimento e modelagens de sistemas sociais (DCETM). 

Ao longo da sua existência, já foram oferecidas seis (6) turmas. Logo na 

primeira edição do Programa, o número de inscritos foi muito grande. Houve um 

recrudescimento no número de inscritos ao longo do ano, entretanto, a partir de 2015, 

foram ampliadas o número de vagas e de aprovados.  Vejamos a tabela abaixo: 
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Quadro 3 

Turmas Seleção 
Vagas 

Oferecidas 
Inscritos Aprovados 

 
Área 

1 

 
Área 

2 
Matriculados 

2011 
Edital 

029/2011 50 
777 50 

23 17 
41 

2013 
Edital 

096/2012 50 
613 53 

30 23 
53 

2014 
Edital 

090/2013 50 
437 50 

30 20 
50 

2015 
Edital 

089/2014 80 
557 90 

51 36 
87 

2016 
Edital 

108/2015 80 
584 83 

49 34 
83 

2017 
Edital 

096/2016 50 
495 75 

40 35 
75 

 
Tabela 1. Fonte:  Secretaria do GESTEC, 2017. 

 

A partir de um levantamento realizado no site do GESTEC, foi possível 

constatar que os primeiros discentes fizeram as defesas das suas dissertações da 

Linha 1 em 2011, em um total de 28 (vinte e oito) alunos defendendo.  Outras defesas 

aconteceram em 2013, com um total   de 27 (vinte e sete) egressos, já em 2014, houve 

um recrudescimento das defesas, apenas 21 (vinte e um) estudantes defenderam 

seus trabalhos.  

 

Figura 1 

 

Quantitativo de trabalhos defendidos da Linha 1 - GESTEC.  
Fonte: Elaborado pela autora 

28 Trabalhos 
defendidas

GESTEC-2011  
Linha 1

27 Trabalhos 
defendidos

GESTEC 2013 
Linha 1

21 Trabalhos 
defendidos

GESTEC 2014 
Linha 1
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Inicialmente foram 76 (setenta e seis) sujeitos pesquisados e monitorados por 

meio da nossa proposta.  O ano de 2014 nos sugere que o número 21 (vinte um) ainda 

sofrerá alteração à medida que os discentes entregarem o trabalho digitalizado. 

É possível verificar que a procura pela Linha 1 é ligeiramente mais acentuada 

que na linha 2, provavelmente pelo perfil profissional dos estudantes que procuram 

esse Programa. O programa possui cota interna para funcionários e professores. Foi 

desenvolvida uma política institucional interna que garantiu que no ano de 2017 

fossem aprovados 19 servidores técnicos administrativos, conforme site oficial: 

 

A gestão universitária tem priorizado a capacitação dos servidores da 
instituição, dos quadros técnico e docente, executando ações permanentes 
de valorização, profissionalização e promoção de qualidade de vida. Essas 
iniciativas envolvem o investimento na formação profissional em todos os 
níveis, considerada como um dos eixos centrais da gestão. Em atendimento 
a essa diretriz, inclusive, foi ampliado o quadro de vagas destinadas aos 
servidores da UNEB no GESTEC (UNEB, 2018). 

 

Além das cotas internas para os servidores, a UNEB é uma das universidades 

pioneiras em cotas para afrodescendentes e indígenas. 
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3. O CAMINHO ATÉ OS EGRESSOS – METODOLOGIA 
 

 

Para viabilizar o estudo, a pesquisa realizada se pautou pela definição de um 

modelo metodológico que consideramos adequado e diretamente relacionado ao 

objeto de estudo proposto, uma vez que, como nos diz Gamboa (2008, p. 25), “o 

método ou modo, ou o caminho de se chegar ao objeto, o tipo de processo para se 

chegar a ele é dado pelo tipo de objeto e não o contrário”. É um estudo de caso, 

porque investiga o caso dos sujeitos egressos do Mestrado Profissional da UNEB, 

analisando os seus projetos e andamento e aplicabilidade de seus produtos.  

Dessa perspectiva, a investigação caracterizou-se como uma pesquisa 

qualitativa, que na definição de Creswell (2010), serve para explorar e entender o 

significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano, 

orienta que os mecanismos dessa investigação também sejam direcionados quanto a 

importância da pesquisa qualitativa atentando para suas vantagens, definidas por 

Flick (2013) como sendo: 

 

Uma vantagem da pesquisa qualitativa é que ela permite o estudo de um 
grande número de casos para determinados aspectos em um período 
relativamente curto e que seus resultados são extremamente generalizáveis. 
[...] Uma vantagem da pesquisa qualitativa é que como análise detalhada e 
exata de alguns casos pode ser produzida, e os participantes tem muito mais 
liberdade para determinar o que é importante para eles e para representá-los 
em seus contextos. (FLICK, 2013. p.25) 

 

Flick (2013; p.19) afirma ainda que a importância da pesquisa qualitativa 

referenda a pesquisa social, desde os meados do século XX. Em muitos países, 

tornou-se mais importante como uma base para decisões nos contextos práticos e 

políticos. Esse tipo de pesquisa permite levantamentos com relatórios, por exemplo, 

sobre pobreza, saúde, situação de jovens, idosos, crianças sendo comissionados com 

frequência pelos governos. 

Nesse aspecto da discussão, podemos afirmar, portanto, que a interpretação é 

o fundamento da pesquisa qualitativa. Com base em Trivinos (1987), podemos dizer 

que a pesquisa qualitativa, de base interpretativa, se constitui em uma tentativa de 

compreender os fatos e fenômenos de determinada realidade a partir de suas 

manifestações subjetivas, um dos aspectos mais importantes da constituição da 

realidade social. 
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Os estudos interpretativos, portanto, podem trazer importantes contribuições 

para a compreensão de determinados aspectos dos fenômenos da realidade social, 

devendo privilegiar a análise de suas manifestações complexas, singulares e 

interdependentes. 

É importante destacar que, apesar de propormos um estudo de tipo qualitativo, 

entendemos a realidade social em função de suas múltiplas determinações que 

podem ser captadas em suas manifestações tanto de caráter qualitativo quanto 

quantitativo, não se desprezando nenhuma de suas formas de expressão.  

Essa posição torna legítima a proposição de caminhos para análise em 

diversas perspectivas, tendência atual da pesquisa social que tem se revelado muito 

rica para a produção do conhecimento científico. No tipo de estudo aqui proposto, no 

entanto, a análise de tipo qualitativa que tem como fontes bibliográficas, documentos 

e resultados de entrevistas se constitui em estratégias privilegiadas de coleta de 

dados, pois favorece a reunião de uma grande quantidade de informação, motivo pelo 

qual foi essa a nossa opção. 

Na busca de referências na literatura é comum a dificuldade em localizar obras 

sobre o tema gestão e acompanhamento de egressos no sistema educacional 

brasileiro. Após um levantamento nas bases de dados, foi possível encontrar formato 

de artigos científicos (CARNEIRO; SAMPAIO, 2016; BEZERRA, 2015 GUIMARÃES; 

SALLES, 2012; LOUSADA; MARTINS, 2005;; MICHELAN et al., 2009; SILVA et al., 

2015; TEIXEIRA; GOMES, 2004; TEIXEIRA; PAUL, 2015), com destaque para 

algumas dissertações, teses (HISHIMURA, 2015; MACHADO, 2010; QUEIROZ, 2014; 

MACCARI, 2014) e apenas um livro (MATTOS, 2016) que, em geral, evidenciam um 

interesse maior pelo tema nos últimos anos. 

Ao se referir à palavra documento, entende-se, conforme Dionne e Laville 

(1999, p. 166), o “[...] termo que designa toda forma de informações já existente” e 

perpassa por documentação impressa, audiovisual e, como resumem os autores 

citados, “em todo vestígio deixado pelo homem”. Nessa direção, recorremos ainda à 

classificação sobre fontes documentais apresentada por Gil (2008, p.160) que as 

identifica como “registros estatísticos, registros institucionais escritos, documentos 

pessoais e comunicação de massa”.  
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Essa classificação atende aos tipos de documentos que foram utilizados como 

fonte de dados durante a pesquisa, dentre os quais destacamos: sites institucionais, 

o Portal da  UNEB, projetos dos cursos, documentos oficiais produzidos por órgãos 

governamentais, dados do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), documentos 

produzidos pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, 

doravante denominada ANPED, e pelo Fórum Nacional de Coordenadores de 

Programas de Pós-Graduação em Educação, doravante chamado FORPRED, entre 

outros. 

Essa é uma pesquisa participante e como o próprio nome sugere, implica 

necessariamente a participação, tanto do pesquisador no contexto, grupo ou cultura 

que está a estudar, quanto dos sujeitos que estão envolvidos no processo da 

pesquisa. Neste caso, sou eu que pesquiso os egressos do Mestrado que participo 

como estudante. A expressão pesquisa participante é tida por muitos autores, 

conforme pontuam Brandão (1988), Silva (1991) e Harguette (2001), como portadora 

da mesma acepção de outras expressões, tais como:  

pesquisa-ação, pesquisa participativa, investiga-ação, investigação 
participativa, investigação militante, auto-senso, estudo-ação, pesquisa-
confronto, investigação alternativa, pesquisa popular, pesquisa ativa, 
intervenção sociológica, pesquisa dos trabalhadores, enquete-participação, 
dentre outros. (BRANDÃO (1988), SILVA (1991) e HARGUETTE (2001)  

 

Porém, em razão de algumas particularidades correlatas às modalidades 

citadas e do fato de todas apresentarem como exigência principal a participação de 

todos os envolvidos no processo de pesquisa, a sustentação de Thiollent (1986, 1987, 

1997) de que existem diferentes formas de pesquisa participante, dentre as quais a 

pesquisa-ação, por exemplo, é uma delas. Não há consenso em relação às origens 

da pesquisa participante, fato que se explica, provavelmente, em vista das diversas 

contribuições históricas ao seu desenvolvimento. 

Thiollent apud Silva (1991) situa a aplicação da enquete operária, por Marx, em 

1880, como uma das primeiras experiências de pesquisa participante, no sentido de 

ter sido o primeiro exemplo histórico, conforme o autor, de uma pesquisa que permitia 

ao pesquisador não somente se associar ao grupo investigado, mas também "inserir-

se" na rede de comunicação informal do grupo, em vista da "produção" de auto-

conhecimento por meio de uma problematização explícita que desvelava a dimensão 

política da investigação. Em outro texto, Thiollent (1987), referindo-se à origem da 
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pesquisa-ação, menciona que a mesma tem início, no contexto da psicossociologia 

norte-americana, na década de 1940.  

Harguette (2001), por sua vez, aponta a "psicologia social de Kurt Lewin" como 

a desencadeadora da pesquisa participante. Alguns autores, tais como Gajardo 

(1986), Brandão (1988) e Silva (1991), afirmam que, especialmente na América 

Latina, a pesquisa participante desenvolve-se inicialmente no âmbito educacional, 

cujo marco pode ser ligado a uma experiência-piloto de pesquisa temática criada e 

implementada por Paulo Freire na década de 60 do século passado (GAJARDO, 

1986).  

Considera-se que o método de pesquisa buscou por meio de entrevistas 

estabelecer resultados para o programa e sua realidade social. A ideia do instrumento 

é que seja semiaberto, facilitando os resultados esperados da pesquisa. A entrevista 

foi fundamental no processo. A partir dele, obtivemos de fato as respostas da nossa 

pesquisa. 

A ideia predominante da pesquisa participante é analisar os resultados obtidos, 

entretanto, é muito importante avaliar os entraves, as dificuldades e as lições 

aprendidas no processo de desenvolvimento de cada produto. A entrevista que foi 

realizada nessa pesquisa buscou conhecer os resultados, impactos, mudanças que 

os produtos ocasionaram na sociedade e as mudanças na vida profissional dos 

egressos.  

A avaliação implica um processo que parte da investigação para o 

reconhecimento dos resultados obtidos pelas pesquisas, analisa a aplicação desses 

resultados e aprendizagens, verifica as mudanças ou impactos obtidos com a 

aplicação dos produtos. Com relação aos procedimentos metodológicos da avaliação 

propriamente dita, as perguntas foram formuladas e utilizadas para captar 

informações e dados sobre os resultados que foram aplicados e seus resultados.  

Para Silva e Brandão (2003, p.22): “a pergunta avaliativa torna-se a peça-

chave, que orientará todos os desdobramentos da avaliação e foi o guia do processo”. 

Adicionalmente os autores afirmam de maneira categórica “que não existe boa 

avaliação sem uma boa pergunta. Contudo, uma boa pergunta não garante uma boa 

avaliação” (SILVA E BRANDÃO, 2003, P.22). De fato, as perguntas sempre foram 

instrumentos fundamentais para orientar qualquer pesquisa e, atualmente, são muito 
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utilizadas nos processos de investigação, porém somente as respostas objetivas e 

verídicas garante uma boa avaliação.  

As pesquisas em muitos casos podem ser complexas e desafiadoras, porém é 

importante o resultado que a mesma pode propor. Em geral o processo de 

investigação e pesquisas devem servir para o estudo e reconhecimento por parte do 

pesquisador para alcance dos resultados, perguntas avaliativas da pesquisa e seus 

indicadores, coletar dados do programa e seus produtos, e em seguida analise todos 

os dados e comunicar os resultados alcançados que são de enormes valores.  

 

3.1 Sujeitos da pesquisa 
 

O universo desta pesquisa é voltado para um grupo dos egressos do Mestrado 

Profissional em Tecnologias aplicadas em Educação – GESTEC do Campus I 

Salvador, da linha 1 – Gestão, e tratam-se de três turmas, onde foi possível entrevistar 

cerca de (15 %) quinze por cento do total de egressos.  

A análise aqui descrita, refere-se ao mapeamento dos egressos oriundos do 

Mestrado Profissional GESTEC. Os dados foram coletados a partir da Currículo Lattes 

de cada estudante egresso do programa de 2011, 2013 e 2014. A secretaria do 

GESTEC contribuiu com algumas informações inicias, especificamente o quantitativo 

de defesas e outros (consultar Anexos). 

 

3.2 Instrumentos utilizados 
 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas aplicadas junto aos egressos 

do curso. As entrevistas foram elaboradas de forma mista, com alternância de 

questões fechadas e questões abertas para descrições ou opiniões dos egressos. 

Optou-se por preservar o anonimato dos entrevistados para que manifestassem 

opiniões mais fiéis. Este método possibilita conhecer o que o outro entende ou pensa 

sobre o assunto. Muitos autores já trataram das vantagens, as desvantagens e 

cuidados necessários ao utilizar a entrevista como procedimento para coleta de dados 

em pesquisa, alguns como: Trivinos (1987), Manzini (1990), Ander-Egg(1976), 

Medeiros ( 2016), Severino (2015) dentre outros. 

 Para Dione e Laville (2001), o processo de desenvolvimento de uma entrevista 

deve conter perguntas que demonstrem as informações necessárias para atingir os 
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objetivos, a exemplo de especificar o tipo de método de abordagem do respondente, 

determinar o conteúdo das questões, definir uma questão para superar a inabilidade 

ou indisposição do respondente, decidir sobre a estrutura das questões, definir a 

redação final das questões, determinar a ordem das questões, definir o formato,  e 

ainda eliminar possíveis erros através de pré-testes.  

Além disso, o autor ainda chama a atenção para a estrutura e a sequência das 

perguntas, que devem ser consideradas como sendo fatores importantes, devendo-

se ir do mais geral para o mais específico. Severino (2015) afirma que uma boa 

entrevista é aquela que tem uma funcionalidade. Ou seja, aquele que irá atingir os 

objetivos da pesquisa.  

As entrevistas que foram aplicadas, contiveram questões fechadas e abertas 

(Anexo 2). As abertas tiveram como objetivo permitir ao egresso complementar suas 

respostas, a fim de que aspectos não evidenciados na parte estruturada da entrevista 

pudessem ser analisados. As fechadas foram tratadas em gráficos, e ainda as 

questões abertas passaram por análise inicial de conteúdo.  

 

3.3 Etapas do processo 
 

As dificuldades para a localização e efetiva mobilização dos egressos para o 

preenchimento das entrevistas não comprometeram a amostragem da pesquisa. A 

entrevista foi enviada por e-mail para cem (100) egressos, cerca de 10 % cento 

responderam ao chamado. Não foi necessário selecionar outros egressos para 

responderem a pesquisa. Por isso, as etapas deste trabalho foram as seguintes: 

 

 Primeira etapa: Levantamento dos dados dos egressos junto a secretaria do 

Programa GESTEC (inúmeras inconsistências foram encontradas. Dados confusos e 

pouco registro), com levantamento de e-mails e telefones dos egressos. Segunda 

etapa: Levantamento do currículo Lattes dos egressos para análise do perfil 

acadêmico e profissional. Terceira etapa: As entrevistas foram aplicadas aos 

egressos com o objetivo de levantamento dos dados a respeito dos 

produtos/processos desenvolvidos por eles, a implantação e a viabilidade do 

resultado, além da sua situação, as suas experiências atuais em relação ao curso e 

ao mercado de trabalho. Quarta etapa: Os dados e informações foram organizados e 

sistematizados para análise através da representação gráfica, tabelas, dentre outros 
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instrumentos, de forma a apresentar os resultados que possam contribuir para uma 

futura construção de política de egressos dentro da universidade. Emergiu uma 

categoria de análise: Egressos. 

Abaixo a ilustração do processo de coleta de dados:  

 

Figura 2 – Coleta de dados 

 

Quem, o que estudaram e onde trabalham 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 3 – Análise de dados 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.4 Mapeamento inicial dos produtos desenvolvidos pelos egressos da linha 1 
 

É importante reconhecer que os impactos produzidos pelos programas são 

complexos, variados e se realizam em um horizonte temporal de média e longa 

duração, o que é difícil de mensurar, e ao realizar uma inspeção nos métodos de 

avaliação da Capes, foi possível algumas constatações. 

A avaliação da Capes já se propõe a medir os produtos resultantes da dinâmica 

interna dos programas – produção científica, produção técnica, desenvolvimento 

tecnológico e inserção social ativa –, no entanto, até o momento ainda não 

desenvolveu estratégias para medir e qualificar os produtos / processos elaborados 

pelos egressos.  

O estudo aqui proposto pode auxiliar na reflexão acerca dos propósitos dos 

cursos de pós-graduação no Brasil, por isso apresentamos nessa seção os produtos 

desenvolvidos pelos egressos da Linha 1 dos anos de 2011,2013 e 2014. A partir do 

resultado desse trabalho, pode-se ter um extrato da realidade do mestrado 

profissional, e de forma mais conclusiva, elaborar uma reflexão, objetivando tomada 

de posição sobre esse item da avaliação.  

 A primeira questão que o mapeamento revelou foi sobre a escolha do 

documento final de conclusão de curso dos egressos. Quase na sua totalidade, o 

documento final para a conclusão do trabalho foi a: Dissertação. Apenas um egresso 

do ano de 2013, escolheu preparar, o que denominou de Documento Referencial, 

outro escolheu o artigo e mais um outro escolheu o Relatório de Pesquisa. 

São duas as hipóteses para tal frequência:  a primeira é que talvez a escolha 

do modelo dissertativo tenha sido uma preferência dos professores / orientadores, 

devido, provavelmente, ser de um conforto maior orientar esse tipo de formato. Essa 
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hipótese  se alinha  com a concepção da pesquisadora Marilda Silva5 (2005, p.152). 

Chamando esse “tipo de comportamento” de “Habitus Professoral”, a autora se 

apropria do conceito de “Habitus” de  Pierre Bourdieu, descrevendo uma série de 

comportamentos, onde o professor, no dia a dia da sua atividade laboral, é repetidor 

de práticas tradicionais, sem uma consciência muito clara de tais ações.  Abaixo um 

pequeno extrato desse pensamento: 

 

[...] a estruturação do objeto das investigações sobre o ensino, na sala de 
aula, que denominamos hábitus professoral. A produção dessa ideia iniciou-
se no final da década de 1980. [...] Essa arquitetura contou com as ideias de 
Pierre Bourdieu (1983a, 1983b,1983c, 1983d, 1989, 1992, 1996a, 1996b) que 
culminam na noção de hábitos. (MARILDA SILVA,2005, p.152). 

 

A segunda hipótese,  incide na  possibilidade de uma “tendência” da 

coordenação do programa em conduzir todo o processo  como se fosse um Mestrado 

Acadêmico, essa  suposta “tendência” estaria justificada pelo conceito difuso de “ 

Identidade Acadêmica dos Mestrados Profissionais em Educação”, na estrutura atual 

a uma “hipervalorização  dos Mestrados Acadêmicos (MA)”, considerando que o 

“Fazer Cientifico”( há ainda um pensamento positivista) somente  é possível quando 

prospectado pela Academia.  

O Relatório elaborado pela comissão do FORPRED6 (Fórum Nacional de 

Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação da ANPED) de 2013, 

problematiza, esclarecendo esse conceito de “identidade acadêmica”, quando afirma 

que: 

 

A adjetivação “identidade acadêmica” põe em evidência muitos preconceitos 
e alguns efeitos dos desordenamentos das políticas educacionais, que 
merecem ser retomados e enfrentados. Mestrados profissionais não são 
cursos não acadêmicos, já que existem principalmente nos espaços da 
academia. (FORPRED 2013, p.4). 

                                                           
5 Marilda da Silva O habitus professoral: o objeto dos estudos sobre o ato de ensinar na sala de aula Este artigo objetiva definir 

o conceito intitulado “habitus professoral”, esforço que vem sendo feito desde o fim da década dos anos de 1980, mas que 

somente no final dos anos de 1990 conseguiu alcançar uma estrutura teórica mais estável. “Habitus professoral” é o caminho 

teórico-metodológico da construção de um recurso explicativo dos comportamentos de professores, sobretudo, do 

reendereçamento do objeto de estudo do ato de ensinar na sala de aula. Os lugares da teoria e da prática na formação e atuação 

docentes foram simultaneamente analisados, servindo de ferramentas para a formulação do conceito em questão. As idéias de 

Pierre Bourdieu e Edward Palmer Thompson (habitus e experiência) constituíram o núcleo do referencial teórico desta 

investigação. Palavras-chave: habitus professoral; ensino em sala de aula. 
6 O Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação da ANPEd — Forpred — constituiu-se, 

a partir de 1992, como uma instância permanente de organização dos sócios institucionais da ANPEd. O coordenador e vice-

coordenador do Fórum são eleitos por seus pares por um período de 2 anos. Atualmente, o Fórum compõe-se de 

149 coordenadores de Programas, reunindo-se 2 ou mais vezes durante o ano, sendo uma das reuniões realizada imediatamente 

antes da Reunião Nacional da ANPEd. Informação retirada do site Forpred.  < http://www.anped.org.br/forpred>2018. 
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Outro aspecto a considerar, é, a “imprecisão” do termo profissional, termo que 

sofre preconceitos por estar associado ao mundo do trabalho. Na p.5, desse mesmo 

documento, há uma confirmação da comissão sobre esse termo: 

 

A imprecisão com que o termo “profissional” tem sido 
adotado, certamente, contribui para a vulnerabilidade do conceito e, 
consequentemente, não contribui para a sua compreensão. A nosso ver, a 
relação educação (superior e ou básica) e mundo do trabalho traz, 
inevitavelmente, na sua base, a educação profissional. 
A educação profissional, na raiz da relação educação e mundo do trabalho, 
historicamente aparecem sem identidade, de forma imprecisa ou como objeto 
de preconceito ou desvalorização profissional. (FORPRED,2013, p.5). 

 

Em 2003, Tania Fischer7 (2003), já se referia aos Mestrados Profissionais (MP), 

afirmando que era uma “inovação sedutora e arriscada”. A pós-graduação stricto 

sensu ainda precisaria de tempo hábil para a assimilação dos novos formatos 

permitidos pela Capes. Para essa autora, “tensões e dilemas” marcaram a trajetória 

desse modelo de mestrado. Fischer (2005) reitera, quando discorre sobre a rejeição 

ao formato dos mestrados profissionais, quando afirma: 

 

A inércia estrutural da pós-graduação brasileira e a hipervalorização do 
mestrado acadêmico por muito tempo, reforçadas pelo esforço que as áreas 
aplicadas fazem no sentido de constituírem e serem valorizados como 
produtores de pesquisa e conhecimento, já que são áreas jovens no contexto 
da pós-graduação, criaram uma rejeição ao formato diferenciado do MP. (RBP 
G, v. 2, n. 4, p. 25, jul. 2005). 

 

Mais adiante na página 28, sobre os trabalhos finais dos mestrados 

profissionais, Fischer (2005) diz o seguinte sobre a Dissertação: 

 

O que é uma dissertação de mestrado profissional? O que se observa nos 
cursos é uma exigência calcada na experiência e no modelo de dissertação 
tradicional ou acadêmica. O trabalho de conclusão do mestrado profissional 
configura-se como dissertação que demonstre domínio do objeto de estudo, 
além da investigação aplicada à solução de problemas que possa ter impacto 
no sistema a que se dirige. (RBP G, v. 2, n. 4, p. 28, jul. 2005). 

 

                                                           
7 Tânia Fischer: Professora titular da Escola de Administração da UFBA e pesquisadora do CNPq. Fenômeno recente e 

polêmico no ensino de pós-graduação no Brasil, o mestrado profissional abre espaço entre as modalidades representadas por 

doutorado, mestrado acadêmico e especialização. Este texto é uma narrativa do processo de institucionalização do mestrado 

profissional (MP), iniciada nos anos 1990. 
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Para o Programa MP GESTEC, no Regimento Interno, documento de 

referência do Mestrado, no capítulo VII da Estrutura Curricular, Artigo 44, há uma 

confirmação de que é possível a utilização de outros formatos para os trabalhos finais. 

O trecho abaixo reafirma: 

 

Art. 44 – O trabalho de conclusão do curso poderá ter os seguintes 
formatos: dissertação, revisão sistemática e aprofundada da literatura, artigo, 
patente, registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações 
tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e 
instrucionais e de produtos, processos e técnicas; produção de programas de 
mídia, editoria, relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, 
relatório técnico com regras de sigilo, manual de operação técnica, protocolo 
experimental ou de aplicação em serviços, projeto de aplicação ou adequação 
tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou produção de instrumentos, 
equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica. (REGIMENTO 
GESTEC8,2011). 

 

Rapidamente constatamos que o produto Dissertativo é o que mais aparece 

nos resultados finais do corpo discente do MP GESTEC.  Na maioria dos casos, os 

egressos propuseram, em geral, mais que um produto, ou o que o Regimento 

GESTEC denomina como formato. O modelo da tabela abaixo é utilizada pelos 

secretários do Programa. É possível inferir que a secretária faz uma diferenciação 

entre Formato e Produto, quando na verdade, de acordo com o regimento do 

GESTEC, a dissertação é um dos produtos possíveis.  

Vejamos que na tabela abaixo foram suprimidos os títulos dos trabalhos, assim 

como os nomes dos estudantes. Procurou-se evidenciar apenas o “formato e o 

produto”, que para o programa há diferenciação: 

Quadro 5 - Egressos de 2011 – Linha 1. GESTEC 

EGRESSOS FORMATO PRODUTO 
 

 

EGRESSO 1 

 

 

Dissertação 

Instrumento pedagógico = Projeto de Gestão de Educação Alimentar 

e Escolar. 

 

Descrição: trata-se de um projeto que visa traçar estratégias referentes 

à alimentação saudável e nutricional  no âmbito escolar 

 

                                                           
8 Regimento do Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (Gestec)   < 

http://www.uneb.br/gestec/files/2011/04/REGIMENTO_GESTEC.pdf. 
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EGRESSO 2 

 

 

Dissertação 

Instrumento de Monitoramento 

 

Descrição: trata-se de um instrumento que visa “propor medidas que 

impliquem em uma maior participação da sociedade no 

monitoramento e na tomada de decisões em relação ao referido 

plano” (Silva, p. 112, 2013) 

 

EGRESSO 3 

 

Dissertação 
Proposta de ampliação da avaliação institucional para 

atendimento da educação profissional técnica de nível médio  

 

Descrição: consiste em uma proposta de autoavaliação institucional 

para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

 

 

EGRESSO 4 

 

Dissertação 
 

Projeto Politico Pedagógico 

 

 

 

EGRESSO 5 

 

 

Dissertação 

 

Plano de Ação 

Descrição: apresenta propostas que podem contribuir com o 

desenvolvimento social do Território de Identidade Portal do Sertão 

 

 

EGRESSO 6 

 

Dissertação 
 

Plano Estratégico de Gestão Escolar 

Descrição: documento que tem por finalidade conhecer a escola em 

sua totalidade, bem como nortear as ações da gestão 

 

 

 

EGRESSO 7 

 

 

Dissertação 

 

Núcleo de Pesquisa 

Descrição: implantar um Núcleo de Pesquisa na Área da Saúde na 

Unijorge com a finalidade de contribuir com o princípio da 

associação entre ensino-pesquisa-extensão, para a difusão e o 

envolvimento de docentes e discentes na investigação científica  

 

 

EGRESSO 8 

 

 

Dissertação 

 

Modelo de Gestão para a Extensão 

Descrição: documento que tem por finalidade desenvolver um 

modelo de gestão da extensão em rede para o IFBA, que ponha em 

prática os princípios e as finalidades da Educação Profissional, 

utilizando as Tecnologias da Informação e Comunicação como 

suporte 

 

EGRESSO 9 

 

Dissertação 
 

Instrumento Normativo  

Descrição: documento tem por finalidade regulamentar a  

contratação de servidores temporários no IFBA 

 

 

 

EGRESSO 10 

 

 

Dissertação 

 

Instrumento para Acompanhamento da Gestão dos Projetos 

Pedagógicos 

Descrição: instrumento que poderá possibilitar  uma nova dinâmica 

na gestão dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação 

Presencial da UNEB 
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EGRESSO 11 Dissertação Projeto Político Pedagógico 

Descrição: instrumento que reflete a proposta e objetivos 

pedagógicos da escola 

 

 

EGRESSO 12 

 

 

Dissertação 
Modelagem de Processos 

Descrição:  

 

 

EGRESSO 13 

 

Dissertação 
 

Projeto Político Pedagógico 

 

 

EGRESSO 14 

 

Dissertação 
Projeto Político Pedagógico 

 

 

EGRESSO 15 

 

 

Dissertação 

Conselho Escolar 

 

 

EGRESSO 16 

 

 

Dissertação 
Modelo de Sistema para o software Amadeus 

 

 

EGRESSO 17 

Dissertação Projeto Rede de Pais = Proposta de Intervenção 

 

 

EGRESSO 18 

 

Dissertação 
Proposta de Intervenção 

 

EGRESSO 19 

Dissertação Modelo de planejamento de oficinas destinadas a fomentar a prática 

da avaliação institucional nas escolas de educação básica da SMED 

 

 

EGRESSO 20 

Dissertação Questionário Socióeconomico 

 

 

EGRESSO 21 

Dissertação  Instrumento de orientação 

 

 

EGRESSO 22 

Dissertação Proposta de Intervenção  

 

 

EGRESSO 23 

Dissertação Proposta de Intervenção 

 

 

EGRESSO 24 

Dissertação Vídeo aulas 

 

 

EGRESSO 25 

 

Dissertação 
Questionário 

 

 

EGRESSO 26 

 

Dissertação 

 

Protótipo de um Manual de Ecoalfabetização para Escolas. 

 

EGRESSO 27 

 

Dissertação 
Processo de implantação dos indicadores da qualidade nos 

centros municipais de educação infantil de salvador: uma 

experiência de gestão democrática 

 

EGRESSO 28 

Relatório 

Técnico 

------- 

 
Fonte:  Secretaria do GESTEC. 
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Na tabela abaixo, correspondente a turma de 2013, da linha 1, é possível 

verificar que o formato dissertativo ainda é o mais frequente, entretanto, há uma 

movimentação e variação, tanto no “formato, quanto no produto/processo”. Os 

resultados são bem mais diversificados. Tais dados revelam uma proximidade com 

resultados propostos pelo documento de referência da Capes que institui os 

Programas Profissionais. 

Quadro 6 - Egressos de 2013 – Linha 1. GESTEC 

EGRESSOS FORMATO PRODUTOS 

EGRESSO 1 Dissertação Blog 

EGRESSO 2 Dissertação Blog 

EGRESSO 3 Dissertação Metodologia Inovadora 

EGRESSO 4 Dissertação Documento de referência 

EGRESSO 5 Dissertação Plano de Intervenção 

EGRESSO 6 Dissertação Plano de Intervenção 

EGRESSO 7 Dissertação Nota Técnica 

EGRESSO 8 Dissertação Proposta de Diretrizes 

EGRESSO 9 Dissertação Análise do Curso de Gestão Escolar Oferecido pela Secretaria 

Municipal de Educação de Salvador - Ba 

EGRESSO 10 Dissertação Proposta de Intervenção 

EGRESSO 11 Documento 

Referencial 

Documento Referencial para as Políticas de Desenvolvimento 

Profissional Docente em Exercício do IF Baiano 

EGRESSO 12 Dissertação Roteiro Biográfico 

EGRESSO 13 Dissertação Cartilha Informativa 

EGRESSO 14 Dissertação Proposta de Intervenção 

EGRESSO 15 Dissertação Proposta de Intervenção 

EGRESSO 16 Dissertação Vídeos 

EGRESSO 17 Relatório Técnico-

Científico 

Portal 

EGRESSO 18 Dissertação Blog 

EGRESSO 19 Prototipagem Modelagem e protótipos, Gamebook 
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EGRESSO 20 Memorial + 

Relatório Técnico-

científico 

 

Documentário 

EGRESSO 21 Relatório Técnico- 

científico 

Plano de ação 

EGRESSO 22 Plano de Ação Ambiente Virtual de Aprendizagem 

EGRESSO 23 Dissertação Blog 

EGRESSO 24 Projeto de 

Aplicação 

Laboratório de Ensino de Matemática 

EGRESSO 25 Projeto de 

Adequação 

Tecnológica 

Plano de Trabalho- unidade piloto de biodiesel 

EGRESSO 26 Proposta de 

Intervenção 

Dissertativa 

Caleidoscópio 

 
Fonte:  Secretaria do GESTEC. 

 

Podemos afirmar, após inspeção sobre os trabalhos desenvolvidos das duas 

turmas de egressos (respectivamente 2011 e 2013), que foram desenvolvidos mais 

do que o exigido pela Portaria normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009 da 

CAPES: houve uma elaboração em média de 2 (dois) produtos ou processos por 

egresso. Tal fato ocorre, possivelmente, por ausência de informações sobre o 

desenvolvimento desses produtos e processos no decorrer do curso. 

Após analisar a as tabelas acima, com as turmas de 2011 e 2013, temos um 

total de 54 (cinquenta e quatro) egressos e um total de 109 (cento e nove) produtos / 

processos desenvolvidos pelos estudantes do mestrado profissional. A tabela X 

representa essa informação: 

 

Quadro 7 – Quantitativo de produtos da Linha 1. GESTEC 

EGRESSOS QUANTIDADE DE EGRESSOS 

POR TURMA 

QUANTIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS 

2011 28 56 

2013 26 53 

TOTAL 53 109 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Encontramos dificuldades na obtenção de informações da turma de 2014. O 

site estava incompleto, e os dados não estavam atualizados no portal. Segundo a 

secretaria do programa, as informações sobre o trabalho dos estudantes estavam 

incompletas devido ao atraso das defesas. Recorremos ao setor da Gerencia de 

Informática da UNEB – GERINF, e solicitamos dados sobre a ficha de inscrição dos 

egressos, para montagem mais completa do perfil, entretanto até a conclusão desse 

documento não foi possível o acesso. 

Como forma de esclarecimento, apresentamos uma ilustração que contém os 

produtos/processos possíveis segundo o Regimento GESTEC. Os coloridos 

correspondem aos produtos selecionados e realizados já pelos egressos em algum 

momento: 

Figura 4 – Ilustração de produtos e processos 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

Importante informar que, segundo o documento de referência da CAPES de 

orientação para os Mestrados Profissionais, ainda tem mais 4 (quatro) produtos 

(possíveis) que não estão na ilustração acima. São eles: composições, concertos, 

proposta de intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente e 

produção artística.  

              A Portaria que regulamente tais propostas é a PORTARIA NORMATIVA Nº 

17, de 28 de dezembro de 2009, que tem como objetivo regulamentar o Mestrado 

Profissional no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). O extrato copiado do documento de referência destaca: 

 

[...] diferentes trabalhos de conclusão, tais como dissertação, revisão 
sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de 
propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas; 
desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de 
produtos, processos e técnicas; produção de programas de mídia, editoria, 
composições, concertos, relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de 
caso, relatório técnico com regras de sigilo, manual de operação técnica, 
protocolo experimental ou de aplicação em serviços, proposta de intervenção 
em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de aplicação 
ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou produção de 
instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, 
produção artística; sem prejuízo de outros formatos, de acordo com a 
natureza da área e a finalidade do curso, desde que previamente propostos e 
aprovados pela Capes.( CAPES, 2018) 

 

Provavelmente, esses produtos foram suprimidos quando da criação do MP 

GESTEC. O documento de área da avaliação quadrienal publicado em 2017, na Ficha 

Produção 
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de Avaliação para o Quadriênio 2013-2016, p.18, deixa clara essa prerrogativa, 

quando alerta que cada Mestrado deva atender às suas especificidades. No tópico 

3.3: Trabalhos de conclusão de curso produzidos (Formato), o trecho alerta: “devem 

considerar, as especificidades dos Mestrados Profissionais e sua aplicabilidade na 

área da Educação”. 
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4. QUEM SÃO OS EGRESSOS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 1: GESTÃO 
DA EDUCAÇÃO E REDES SOCIAIS? 

 

 

             Nessa seção, alguns dos resultados encontrados durante a investigação 

serão apresentados. A seção está dividida em duas partes: na primeira, apresenta-se 

o perfil formativo e profissional dos egressos de 2011, 2013 e 2014 do MP GESTEC, 

e na segunda parte, o resultado obtido nas entrevistas. 

 A partir da análise do Currículo Lattes dos estudantes/pesquisadores do 

Mestrado Profissional GESTEC, foi possível algumas constatações: a primeira é que 

a maioria dos ingressantes são mulheres. Dos egressos de 2011 (nas duas linhas) -

30 são mulheres e 18 são homens. Dos egressos de 2013, somam-se 33 mulheres e 

18 homens. Já em 2014 foram 33 mulheres e 14 homens.   

 

Quadro 8 – Número de homens e mulheres do MP 
 

EGRESSOS  2011 EGRESSOS 2013 EGRESSOS  2014 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

30 18 33 18 33 14 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao avaliar os números acima, constata-se que a presença da mulher é sempre 

maior que dos homens nos espaços formativos dos Mestrados Profissionais. Essa 

afirmação está alinhada com os dados da educação superior e com dados que 

apontam uma inserção maior das mulheres no mercado de trabalho.  Essa hegemonia 

é tendência nos três segmentos (estudantes, servidores docentes e servidores 

técnicos) na Universidade do Estado da Bahia, conforme dados do Anuário SEAVI 

(Secretaria de Avaliação Institucional 2017- ano base 2016), de acordo com a tabela 

n.103, gráfico 47. 

Toda essa trajetória da mulher em sala de aula, pode ser compreendida e 

problematizada no texto de Guacira Lopes Louro (2008), denominado: Mulheres na 

sala de aula. No capitulo supracitado, a autora disserta sobre o magistério e a chegada 

das mulheres nesse cenário absolutamente patriarcal, onde as mulheres obtiveram 
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êxito, apenas, devido à chegada da Industrialização no Brasil, onde houve migração 

dos homens para os novos postos de trabalho. 

Na p. 450, Louro (2008) afirma:  

 

[...] os homens estavam abandonando as salas de aula. Esse movimento da 
origem a uma "feminização do magistério" - também observado em outros 
países -, fato provavelmente vinculado ao processo de urbanização e 
industrialização que ampliava as oportunidades de trabalho para os homens”. 
(LOURO, 2008, p. 450). 

 

Outro dado geral dos matriculados é com relação à cidade que eles declararam 

residir. Dos egressos de 2011, os matriculados se diziam moradores não apenas da 

cidade de Salvador (sede do Mestrado). Existem residentes em 9 (nove) cidades 

diferentes: Feira de Santana, Lauro de Freitas, Amargosa, São Gonçalo dos Campos, 

Santa Inês, Jequié, Barreiras Caetité e Dias D’ávila. A interpretação é que, talvez os 

ingressantes sejam da própria UNEB em algumas dessas regiões, e ou, próximos de 

algum dos 29 (vinte e nove) departamentos, espalhados por todo o estado da Bahia. 

A Universidade do Estado da Bahia confirma sua “vocação de multicampia” (FIALHO, 

2005). 

Do ponto de vista da formação dos egressos, o grupo de 2011 – primeira turma 

– a maioria dos egressos tem como graduação o curso de Pedagogia e as 

Licenciaturas, como aponta o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 - Perfil acadêmico dos egressos GESTEC Linha 1 – Turma 2011 
 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tal episódio é justificado por ser um Mestrado Profissional em Educação, pois 

a maioria dos que almejam esse Mestrado já são educadores que trabalham na área. 

Somando-se o contingente de Pedagogos e Licenciados, pode-se afirmar que quase 

metade dos egressos são da área pedagógica.   

Verificou-se, também, se havia algum outro tipo de formação, e constatou-se  

que 96% dos egressos possuíam especialização (formação lato sensu),em áreas 

diversas, enquanto que apenas 7% seguiram para um programa de Doutoramento. O 

gráfico nº 2 ilustra tal questão: 

 

Gráfico 3 – Egressos com especialização e doutorado de 2011 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O fato do baixo percentual de egressos nos programas de doutorados reforça 

a concepção de Fisher (2005, p.18), quando afirma que, em geral, a procura pelo MP 

está muito mais conectada com um desejo de aperfeiçoamento de alto nível para o 

mercado de trabalho, do que investir exatamente em uma carreira acadêmica: 

 

O mestrado profissional dá aos seus alunos que se tornam mestres a 
oportunidade de fazer sua pesquisa, se graduar e poder aplica-la no futuro 
no seu ambiente de trabalho, são alunos interessados em se qualificar que 
buscam a teoria para relacionar com a prática do seu trabalho, portanto para 
esses profissionais que não desejam uma carreira apenas acadêmica o 
mestrado profissional, termina por ser a melhor opção (FISHER,2005, p.18) 

 

            No próximo gráfico, do ponto de vista profissional desse mesmo grupo, pode-

se afirmar que a maioria dos egressos (39%) são servidores técnicos da Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB) ou do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e ou Universidade 
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Federal da Bahia (UFBA). Os outros (36%), correspondem aos docentes da própria 

UNEB, oriundos de diversos Campi da Universidade.  

 

Gráfico 4 - Perfil profissional dos egressos GESTEC Linha 1 - Turma 2011 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda do ponto de vista profissional, 5 (cinco) são gestores (18%), associados 

a algum órgão de governança dentro da universidade (Pró-reitorias, Secretarias, 

Coordenadores, dentre outros). Esse perfil possui encaixe perfeito à descrição da 

Linha 1. Vejamos o extrato retirado do site: 

 

Área de Concentração 1 – Gestão da Educação e Redes Sociais: Análise 
e aplicação de medidas de gestão, voltadas para o desenvolvimento de 
políticas, planos, programas, projetos e avaliação educacional. Visa atender 
a formação de profissionais que atuam na educação básica e na educação 
superior em especial gestores, tendo em vista projetos e produtos para 
intervenção nos processos educacionais, a exemplo do desenvolvimento de 
aplicativos, materiais didáticos e instrucionais, estudos de caso, planos e 
programas. (SITE GESTEC, 2018). 

 

Essa linha comumente atrai profissionais da área pública, quando, nas suas 

chamadas, anunciam:  

 

podem concorrer gestores ou professores na Rede Pública de Educação 
(Municipal, Estadual e Federal); servidores do quadro efetivo da UNEB; 
servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, e 
Demanda social (que atuem na educação básica e/ou superior). (Site UNEB, 
2018).  
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Finalizando, 7% dos egressos posicionam-se no mercado como Consultores, 

trabalham para o governo do estado da Bahia. Conclui-se que 95% dos egressos da 

Linha 1 do ano de 2011 trabalham no serviço público. Poucos profissionais advêm da 

iniciativa privada.  

 

Perfil acadêmico dos egressos GESTEC, linha 1 – turma 2013. Dos egressos 

de 2013, houve um aumento discreto da inserção de educadores no Mestrado 

Profissional, no total de 15. Em 2011 eram 14. A tendência do interesse de educadores 

permaneceu muito próxima dos egressos de 2011, no entanto a inserção de 

estudantes de outras áreas vem aumentando. Além de pedagogia e licenciaturas, 

alguns cursos ganham destaque: enfermagem e Administração de Empresas. O 

gráfico abaixo é elucidativo nesse quesito. 

 
Gráfico 5 – A formação dos egressos da turma de 2013 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já dentro da inserção profissional dos pleiteantes ao Mestrado Profissional, 

houve uma ampliação. No gráfico é possível certificar-se do aumento dos números de 

professores (41%). Os servidores técnicos no mesmo patamar do grupo anterior, 

assim como os gestores.  A educação no Brasil não é um fenômeno “engessado”, 

muito pelo contrário, ela modifica, se transforma da mesma forma que os seres 

humanos, que estão sempre em processo de evolução. Essas mudanças são 

importantes porque, na medida que ocorrem essas transformações, são adicionadas 
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novas modalidades de ensino e diferentes profissionais de diferentes áreas buscam 

ampliação. 

Os Mestrados Profissionais foram aprovados pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), por meio da Portaria n. º 080 em 

1998. Foi necessária a criação dessa modalidade de ensino para atender mercado, e 

realmente era necessário formar profissionais com conhecimento aprofundado, porém 

com base no viés acadêmico, com relevância do aprofundamento da formação 

cientifica e profissional.  O gráfico a seguir apresenta esse cenário de ampliação.  

 

 
GRAFICO 6 – Perfil profissional dos egressos- turma 2013 

 
  

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Dessa turma de egressos, a grande maioria era de professores (41%), de 

servidores técnicos (30%), perfazendo um total de (71%), ou seja, os egressos da 

turma de 2013 compõe um grupo formado predominantemente por agentes ligados a 

educação pública. 
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GRÁFICO 7 – A formação dos egressos- turma 2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre a formação dos egressos da turma de 2014, a predominância da 

formação na área da educação é evidente. Somando-se o quantitativo de pedagogos 

e de licenciados, o resultado é um percentual de quase 80% de estudantes com essa 

formação.  É possível perceber uma ampliação das áreas do conhecimento neste 

grupo, onde há egressos com formação em Ciências Contábeis, Psicologia, Química 

e Nutrição.  

 

Gráfico 8 – Perfil profissional dos egressos GESTEC linha 1 - turma 2014 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O gráfico acima confirma que a turma de egressos de 2014 apresenta um perfil 

muito próximo dos anos anteriores. Técnicos, Professores e Gestores se alternam no 

quantitativo, entretanto o perfil é o mesmo. 

O gráfico abaixo revela o quantitativo da formação lato sensu dos egressos dos 

três anos consecutivos (2011, 2013 e 2014): 

 

Gráfico 9 – A pós-graduação dos egressos e nível de ocupação – turmas 

2011,2013,2014 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao reunir os egressos dos três anos (2011, 2013 e 2014), foi possível asseverar 

que a maioria deles já tinha nas suas trajetórias a consecução de uma especialização 

lato sensu (97%). Outro aspecto constatado é que metade possuía mais de uma 

especialização (49%), e que 5% tinham realizado ou estavam em processo de 

doutoramento. Esse gráfico revela também que a maioria dos seus egressos 

estão/estavam posicionados no mercado de trabalho (95%), portanto a 

empregabilidade é alta entre egressos. Em uma avaliação mais apurada, será 

possível avaliar o impacto desses egressos no mercado de trabalho e a relação mais 

direta com o MP GESTEC. 
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4.1 Resultado das entrevistas 
 

 

Como foi dito anteriormente, por meio de entrevista ocorreu a possibilidade de 

compreender os resultados dos processos/produtos desenvolvidos pelos egressos, 

assim como saber sobre sua trajetória pelo programa. A entrevista foi o instrumento 

de coleta que permitiu a averiguação dos fatos, a determinação de opiniões e 

sentimentos dos participantes sobre os fatos investigados. 

As entrevistas seguiram um planejamento para que as informações não se 

perdessem. Foram quatro perguntas fechadas que geraram alguns resultados, que 

veremos logo a seguir. As outras questões foram abertas (3 questões), a título de 

complementação da informação 

Depois da elaboração do instrumento de pesquisa (entrevista estruturada), 

cópias foram enviadas aos Egressos, via e-mails e aplicativos de Smartfone 

(Whatsapp). Foram distribuídas para 100 endereços de e-mails e, com os resultados, 

obteve-se um retorno, correspondente ao total de 15% (quinze por cento) de 

respostas, sendo que 9 egressos enviaram por e-mail e 6 pelo aplicativo Whatsapp. 

Com o objetivo de facilitar a análise, os egressos foram classificados por ano e 

por numerais. Extratos das entrevistas aparecerão no texto mais abaixo. Os egressos 

serão identificados/apresentados por números e o respectivo ano da sua saída do 

programa. Suas identidades foram suprimidas e preservadas.  

 

Quadro 9 – Egressos por ano e numerais 

EGRESSOS 2011 

Egresso 1 

2011 

Egresso 2 

2011 

Egresso 3 

2011 

Egresso 4 

2011 

Egresso 5 

2011 

Egresso 6 

2011 

Egresso 7 

2011 

Egresso 8 

2011 

Egresso 9 

2011 

Egresso 10 

2011 

 

EGRESSOS 2013 
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Egresso 1 

2013 

Egresso 2 

2013 

Egresso 3 

2013 

Egresso 4 

2013 

Egresso 5 

2013 

Egresso 6 

2013 

Egresso 7 

2013 

Egresso 8 

2013 

Egresso 9 

2013 

Egresso 10 

2013 

 

EGRESSOS 2014 

Egresso 1 

2014 

Egresso 2 

2014 

Egresso 3 

2014 

Egresso 4 

2014 

Egresso 5 

2014 

Egresso 6 

2014 

Egresso 7 

2014 

Egresso 8 

2014 

Egresso 9 

2014 

Egresso 10 

2014 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os egressos foram convocados a responder às quatro questões 

disponibilizadas no quadro abaixo.  

 

Quadro 10 – Instrumento de entrevista 

1. Quão efetivo foi o Mestrado Profissional para sua carreira profissional? 
 

[   ]. Extremamente efetivo [   ]. Moderadamente efetivo [   ]. Nada efetivo 

Fale sobre sua trajetória profissional antes e depois do Gestec 
 

2. O produto/processo desenvolvido no seu MP Gestec foi aplicado no Mercado de 

Trabalho?   
 

[   ]. Extremamente bem aplicado [   ]. Moderadamente bem aplicado [   ]. Nada bem aplicado 

Quais as facilidades e dificuldades na aplicação 
 

3. Quão bem as disciplinas do Mestrado Profissional o auxiliaram na construção do seu 

produto/processo? 
 

[   ]. Extremamente bem [   ]. Muito bem[   ]. Moderadamente bem[   ]. Ligeiramente bem  [   ]. 

Nada bem 

Quais as disciplinas? 
 

4. Em geral, você está satisfeito com a sua experiência nesta universidade? 
 

[    ]. Extremamente satisfeito[    ]. Moderadamente satisfeito [    ]. Nem satisfeito, nem 

insatisfeito [    ]. Moderadamente insatisfeito [    ]. Extremamente insatisfeito 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A primeira questão fechada teve como objetivo obter conhecimento sobre a 

importância da realização de um Mestrado Profissional e o impacto do mesmo sobre 

as carreiras profissionais. Abaixo a representação gráfica desse conhecimento: 
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Gráfico 10 – Importância e impacto do MP 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Constata-se que a maioria deles, cerca de 53%, responderam que cursar o 

Mestrado Profissional foi um ato decisivo para o desenvolvimento de suas vidas e 

carreiras. Alguns desses depoimentos foram extraídos e apresentados aqui: 

 

(EGRESSO 1 2014): “Cursar o Mestrado em Educação foi muito importante, eu que 

vinha de outra área, me fez ter uma outra visão do mercado de trabalho, fiz uma 

reflexão sobre o processo de opressão e oprimidos” (EGRESSO 1 2014). 

 

(EGRESSO 2 2014): “O Mestrado Gestec foi um divisor de águas em minha vida. No 

campo pessoal, o trânsito no universo da sociologia, a aquisição de novos 

conhecimentos, o desenvolvimento de outros olhares acerca das realidades dos 

jovens no Brasil, na Bahia e os ‘mecanismos de formação’ para o trabalho” 

(EGRESSO 2 2014).  

 

(EGRESSO 3 2014) [...] “apurou minha percepção da relação trabalho e educação, a 

conjuntura política, a legislação que fragiliza o sistema educacional refletindo 

automaticamente na exploração do jovem estudante – trabalhador” (EGRESSO 3 

2014). 
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(EGRESSO 4 2013) [...] “ter cursado o Mestrado possibilitou um amadurecimento 

acadêmico e profissional muito grande, com o mestrado aprendi a ter mais rigor 

científico em cada atividade executada no trabalho” (EGRESSO 4 2014).  

 

Os relatos revelam um grau alto de satisfação, até mesmo do ponto de vista 

pessoal: 

  

(EGRESSO 5 2011) [...] “No nível pessoal constituiu em maior oportunidade de 

aprendizagem no aprofundamento de conhecimentos com ricas reflexões para pensar 

e propor inovações nas práticas de gestão na instituição de forma fundamentada e 

com maior poder argumentativo em questionamentos que mobilizem outros sujeitos 

na universidade à aplicação” (EGRESSO 5 2011). 

 

(EGRESSO 6 2011) [...] “o mestrado proporcionou o desenvolvimento profissional 

através da progressão na carreira e ampliou as possibilidades de atuação na 

academia” (EGRESSO 6 2011).  

 

(EGRESSO 7 2013) [...] “Profissionalmente me possibilitou conhecer pessoas, realizar 

algo que sempre tinha sonhado, senti uma valorização profissional por estar cursando 

um Mestrado em universidade pública” (EGRESSO 7 2013). 

 

Esse mesmo Egresso revelou ter alguma dificuldade e declarou: 

  

(EGRESSO 7 2013) “Na vida pessoal os anos de curso não foram muito positivos, as 

dedicações ao curso tiraram tempo da minha família e me causaram muita ansiedade. 

Após o curso, tive certeza de que é preciso cuidar e doar mais do nosso tempo ao que 

realmente importa” (EGRESSO 8 2014). 

 

Entretanto, profissionalmente confessa a importância do MP em sua vida:  

 

(EGRESSO 8 2014) “Cursar o MP GESTEC possibilitou formar redes, conhecer 

instituições de referência nos desenvolvimentos SIG's, mas principalmente conhecer 



72 
 

a Pós-Graduação stricto sensu e suas especificidades, negócio com o qual trabalho 

hoje” (EGRESSO 8 2014). 

 

Na questão seguinte, foi perguntado aos egressos sobre a aplicação dos seus 

produtos/processos no mercado de trabalho. A maioria, cerca de 60% (sessenta por 

cento), afirmou que não obteve sucesso, e apenas 20% assinalaram que haviam 

conseguido implementar a melhoria.  

A pergunta exata foi: conseguiu implantar no seu trabalho? Encontrou 

dificuldades? Quais? O gráfico abaixo, representa o resultado da questão fechada: 

 

 

Gráfico 11 – Importância e impacto do MP 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em sua grande maioria, o insucesso. Afinal, 60% não conseguiu a 

implementação, 20% conseguiu implementar uma parte o processo ou produto, e 20% 

logrou êxito.  Abaixo o extrato de algumas dessas respostas e seus motivos. 

 

 

(EGRESSO 5 2014) 
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“[...] O meu produto foi Dissertação e Blog, e não consegui implementar. Os envolvidos 

não alimentaram o blog, não demonstraram interesse” (EGRESSO 5 2014). 

 

O autor dessa proposta implementou o Blog no seu ambiente de trabalho. 

Entretanto, não conseguiu adesão a essa proposta. Nos projetos de intervenção 

(pesquisa-ação) é importante que os envolvidos desejem mudanças, tanto quanto o 

autor da proposta. Pesquisa-ação conhecida como modelo do “agir coletivo”.  

Para Thiollent, 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo 
e participativo. (THIOLLENT, 1985, p.14). 

 

Tudo indica que o que Thiollent (1985) preconiza não aconteceu com essa 

proposta. Ocorreu o insucesso pelo fato de não ter sido uma demanda do local de 

trabalho.  

 

(EGRESSO 8 2013) 

“[...] Tive um trabalho enorme no desenvolvimento do meu produto, no entanto, 

entraves da gestão pública não favoreceu a aplicação, acredito até que houve um 

certo ciúme no meu setor” (EGRESSO 8 2013). 

  

A máquina pública (devido aos processos burocráticos), apresenta uma certa 

dificuldade para inovações. Talvez por isso, o insucesso do Egresso 8 de 2013. 

 

(EGRESSO 5 2011) 

“[...] Alguns critérios das propostas foram incorporados informalmente em algumas 

atividades executadas, no entanto, não foram institucionalizadas como proposto. Uma 

das dificuldades foi a mudança da equipe envolvida, nas lideranças da unidade e na 

própria gestão da instituição no período, o que trouxe uma descontinuidade nas ações 

que estavam em andamento, paralisando não somente esse processo como outros 

relevantes que estavam diretamente relacionados” (EGRESSO 5 2011). 

 

(EGRESSO  9 2014) 
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“[...] Obtive sucesso sim. A maior dificuldade se deteve no desenvolvimento da 

tecnologia, considerando que o SIG passou a ser uma ferramenta da Universidade, o 

número pequeno de desenvolvedores na GERINF, causou muitos atrasos” 

(EGRESSO 9 2014). 

 

O autor desse produto relatou que obteve apoio institucional para a construção 

e viabilização do mesmo. Obteve sucesso por ter percebido que sua inovação poderia 

preencher uma lacuna existente na universidade.  

 

(EGRESSO  8 2014) 

“[...] Implantar não seria o termo, mas utilizá-lo como insumo nos trabalhos 

transversais que desenvolvemos aqui na Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais – instituição à qual integro, sim” (EGRESSO 8 2014). 

 

Constata-se a partir dessa entrevista que elementos do seu produto/processos 

foram importantes para o trabalho dessa superintendência. 

Em outro trecho da entrevista, esclareceu: 

 

O produto foi um indicador para educação básica. Funcionou (a) como 
insumo para o desenvolvimento de outros produtos /dados e informações q a 
sociedade /governo também pode utilizar. A instituição a qual trabalho um 
dos seus fins é a produção de dados e informações. (EGRESSO 8 2014). 

 

(EGRESSO  9 2011) 

“[...] O meu produto foi a Dissertação. Essa também é uma opção oferecida pelo 

Gestec. Considerando os marcos teóricos e os dados estudados, de certa forma sim 

consegui implementar na minha atividade de gestora” (EGRESSO 9 2011). 

 

            Em outra seção, quando analisamos os perfis de formação dos 

egressos, constatamos que a grande maioria dos egressos, mais de 90%, havia 

realizado cursos de pós-graduação lato sensu antes da chegada no MP. Tal fato 

reafirma/confirma o porquê ou um dos motivos da preferência pelos modelos de 

dissertação.  

 

Para João Bosco Medeiros, 
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Tanto a chamada dissertação de mestrado quanto a tese de doutorado são 
textos dissertativos e em ambos os textos pode haver a defesa de uma ou 
mais teses. Em geral, tanto um como o outro trabalho científico constituem-
se em monografia. (MEDEIROS, 2003, p.248).  

Outro autor, Joaquim Severino (1986), tem o mesmo alinhamento que Medeiros 

(2003). O recorte abaixo confirma:  

 

Tanto a tese de doutoramento como a dissertação de mestrado são, pois, 
monografias cientificas que abordam temas únicos delimitados, servindo-se 
de um raciocínio rigoroso, de acordo com as diretrizes lógicas do 
conhecimento humano, onde há lugar, tanto para a argumentação puramente 
dedutiva, como para o raciocínio indutivo baseado na observação e na 
experimentação. (SEVERINO, 1986, p.193) 

 

Talvez por isso esse formato seja mais confortável tanto para o 

orientador/professor orientar (já que passou por todas as fases), quanto para o 

estudante, realizar o exercício dissertativo/monográfico. 

 

Outro motivo, para que a grande maioria tenha escolhido a Dissertação, seja a 

ausência de informação (com mais detalhes), acerca das possibilidades e viabilidades 

de outros produtos/processos. 

Passando para outra questão, foi arguido aos egressos se, durante o seu 

percurso dentro do Programa, obtiveram algum apoio para a construção do seu 

produto/processo. As respostas, em quase unanimidade, foram “NÃO”, e que 

nenhuma disciplina tratou especificamente do ponto de vista tecnológico de 

construção, elaboração desses produtos ou processos. O Gráfico representa esse 

conhecimento: 

Gráfico 12 – Auxílio para construção de produtos/processos 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os egressos escreveram: 

 

(EGRESSO 3 2014) “[...] Não. O Gestec não me ensinou nada de tecnologia da 

educação. O blog foi criado por mim, em parceria com um técnico dessa área, que eu 

paguei para elaborar" (EGRESSO 3 2014).  

 

(EGRESSO 6 2014) “[...] Meu orientador e eu discutimos e optamos por fazer 

dissertação e um plano de ação para a escola. Foi ele (o orientador), que me conduziu 

no plano de ação. As disciplinas não” (EGRESSO 6 2014). 

 

(EGRESSO 4 2011) “[...] Até gostaria de conhecer outras possibilidades, mas achei 

mais tranquilo, escrever a Dissertação. Não lembro, mas acho que as disciplinas não 

ajudaram não” (EGRESSO 4 2011). 

 

Os episódios acima relatados nos fazem refletir que alguns reconhecem a 

importância de se ter alguma inovação, no entanto, muitas vezes não há um domínio 

da ferramenta.  Como sugestão, o MP GESTEC poderia incluir dentro das disciplinas 

algum tipo de oficina de orientação, e, associado a isso, um Manual ilustrado com 

mais informações sobre esses produtos. 

Sobre o resultado de outra questão, foi sobre a satisfação de viver a experiência 

na universidade e em que o que o programa poderia ser melhor. 

  

Gráfico 13 – Satisfação de egressos 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme o gráfico acima, constata-se que a maioria está muito satisfeita em 

viver essa experiência no Mestrado Profissional em Educação na Universidade do 

Estado da Bahia. No entanto, ao ser perguntado em que poderia melhorar, os 

Egressos responderam:  

 

(EGRESSO 1 2014) “Poderia melhorar na estrutura física, salas mais bem equipadas, 

reforma e ampliação do prédio de pós-graduação” (EGRESSO 1 2014). 

 

(EGRESSO 2 2014) “[...] senti muita falta de metodologia cientifica. Muita dificuldade 

com os métodos. No meu período, as disciplinas de Pesquisa Aplicada I e II foram 

muito ruins” (EGRESSO 2 2014). 

 

(EGRESSO 3 2014) “[...] Melhoria do quadro docente, com professores de outras IES, 

viabilizando os intercâmbios e outras formas de convênios e parcerias para pesquisas 

e eventos regionais, nacionais e internacionais” (EGRESSO 3 2014). 

 

(EGRESSO 5 2013) “[...] O Gestec poderia ser melhor em vários aspectos, por ser um 

mestrado profissional, acha que as aulas poderiam ser mais produtivas, além do que 

faltam, bolsas de estudo e laboratórios para os estudantes” (EGRESSO 5 2013).  

 

Sobre o mesmo tópico, outro egresso de 2013 declarou que o MP GESTEC 

poderia ser melhor: 
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(EGRESSO 7 2013) “[...] na implantação e difusão dos produtos gerados por seus 

egressos” (EGRESSO 7 2013). 

 

             Outro Egresso de 2014 fez a seguinte sugestão:  

 

(EGRESSO 9 2014) “[...] criar maior mecanismos de articulação prática com a 

sociedade no sentido de promover maior divulgação dos trabalhos produzidos; talvez 

essa seja uma lacuna de muitos cursos de pós-graduação” (EGRESSO 9 2014).  

 

Questões concernentes à divulgação científica e comunicação emergiram das 

entrevistas, como um tópico a ser minuciosamente avaliado e discutido pela gestão 

dos programas de Pós-graduação stricto sensu, e especialmente o MP GESTEC. 

Sobre a circulação do conhecimento científico, recorre-se a Michel Serres (1995, 

p.122), que coloca que “a ciência, não tem a ver tanto com o conteúdo, mas com o 

modo de circulação. Quando se faz circular a informação tratada de uma forma 

cuidadosa, com poucos “ruídos”, está tem um papel decisivo na sociedade”. 

Para Carlos Vogt, esse problema de comunicação é ausência de uma cultura 

cientifica. O referido autor afirma que: 

 

A atividade científica também é uma atividade cultural específica, tem 
especificidades, tem características dos pontos de vista lingüístico, 
sociológico, epistemológico, filosófico. É uma atividade cultural que tem 
características muito específicas no que diz respeito aos aspectos da 
produção do conhecimento científico e que tem características que vão se 
agregando a esta do ponto de vista não só da produção do conhecimento, 
mas da circulação social do conhecimento científico, pelo ensino, pelas 
atividades de motivação em torno da ciência e das atividades de divulgação. 
(VOGT, 2008, p.02). 

 

É preponderante considerar que a democratização do conhecimento amplia a 

discussão do cidadão de ter informação. A ciência é um bem cultural, porque a 

divulgação científica passa pelo contexto socioeconômico, ou seja, pelo momento 

histórico. O curso de pós-graduação, MP GESTEC tem uma produção 

social/tecnológica de bastante relevância na Bahia, no entanto, na mesma proporção, 

é invisibilizada por não obter mecanismos que comuniquem essas produções. 
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Deve-se repensar a forma de circulação desse conhecimento, porque é 

possível afirmar que o MP GESTEC já possui um número considerável de tecnologias 

inovadoras. A criação de mecanismos de comunicação e informação evidenciariam a 

importância desse programa para a comunidade baiana e nordestina, além de facilitar 

a relação sistema de avaliação (CAPES) e Programa Profissional. 

 

6.2 Egressos 

 

Outro aspecto a ser considerado, que denominaremos de eixo de análise é o 

conceito: Egressos. 

Etimologicamente, a palavra EGRESSO significa o ato ou efeito de sair ou de 

se afastar, alguém que saiu ou se afastou de uma comunidade, universidade, ou 

grupo, alguém que deixou de fazer parte de algo, de acordo com o dicionário Aurélio 

(2018)9. 

Trazendo para o nosso contexto, estamos tratando dos egressos da 

universidade, e em especial os “saídos” dos cursos de Pós-graduação stricto sensu, 

Mestrados Profissionais em Educação. Ao realizar um levantamento, constatou-se 

que as pesquisas sobre egressos no Brasil ainda são poucas, necessitando avançar 

mais nessa área. Foi possível encontrar algumas Instituições de ensino superior - IES 

que realizam acompanhamento de egressos. Para alguns autores como Morosini 

(2009, p.23), é importante acompanhar os estudantes por alguns motivos: “avaliar as 

características de identificação pessoal, situação profissional, formação acadêmica e 

as expectativas no mercado” (MOROSINI, 2009, p. 23).  

No contexto norte-americano, praticamente todos os colégios possuem um 

sistema de acompanhamento de egressos, o que os mantém ligados à instituição por 

toda a vida. Além disso, eles são muito valorizados nas ações de marketing. Há uma 

melhora também na relação das práticas pedagógicas e o espaço profissional, porque 

esse processo gera bastante autoavaliação. 

 

 

 

 

                                                           
9   Disponível em < https://dicionariodoaurelio.com/egresso>. 
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5. PESQUISA DE SIMILARES PARA CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE 
ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS - PESQUISA E PROPOSTA 

 

No Brasil, embora algumas pesquisas tenham sido 
realizadas na década de 1980 e os “Portais do 
Egresso” tenham proliferado nos últimos anos, os 
estudos de egressos continuam esporádicos, pouco 
utilizados e com insuficiências metodológicas que 
podem estar associadas à falta de observação das 
experiências internacionais.  

(PAUL, Jean-Jacques, CDH, 2015) 

 

Um dos objetivos desse estudo é a criação de uma estratégia de 

monitoramento dos produtos dos egressos do Programa MP GESTEC. Espera-se, 

com esse trabalho, descobrir a trajetória dos egressos do Programa Profissional em 

Educação, verificando qual a aplicabilidade dos processos e produtos desenvolvidos 

no seio do programa.  

Perseguindo esse objetivo, iniciou-se uma pesquisa de similares, investigando 

os principais portais de internet das universidades, a título de conhecimento das 

possibilidades de relação com os seus egressos. Para os pesquisadores dessa área, 

houve uma multiplicação muita intensa desses portais. Entretanto, avaliam que não 

houve efetividade e que eles não passam de cadastramento de egressos. Retratam a 

inexistência de uma política de egressos que tenha obtido sucesso no Brasil. 

Na busca de informações bibliográficas sobre pesquisas com egressos, 

encontramos o estudo de Jean Jacques Paul (2015), que apresenta um panorama de 

diversas experiências de acompanhamento de egressos do ensino superior.  Desse 

estudo, chegamos em Geraldo Ribas Machado (2010) que, em seu levantamento, 

apresentou um elenco de pesquisas sobre essa área, inclusive cita um levantamento 

realizado na UNEB de 1987 a 2007 por Regina Celi. Abaixo, as investigações 

encontradas: 

 

Quadro 11 – Levantamento de estudos sobre egressos 

1 Monteiro (1988), que entrevistou 640 egressos do curso de administração da UPE 

nos anos 1980 

2 Duarte et al. (1999), em que os autores contataram, por telefone, 891 graduados 

de 1997-2001 da Universidade de Pelotas;  
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3 Gambardella et al. (2000), que entrevistaram 217 do curso de nutrição da USP 

4 Callegari (2001) com 110 egressos em 1998 e 1999 de uma universidade particular 

do Rio Grande do Sul 

5 Machado também remete à tese de Teixeira (2002), com 26 entrevistas com 252 

graduados em 2000- 01 (de 24 cursos) 

6 Saurin (2006), junto a 52 egressos do curso de Administração da Universidade do 

Oeste do Paraná em 1997 e 2004. 

7 Andriola (2006), com 101 formandos dos cursos de graduação de 2003 e 2004 

8 Pires (2008), junto a 87 egressos da UNEB de 1987 a 2007 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Jean Jacques Paul (2015), realizou um levantamento de trinta e dois (32) 

portais de internet e afirma que eles procuram responder apenas ao sistema de 

avaliação (SINAIS). Na citação abaixo, apresenta o detalhamento do estudo: 

 

32 instituições de ensino superior que possuem seu “Portal do egresso”. São 
quatro universidades federais, três universidades estaduais, uma 
universidade municipal, dois institutos federais, onze universidades 
particulares e doze faculdades privadas. Essas iniciativas representam, sem 
dúvida, como é bem ilustrado no portal da Universidade Estadual de Londrina, 
uma “aproximação com os ex-alunos, intenção que foi reforçada pelas 
exigências do programa de autoavaliação institucional determinado pelo 
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior”. (PAUL, 2015, p.320). 

 

Buscou-se, nesse levantamento, estabelecer um panorama atual desses 

portais. Quatorze (14) portais em universidades em todo o território brasileiro foram 

avaliados e apresentados nessa seção. A exemplo da: USP - Universidade de São 

Paulo, a PUC – Pontifícia Universidade Católica de Minas - MG, UEMA -     

Universidade Estadual do Maranhão, UNINTER – Curitiba, UERJ – Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, UNIRIO 

- Universidade do Rio ,UFRB - Universidade Federal do Recôncavo, UFAL - 

Universidade Federal de Alagoas, UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do 
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Paraná, UCB - Universidade Católica de Brasília, UNISC - Universidade de Santa Cruz 

do Sul, UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFF - Universidade 

Federal Fluminense. 

A primeira investigada foi a USP – Universidade de São Paulo, que possui o 

sistema denominado ALUMNI, onde enfatiza o orgulho dos egressos terem sido 

alunos da USP, fica evidenciado na mensagem que deixa no portal. 

 

 

Figura 06 – Sistema ALUMNI da USP 

 

Fonte: http://alumni.usp.br 
 

Nesse portal é possível visualizar a seguinte mensagem para os seus egressos:  

 

O prestígio da USP é também resultado da qualidade de seus diplomados. É 
muito importante ter você conosco! Esta rede de antigos alunos de graduação 
e pós-graduação proporciona contato com colegas, oportunidades de 
trabalho, educação continuada e uma série de outras vantagens. Expresse o 
orgulho em ter sido estudante da USP e seja bem-vindo(a) ao Portal ALUMNI 
da Universidade de São Paulo. (USP, 2017). 

 

A segunda Universidade foi a UNINTER de Curitiba, que possui um sistema de 

localização de egressos estabelecendo parcerias. 

 

 

 

http://alumni.usp.br/
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Figura 07 – Sistema UNINTER 

 

  Fonte: Site da UNINTER. 

 

Vejamos a mensagem deixada para o egresso dentro do portal UNINTER: 

 

Caro aluno egresso, pedimos que anualmente preencha o formulário de 

acompanhamento para aluno egresso. Seu contato é muito importante como 

um dos meios utilizados para avaliarmos a evolução do Programa e sua 

inserção no mercado de trabalho, além de que com este contato poderemos 

efetivar a promoção de parcerias, desenvolvimento de projetos, participação 

em eventos, entre outros. Participe, preencha o formulário e contribua nos 

contando sobre suas experiências!!!  CLIQUE AQUI E ACESSE o Formulário 

de acompanhamento do aluno egresso. (UNINTER, 2017). 

 

A terceira Universidade pesquisada foi a UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro. 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro possui 54 Programas de Pós-graduação 

stricto sensu credenciados pela CAPES, oferecendo 48 cursos de mestrado 

acadêmico, 38 cursos de doutorado e 5 mestrados profissionais; e aproximadamente 

100 cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) em diversas áreas do 

conhecimento. 

Uma crítica ao site da UERJ é que não especifica os Mestrados Profissionais 

mencionados na chamada acima. A plataforma também não possui acesso às 

informações que nos mostram, norteiam sobre os projetos dos seus egressos.  

 

http://alumni.usp.br/
http://portal.uninter.com/wp-content/uploads/2014/02/Ficha-Acompanhamento_Egresso.pdf
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Figura 08 – Site da UERJ 

   

 
Fonte: Site da UERJ - http://www.uerj.br/index.php. 

. 

O quarto portal pesquisado foi o da PUC Minas. Site com pouquíssimas 
informações. 
 

Figura 09 – Site da PUC Minas 

 

 

Fonte: Site da PUC Minas  

 http://www.pucminas.br/pesquisa/Paginas/Mestrado-e-Doutorado.aspx 

 

O quinto portal foi o da UEMA – Universidade Estadual do Maranhão. Mesmo 

com o sistema de informação, sistema acadêmico dos mais avançados no Brasil, o 

SIG UEMA não possui acompanhamento de egressos. 

 

Figura 10 – Site da UEMA 

 

http://alumni.usp.br/
http://www.uerj.br/index.php
http://alumni.usp.br/
http://www.pucminas.br/pesquisa/Paginas/Mestrado-e-Doutorado.aspx
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Fonte: http://www.sig.uema.br/?page_id=11 

 

O próximo portal investigado foi o da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Possui uma plataforma que pode servir de modelo, por ser clara, objetiva e direta. 

Esse portal é o mais completo, inclui uma aba onde os egressos podem deixar 

depoimentos.  

 

Figura 11 – Site da UFSC 

 

 
Fonte: http://www.egressos.ufsc.br/. 

 

O Portal da UNIRIO – Universidade do Rio de Janeiro apresenta um programa 

denominado de Jóia Rara – PROJOIA. É uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação 

- PROGRAD, tendo como objeto os ex-alunos dos cursos de graduação, visando 

acompanhar a consolidação dos cursos já existentes, bem como a expansão da 

Universidade. É um portal direcionado para egressos oriundos da graduação. 

http://www.sig.uema.br/?page_id=11
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Entretanto, a UFRB – Universidade Federal do Recôncavo Baiano, 

apresenta um Portal que contempla egressos da graduação e pós-graduação. No seu 

menu de opções apresenta algumas possiblidades: Cadastre-se; Sobre o Portal do 

Egresso; Mural de Depoimentos; Egressos em Destaque; Cursos de Pós-Graduação; 

Oportunidade. Apresenta a seguinte mensagem: 

 

No ano de 2013, quando a UFRB completa oito anos de atuação, lançamos 
o Portal de Egressos da UFRB. Esta ferramenta de comunicação com os ex-
estudantes apoia-se na visão de Paulo Freire presente no livro Pedagogia da 
autonomia: [...] gostaríamos de saber onde estão os nossos egressos seus 
sucessos e dificuldades, e acompanhar as suas experiências profissionais. 
Assim, poderemos aperfeiçoar os nossos cursos de graduação e pós-
graduação a cada ano e construir projetos de formação continuada próximos 
das necessidades dos profissionais de cada área. (PORTAL UFRB, 2018). 

 

O endereço do Portal é: https://www.ufrb.edu.br/egressos/sobre-o-portal-do-

egresso. 

O Portal da UFAL - Universidade Federal de Alagoas também está 

direcionado para os egressos da graduação. O endereço do site é 

https://ufal.br/estudante/egressos. 

 

Figura 12 – Site da UFAL 

 

Fonte: Site da UFAL. https://ufal.br/estudante/egressos. 

 

O portal da UTFPR – Universidade Tecnológica do Paraná apresenta um 

programa de egressos e oferece cadastro de currículos, além de convênios com 

organizações para contratação dos egressos. O endereço do site é 
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http://www.utfpr.edu.br/apucarana/estruturauniversitaria/diretorias/direc/departament

o-de-estagios-e-cursos-de-educacao-continuada-1/programa-de-egressos. 

Outro Portal avaliado foi o da UCB - Universidade Católica de Brasília, 

apresenta propostas como ofertas de oportunidades de emprego, trainee, de 

educação continuada, encontros e divulgações de eventos acadêmicos, sociais e 

culturais da instituição. 

           O Portal da UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul apresenta um 

quadro de onde seus egressos estão atuando. Dos 99 egressos, temos informações 

via Facebook e e-mail, que as atividades realizadas após a conclusão do curso são 

ou estão: 

 
22,2 % docentes em diferentes IES. 13 % em indústrias. 10,2 % empresários 
da área de consultoria. 9,3 % fazendo doutorado. 20,4 % lecionando ou 
atuando em secretarias de meio ambiente no estado ou municípios; e 6,5 % 
empresários da região; apenas 18,5 % não sabemos onde estão atuando 
após a conclusão do curso. (PORTAL UNISC, 2018). 

 

A próxima é a UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco. No 

portal aparece a seguinte mensagem institucional: 

 
A CAME/UFRPE, tem como objetivo desenvolver política 
de Acompanhamento e Monitoramento de Egressos, levando em 
consideração as oportunidades de formação profissional e educação 
continuada, de inserção no mundo do trabalho e de implementação de ações 
institucionais para atender às exigências cientificas, mercadológicas, 
econômicas e sociais. (PORTAL UFRPE, 2018). 
 
 

Figura 13 – Site da UFRPE 

 

Fonte: Site da UFRPE. http://www.ufrpe.br/br/content/egressos. 

http://www.ufrpe.br/br/content/egressos
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Finalizando essa etapa, investigamos a UFF - Universidade Federal 

Fluminense, onde os egressos são convocados para avaliar a UFF. Pode-se dizer que 

algumas universidades possuem políticas claras de mapeamento dos seus egressos, 

outras nem tanto. A tecnologia dos sistemas de informação são grandes auxiliares na 

proposta. 

Importante salientar que existem críticas em relação a esses portais. Para 

alguns autores, eles não são exatamente uma política de egressos. Estariam mais 

preocupados com instâncias avaliativas do que com os egressos. Para Jean Jacques 

Paul (2015): 

 

Trata-se, portanto, mais de um procedimento administrativo do que de uma 
tomada de consciência generalizada sobre a importante contribuição das 
informações prestadas pelos egressos para a estratégia de forma de 
formação das IES. Certas instituições até mesmo utilizam o portal para fazer 
propaganda dos cursos de pós-graduação ou de extensão universitária junto 
aos ex-alunos, propondo-lhes reduções. Assim, a maioria dos portais não 
oferece aos ex-alunos mais do que um simples cadastramento. (PAUL, 2015, 
p.321). 

 

Para esse autor as instituições realizam propagandas dos seus cursos. 

Completou o raciocínio acima, alertando:  

 

[...] certas instituições até mesmo utilizam o portal para fazer propaganda dos 
cursos de pós-graduação ou de extensão universitária junto aos ex-alunos, 
propondo-lhes reduções. Assim, a maioria dos portais não oferece aos ex-
alunos mais do que um simples cadastramento. (PAUL, 2015, p.321). 

 

Após o estudo, apresentam-se nas seções subsequentes duas (2) propostas 

de ação para o acompanhamento dos egressos do MP GESTEC. As ações são 

emergenciais.  Futuramente, as propostas poderão compor e fazer parte da 

construção de uma Política de acompanhamento dos egressos para toda a 

Universidade. São elas:  

 

A. Criação de um aplicativo (App) para acompanhamento; 

B. Criação de um Manual Técnico de processos e produtos recomendados 

pela Capes. 
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5.1 Proposta criação do aplicativo (app) para acompanhamento de egressos do 
MP  GESTEC 

 

Durante essa investigação, o mapeamento sobre o perfil de formação e 

profissional dos egressos foi uma prioridade. Conhecer a identidade formativa e 

profissional permitiu refletir acerca das possibilidades e limites de criação de uma 

política de egressos que se configurasse em uma atividade positiva de gestão 

universitária. 

Machado (2010) alertou sobre essa prerrogativa quando escreveu que era 

importante considerar o perfil do egresso como essencial neste contexto, pois permitia 

que a universidade direcionasse  suas ações estratégicas para as necessidades e 

expectativas dos seus graduados, sem se esquecer das informações que se deseja 

obter por intermédio desse canal de comunicação, com vistas a fomentar seus 

processos avaliativos.  

Acrescentou ainda que “a coleta de informações sobre o perfil e as perspectivas 

dos egressos” também é indispensável para o “estabelecimento e a operacionalização 

das políticas institucionais de acompanhamento de egressos” (Machado, 2010,p 25.), 

assegurando que permaneçam alinhadas com as características e particularidades de 

seu público. Para Pacheco e Simon (2017, p. 99): “Uma das principais ferramentas a 

serem exploradas no relacionamento com os egressos são os sistemas 

informatizados”.  

Depois de avaliar os Portais de egressos de algumas universidades em todo o 

País, considerou-se que a melhor alternativa emergencial (enquanto não foi 

desenvolvida uma política de egressos) seria a criação de aplicativo (App), específico 

para o programa MP GESTEC. O acompanhamento dos egressos iniciaria no ingresso 

do estudante no programa, e não em uma convocação para um cadastro de quando 

eles já saíram do Mestrado.  

O aplicativo seria uma sugestão viável, com um custo benefício relativamente 

baixo e com potencial de comunicação entre o MP GESTEC e os estudantes. Após o 

surgimento dos smartphones, os apps se tornaram verdadeiros fenômenos. Inúmeras 

organizações nasceram e cresceram rapidamente devido à popularização deles.  

Segundo Fortes (2017), a palavra “app” pode confundir  e fazer parecer que há 

alguma diferença, mas eles são exatamente a mesma coisa. O aplicativo é uma 

tradução, da língua inglesa, da palavra application, cuja abreviação é app. Desde 
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antes da chegada dos aparelhos móveis, acostumou-se com diversos ícones 

instalados em nossos computadores e notebooks. Porém, com o surgimento 

dos mobiles, celulares, os softwares ganharam novos contornos. 

Devido à mobilidade dos smartphones, surgiram novas possibilidades. O GPS 

(sistema de posicionamento global) por exemplo, com ele a comunicação e 

interatividade seria muito mais rápida do que um Portal. Identificou-se na pesquisa 

que há estudantes e egressos espalhados por todo o estado. Por meio do aplicativo, 

o acompanhamento desses egressos teria muito mais viabilidade. 

Portanto, o aplicativo pode ser definido como um software (ou programa) para 

aparelhos móveis, como smartphones e tablets. Para baixar os aplicativos, o 

procedimento é o mesmo de sempre. Você precisa ter memória disponível em seu 

dispositivo e fazer o download.  

A diferença é que ficou mais fácil esse procedimento no mobile. Com 

aplicativos próprios para esse fim — como o Play Store e Apple Store — as pesquisas 

se tornaram mais rápidas e seguras. Após concluir o download e fazer a instalação, é 

só clicar para executar o programa. O que os desktops e notebooks proporcionaram 

para facilitar nossas vidas, os dispositivos móveis elevaram à enésima potência. 

Portanto, um aplicativo pode trazer muitos benefícios para o MP GESTEC e a 

universidade como um todo, entre eles: melhorar a experiência dos estudantes; 

facilitar a comunicação entre a secretaria do programa e os estudantes; permitir que 

mais pessoas as encontrem; criar um canal de comunicação; possibilitar avaliações e 

feedbacks para os estudantes; além de informações mais administrativas e 

pedagógicas. 

Abaixo, o template construído e suas funcionalidades.  o aplicativo está como 

web aplicativo no endereço: 

https://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/egressosgestec. Sendo aprovado, ele 

poderá ser utilizado após pagamento, nas plataformas Play Store e Apple Store. 

  

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://itunes.apple.com/br/app/apple-store/id375380948?mt=8&utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/egressosgestec
https://play.google.com/store?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://itunes.apple.com/br/app/apple-store/id375380948?mt=8&utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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Figura 14 – Aplicativo 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 

 EPÓSGES – Aplicativo (App)  dos Egressos do Mestrado Profissional 

GESTEC (junção da letra E de egressos, PÓS e GES, de GESTEC). 

Operacionalização: 
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a) No primeiro semestre do curso, o aluno se cadastra e preenche um 

questionário psico-social; 

 

b) Será montado um perfil social/profissional desse egresso no questionário virtual 

(NOME, SEXO, IDADE, FORMAÇÃO/TRABALHO, VÍNCULO, FUNÇÕES); 

 

c) Barra de rolagem com notícias dos Egressos e suas atividades. Será montado 

um banco de dados com as informações coletadas; 

 

d) Terá uma caixa contendo o Item: CONHECENDO SEUS COLEGAS (cada 

estudante terá o seu perfil, onde será estimulado a inserir pequenos vídeos e 

selfies apresentando sua rotina de trabalho e correlações com sua pesquisa; 

 

e) Podem ser oportunizados no aplicativo: minicurso, oficinas no domínio das 

tecnologias, a exemplo de produtos que podem ser desenvolvidos; 

 

f) Conterá um informativo sobre as conquistas do programa, além das notícias 

sobre o sucesso dos egressos no mercado de trabalho; 

 

g) Informativo publicitário sobre os processos e produtos já desenvolvidos pelos 

egressos, desde a primeira turma em 2010; 

 

h) Manual de Produtos e processos recomendados pela Capes. 

 

O Aplicativo conterá contexto, conteúdo, interatividade e mediação 

constante pelo Programa MP GESTEC. 

 

 

5.2 Manual técnico de processos e produtos recomendados para mestrados 
profissionais em educação 

 

Apesar das vantagens evidenciadas, o manual não é a solução para todos os 

entraves que surgirão. Entretanto, pode auxiliar na elucidação dos produtos possíveis 
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de realização pelos egressos do MP GESTEC. A estrutura do manual proposto 

conterá a seguinte composição:  

 

 Apresentação: a apresentação será redigida pela Programa, direcionada aos 

seus usuários e conterá os objetivos pretendidos com a sua utilização;  

 Índice: com a indicação do assunto e do número da página, permitindo a 

localização rápida da informação; 

  Instruções para uso: resumo da estrutura básica do manual e instruções 

básicas para o seu uso e finalidade; 

  Conteúdo: orientações específicas relacionadas à realização de 

procedimentos no aplicativo 

 

No conteúdo, explicações detalhadas sobre os produtos: dissertação, revisão 

sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de propriedade 

intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas, desenvolvimento de 

aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e técnicas, 

produção de programas de mídia, editoria, composições, concertos, relatórios finais 

de pesquisa, softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras de sigilo, 

manual de operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, 

proposta de intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto 

de aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou produção 

de instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, produção 

artística. 

 

Figura 15 – Manual técnico de processos/produtos 
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Fonte : elaborado pela autora 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao finalizar esse Relatório de Pesquisa, destaca-se o caráter de provisoriedade 

dos seus resultados e afirma-se que eles indicam a necessidade de aprofundamento 

de novos estudos. Ao longo da realização da investigação, cujo objetivo central foi 

propor uma discussão acerca dos egressos do Mestrado Profissional Gestão e 

Tecnologias Educacionais- GESTEC, conhecendo a aplicabilidade dos seus 

processos e produtos, desenvolvidos na Área de Concentração 1 – Gestão da 

Educação e Redes Sociais- Egressos de 2011 a 2014, pode-se afirmar que a 

experiência foi enriquecedora, por compreender a complexidade da gestão 

universitária, principalmente de uma universidade como a UNEB, uma universidade 

pública multicampi, que tem papel importante no desenvolvimento da Bahia. 

Para avançar na análise proposta e conhecer os resultados, realizou-se uma 

discussão introdutória sobre as configurações e os contextos das políticas de pós-

graduação no Brasil, desde suas origens até sua fase mais recente. A intenção dessa 

discussão foi conhecer os contextos que fizeram com que uma modalidade de 

formação pós-graduação, os MPs, prevista desde os anos de 1965, só fosse 

efetivamente regulamentada e implementada no Brasil a partir do final da década de 

90. 

Em seguida, apresentou-se uma discussão sobre o surgimento dos cursos de 

mestrados profissionais a partir do contexto discutido, trazendo elementos sobre a 

tensão estabelecida com relação a essa nova modalidade de mestrado.  Realizou-se 

um mapeamento do perfil acadêmico e profissional dos egressos do MP GESTEC, 

ação que contemplou o primeiro objetivo específico, que foi: mapear os 

produtos/processos desenvolvidos nas pesquisas dos egressos da linha 1, dos 

anos de 2011,2013 e 2014.  

Em seguida, a partir das entrevistas, foram construídas as trajetórias 

acadêmicas e profissionais dos egressos, contemplando o segundo objetivo 

especifico: construir um conhecimento sobre suas trajetórias profissionais e 

acadêmicas. A etapa seguinte contemplou o terceiro objetivo específico: avaliar a 

efetividade dos seus resultados no mercado de trabalho, e por último: 

desenvolver uma ferramenta que amplie a possibilidade de acompanhamento 
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dos egressos. Duas propostas foram apresentadas, visando preencher uma lacuna 

de informação e acompanhamento dentro do MP GESTEC. 

 Os resultados fizeram com que apontássemos algumas soluções de gestão 

mais imediatas, como a construção de um aplicativo (ferramenta de acompanhamento 

de egressos), e um Manual de processos/produtos recomendados para Mestrados 

Profissionais. Toda essa caminhada partiu de uma questão de pesquisa: os egressos 

da Linha 1 do MP GESTEC do período de 2011 a 2014, obtiveram sucesso na 

aplicabilidade de seus processos e produtos nas instituições que atuam 

profissionalmente?   

Com base nessas considerações iniciais que demonstram elementos do 

percurso realizado no estudo, passamos a discutir alguns dos aspectos mais 

relevantes percebidos ao longo da realização da pesquisa e que podem ser 

apresentados a título de considerações finais.  

 

 

6.1 Sobre os mestrados profissionais 

 

 
Trata-se de uma modalidade de pós-graduação que passa as três décadas 

seguintes sendo trabalhada, rejeitada, repensada e ganha novas forças com o 

crescimento da economia brasileira a partir da década de 1990, reforçada por causa 

da ideologia neoliberal da economia de mercado.  

É, portanto, um modelo de pós-graduação stricto sensu, que tende a ser 

coordenada pelo mercado voltada para o seu crescimento/desenvolvimento, e para o 

atendimento das demandas necessárias à manutenção desse mesmo mercado. Isso 

sugere que a atual orientação para os mestrados profissionais é de que estes atuem 

suprindo o mercado com profissionais de alta qualificação. 

O que se observa, portanto, é que a implementação dos MPs, a partir do final 

dos anos de 1990 e nos anos da década seguinte, passa a ser tratada como uma 

política educacional, independente das críticas formuladas pelo meio acadêmico, 

como foi o caso das críticas formuladas pelos coletivos da área da educação.  

 

6.2 Sobre os Egressos 
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Sobre a política de Egressos nas universidades. No Brasil como um todo, 

há situações díspares, segundo as regiões e o status das universidades. As 

universidades do sul do país parecem ter sido mais propensas a desenvolver o “Portal 

do Egresso”. O mesmo ocorreu em relação às universidades particulares. Um primeiro 

ponto de recomendação seria o de promover de coleta e de tratamento das 

informações no âmbito da universidade sobre os egressos. 

Nas instituições particulares, os Portais de egressos parecem muito mais como 

ação de Marketing. Por outro lado, as instituições estaduais e federais parecem se 

mostrar bastante conservadoras quanto a esse aspecto, pois raras são aquelas que 

oferecem, pelo menos o portal.  A universidade do estado da Bahia – UNEB, por 

exemplo, não possui esse Portal. Na Bahia, a Universidade Federal do Reconcâvo 

possui um Portal de Egresso, mas com pouca interação. 

De qualquer maneira, a aceitação do processo de coleta de informações de ex-

alunos e a internalização de tais informações por parte das organizações, na sua 

abordagem estratégica, pressupõem uma tomada de consciência. 

Ainda assim, o tratamento com os egressos ainda é incipiente, apesar de 

alguns esforços. A UNEB não possui uma política de acompanhamento de egressos 

institucionalizada. Existem esforços individuais de produção desse conhecimento, 

entretanto há ainda muito para desenvolver.  A gestão universitária na UNEB é muito 

mais difícil em virtude da multicampia. Um trabalho de pesquisa dessa magnitude 

possibilitaria que a universidade conhecesse de maneira mais profunda o impacto de 

sua presença em diversos territórios de identidade. 

Ainda sobre os egressos, na nossa pesquisa, pode-se asseverar que eles são 

educadores, ou gestores de processos educacionais. Uma parte considerável (por 

causa das vagas internas) é composta de servidores docentes e técnicos/analistas.  

Outra constatação, é que 95 % estão empregados, exercendo alguma função. 

A expressa maioria, possui experiência na pós-graduação lato sensu. E uma 

forma de manter o vínculo dos egressos com a Universidade, é oferecer algumas 

vantagens, como por exemplo: manutenção de logins e senhas da biblioteca, para que 

possam ainda ter acesso a periódicos importantes para o desenvolvimento de suas 

carreiras. A criação de eventos com periodicidade, encontros que possibilitariam uma 

aproximação com postos de trabalho (fato que necessitaria de um esforço da 
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universidade no sentido de estabelecer convênios com organizações do mercado de 

trabalho, e não somente instituições acadêmicas). Reuniões organizadas para que os 

egressos possam realizar trocas profissionais (O aplicativo pode auxiliar nesse 

quesito). 

 

 

6.3 Os Processos e Produtos 

 

Com base nas considerações expostas acima, alguns aspectos mais amplos 

nos chamou a atenção durante o desenvolvimento da pesquisa, dentre os quais 

destacamos: 

A questão da invisibilidade dos processos e produtos construídos e 

desenvolvidos pelos seus egressos no mercado de trabalho; a dificuldade de 

informações sobre os estudantes do Programa, apesar dos esforços atenciosos dos 

secretários do Programa MP GESTEC; as contradições com relação aos 

produtos/processos que possam vir a ser construídos pelos estudantes.  

Outro aspecto que surgiu na investigação é que os egressos possuem uma 

dificuldade na implantação dos seus produtos e processos nas suas instituições de 

origem. Talvez falte uma articulação mais bem organizada e planejada, entre as 

escolhas dos produtos, que estejam mais ajustadas a realidade vivida pelos egressos. 

Talvez o MP GESTEC propusesse um planejamento de risco, para uma real avaliação 

dos limites e possibilidades de implantação dos produtos/processos criados. 

Outra proposta seria a possibilidade de pequenas oficinas sobre possibilidades 

de outros produtos e processos, que não fosse a Dissertação. O Manual de produtos 

e processos pode auxiliar nessa demanda.  

Algumas propostas podem vir a ajudar, no futuro, na construção de uma Política 

de Acompanhamento de Egressos, como por exemplo: pesquisa mais rigorosa sobre 

os egressos e a aplicabilidade de seus produtos. Uma pesquisa com abrangência 

maior, a exemplo de todos os estudantes (Graduação, Pós-graduação ou somente 

dos MPs da UNEB). 

          Essa pesquisa, revelaria o real impacto da presença da universidade em todo o 

território baiano. Um dos itens de avaliação dos mais importantes da Capes é sobre o 

impacto da produção, inserção regional, além da inserção destacada dos seus 
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egressos.  Esse item chama-se Inserção Social, que tem peso de 20% para os 

Mestrados Profissionais. Abaixo um comparativo do que a Capes solicita e do outro 

lado um score do MP Gestec: 

Inserção Social- CAPES MP Gestec 

Impactos educacional, social, cultural e tecnológico/econômico 

do programa; 

impacto das teses e dissertações na inserção dos egressos no 

mercado de trabalho; 

NÂO SABE 

 

NÃO SABE 

inserção de produtos, processos, serviços nas comunidades NÃO SABE 

Capacidade de atração de candidatos de diversas regiões do 

país. 

NÃO SABE 

Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua 

atuação: 

Acesso às Teses e Dissertações; 

Página web com resumo da proposta do programa, linhas de 

atuação e pesquisa, grade curricular e lista de produções 

Disponibilização de material didático e de divulgação científica 

na página do Programa. 

 

SIM 

 

SIM 

SIM 

Existe muita 

produção e pouca 

visibilidade  

 

 

Fonte: organizado pela autora 

 

Sobre a utilização do aplicativo e não do Portal, o aplicativo é mais eficiente, 

porque não necessita de banda larga rápida para conexão. Os egressos de outras 

cidades (principalmente no interior podem ter dificuldade na utilização de internet). Os 

GPs( localização) auxiliam no controle desse egresso, onde há qualquer tempo e hora 



100 
 

pode obter informações com mais facilidade e rapidez, sobre o desenvolvimento de 

sua atuação profissional. 

         Para finalizar, podemos dizer que a relação produzida entre o conhecimento e a 

formação no interior das universidades públicas e as demandas da sociedade, como 

as que foram percebidas ao longo deste trabalho, precisam ser mais bem investigadas 

para que se possa identificar como as universidades podem dar contribuições efetivas 

para a melhoria dos processos sociais, para além do que os órgãos de regulação 

determinam, tendo em vista a sua relativa autonomia. 

       Esse é um resultado importante que precisa ser mais bem investigado para que 

possamos construir um olhar qualificado para o debate sobre o tema, trabalho a que 

pretendemos dar continuidade. 
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APÊNDICES 
 
 

Apêndice 1 

Instrumento – entrevista com egressos 

 
Prezado Sr. / Sra, por gentileza, o preenchimento deste breve questionário vai nos 
ajudar a obter os melhores resultados para a Gestão Universitária. 
 
Essa é uma pesquisa que tem como tema O QUE FIZERAM DOS SEUS 
PROCESSOS E PRODUTOS?  Uma proposta de monitoramento dos discentes 
egressos do Mestrado Profissional GESTEC. 
AUTORA:  ISLÂNDIA C. DE JESUS 
 

1. Quão efetivo foi o Mestrado Profissional para sua carreira profissional? 

[  ] Extremamente efetivo 
[  ] Moderadamente efetivo 
[  ] Nada efetivo 
 
Fale sobre sua trajetória profissional antes e depois do Gestec.............. 
 

2. O produto/processo desenvolvimento no seu Mestrado profissional fora 
aplicado no mercado de trabalho?  

 
[   ] Extremamente bem aplicado 
[   ] Moderadamente bem aplicado 
[   ] Nada bem aplicado 
 
Especifique o produto/processo.. 
 

3. Quão bem as disciplinas do Mestrado Profissional o auxiliaram na 
construção do seu produto/processo? 
 

[  ] Extremamente bem 
[  ] Muito bem 
[  ] Moderadamente bem 
[  ] Ligeiramente bem 
[  ] Nada bem 
 
Quais as disciplinas ? ....... 
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4. Em geral, você está satisfeito com a sua experiência nesta 
universidade? 
 

[   ]Extremamente satisfeito 
[   ]Moderadamente satisfeito 
[   ]Nem satisfeito, nem insatisfeito 
[   ]Moderadamente insatisfeito 
[   ] Extremamente insatisfeito 
 

Apêndice 2 

 

PROTÓTIPO DO APLICATIVO ; PARTES CONSTRUIDAS 
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APÊNDICE MANUAL  
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Anexo 1 – Egressos de 2011 (Nome, Título, Formato e Produto) 

Anexo 2 – Egressos de 2013 (Nome, Título, Formato e Produto) 

Anexo 3 – Egressos de 2011 (E-mails e telefones) 

Anexo 4 – Egressos de 2012 (E-mails e telefones) 

Anexo 5 – Egressos de 2013 (E-mails e telefones) 

Anexo 6 – Egressos de 2014 (E-mails e telefones) 


