MESTRADO PROFISSIONAL

1) O que é Mestrado Profissional?
É uma modalidade de mestrado criada pela CAPES em 16 de dezembro de 1998, pela Portaria
Nº 080, com a finalidade de atender às necessidades de profissionais que, estando atuando no
mercado de trabalho, necessitam de qualificação profissional, mas não planejam dedicar-se à
carreira acadêmica de ensino e pesquisa.
O Mestrado Profissional é igual ao acadêmico em seus conceitos, porém o objetivo e a forma
de condução do curso são orientados para o estudo e solução de problemas reais do ambiente
organizacional. Esta ênfase é a única diferença em relação ao acadêmico. Confere idênticos
grau e prerrogativas, inclusive para o exercício da docência e responde a uma necessidade de
capacitação profissional de natureza diferente da propiciada pelo mestrado acadêmico.
2) Quais são as principais diferenças entre Mestrado Profissional e Mestrado Acadêmico?
a) A formação do discente do Mestrado Profissional é feita em serviço, pois se espera que ele
não se afaste de seu ambiente de trabalho durante o curso.
b) O perfil do aluno do Mestrado Profissional é bastante diferente daquele do Mestrado
Acadêmico. Enquanto neste a presença de professores recém-formados nas Licenciaturas é
tendência natural, no Mestrado Profissional a clientela é majoritariamente formada
por profissionais já experientes.
c) O Mestrado Profissional possui um caráter terminal, no seguinte sentido: enquanto o
Mestrado Acadêmico prepara um pesquisador, que deverá continuar sua carreira com o
doutorado, no Mestrado Profissional o que se pretende é inserir o professor na pesquisa para
que ele retorne ao mercado de trabalho mais qualificado.
d) O caráter do trabalho de final de curso no Mestrado Acadêmico é o de um relatório de
pesquisa, enquanto o Mestrado Profissional requer que se encontre naquele trabalho,
também de caráter dissertativo, uma proposta de ação profissional que possa ter, de modo
mais ou menos imediato, impacto no sistema em que o mestrando atua.
e) O Mestrado Profissional reúne profissionais de uma mesma área de atuação - o que permite
grande troca de experiências práticas. Mas o meio em que se realiza é o acadêmico e, aí,
valores como a qualidade e a exatidão das informações são essenciais, tanto nos diálogos com
professores e orientadores quanto na elaboração e apresentação dos trabalhos. Em algumas
universidades, o aluno pode ser convocado para atividades programadas, como estágio.
f) Tal como o mestre de programa acadêmico, o mestre profissional pode candidatar-se a
programas de doutorado.
3) Quais os requisitos gerais para a proposta de curso de Mestrado Profissional, a fim de
submetê-la à avaliação da CAPES?
Entende-se por requisitos gerais as exigências básicas estabelecidas no âmbito do Conselho
Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) e que se aplicam a todas as propostas de
curso novo submetidas à avaliação, independentemente da área de avaliação.
Tal como na proposição de mestrado e doutorado acadêmicos, o Mestrado Profissional só será
considerado para recomendação, de acordo com a Portaria 193/2011 – CAPES, se atender aos
requisitos:
• adequação da proposta ao plano de desenvolvimento institucional da proponente e
comprometimento dos dirigentes da instituição com a iniciativa;
• clareza e consistência da proposta, que deve apresentar indicadores que comprovem:
1. qualificação do corpo docente;
2. adequação das áreas de concentração e projetos de pesquisa;

3. adequação da estrutura curricular com respectivas ementas de disciplinas;
4. explicitação dos critérios de seleção de alunos e justificativas para o perfil da formação
profissional pretendida e o estágio de desenvolvimento da área no País.
• competência técnico-científica para a promoção do curso, demonstrando que a proposta
foi precedida da formação e maturação de grupos de pesquisa com produção intelectual
relevante, em termos quantitativos e qualitativos, e em condições de assegurar a
formação dos alunos nas áreas de concentração previstas;
• quadro de docentes permanentes que, em número, regime de dedicação ao programa e
qualificação acadêmica, permita assegurar a regularidade e a qualidade das atividades de
ensino, pesquisa e orientação;
• infraestrutura de ensino e pesquisa adequada para o desenvolvimento das atividades
previstas, no que se refere a instalações físicas, laboratórios, facilidades experimentais e
biblioteca;
• infraestrutura e acesso a equipamentos de informática atualizados, à rede mundial de
computadores e a fontes de informação multimídia para os docentes e discentes;
• infraestrutura de secretaria e apoio administrativo.
4) Quais os critérios e parâmetros específicos para a oferta do Mestrado Profissional?
Entende-se por critérios e parâmetros específicos as exigências definidas em função de
características e estágio de desenvolvimento próprios a cada área de avaliação. Encontram-se
descritos nos documentos constantes nas respectivas páginas de cada área.
Endereço: http://www.capes.gov.br/avaliacao/areas-paginas
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