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RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS
CURSOS DE MESTRADO PROFISSIONAL DA ÁREA DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS
Dias: 23 e 24 de julho de 2012
Local: Sede da CAPES – Brasília/DF

Nos dias 23 e 24/07/2012, nas dependências da CAPES, em Brasília, foi
realizado um Seminário de Acompanhamento dos Cursos de Pós-Graduação “Mestrado
Profissional” da Área de Ciências Agrárias I, com o propósito de discutir critérios de
avaliação, considerando-se a especificidade desta modalidade de Pós-Graduação quanto
aos objetivos, missão, conteúdo e público alvo, que em muitos aspectos são distintos
dos Mestrados Acadêmicos.
Estiveram presentes na reunião os Professores Dagoberto Martins,
coordenador adjunto da área e a Professora Graciela Ines Bolzon de Muniz,
representantes da Área de Ciências Agrárias I e os seguintes professores coordenadores
e/ou representantes dos cursos de Mestrado Profissional:
• Denise Renata Pedrinho – UNIDERP (Produção e Gestão Agroindustrial).
• Elódio Sebem – UFSM (Agricultura de Precisão).
• Flávia Maria Avelar Gonçalves – UFLA (Genética e Melhoramento de
Plantas).
• Francisco A. Vilela – UFPEL (Produção e Tecnologia de Sementes).
• José Messias Miranada – UNIFENAS (Sistemas de Produção na
Agropecuária).
• Rita Mesquita – INPA (Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia).
• Silvio Aparecido Lopes – FUNDECITRUS (Controle de Doenças e Pragas dos
Citrus
• Silvio Fávero – UNIDERP (Produção e Gestão Agroindustrial).
A realização desta reunião foi um reflexo do Seminário de
Acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação da Área realizado em 03 e 04 de
maio de 2012 em Brasília, quando os coordenadores dos cursos de Mestrado
Profissional estiveram reunidos e expuseram suas preocupações e anseios quanto à
avaliação trienal, demonstrando e expectativa de que os Mestrados Profissionais fossem
avaliados de maneira diferenciada. Dentre os itens discutidos, os coordenadores
solicitaram a inclusão dos seguintes pontos na avaliação dos cursos de Mestrado
Profissional:
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1. Participação em Congressos, Simpósios e outros eventos importantes para a
área, com apresentação de trabalhos, pontuando de forma diferente o evento
internacional, nacional e local;
2. Boletins com corpo editorial, indexados e com ISSN, locais e nacionais;
3. Propriedade de patente, registro de patente, registro de processo e registro de
programa;
4. Livros, capítulos de livros e séries técnicas, indexados e com ISBN, mínimo de
50p, internacionais e nacionais;
5. Processos desenvolvidos e utilizados em políticas públicas;
6. Dias de campo;
7. Cursos ministrados;
A avaliação trienal dos Mestrados Profissionais deverá ser realizada por
um grupo específico de assessores, diferente daquele que analisará os Cursos
Acadêmicos.
Outros aspectos foram discutidos quanto à diferenciação acadêmica e
filosófica entre Mestrados Profissionais e Mestrados Acadêmicos, a especificidade das
propostas dos programas, a confidencialidade das informações geradas quando da
participação da iniciativa privada nas pesquisas e a dificuldade de se inserir no
DATACAPES informações que são pertinentes somente a Mestrados Profissionais.
Ficou estabelecido que os coordenadores dos Cursos de Mestrado
Profissional manterão contato permanente entre si e com a coordenação da área,
objetivando trocar ideias, sanar dúvidas e propor soluções específicas para esta
modalidade de pós-graduação.
Brasília, 08 de novembro de 2012.

Prof. Moacir Pasqual

Prof. Dagoberto Martins

Coordenador da Área

Coordenador Adjunto
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