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EDITORIAL 

 

DOZE ANOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS DA UFMA: inserção social e contribuição para o desenvolvimento 

local e regional 

 

O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Maranhão/UFMA se estruturou inicialmente com a 

criação de um Curso de Mestrado, em 1993, tendo sido logo avaliado e 

credenciado pela CAPES.  

Em 2000, ocorreu um intenso movimento de participação de 

professores, alunos e ex-alunos, a partir do qual se originou uma profunda 

reestruturação do Mestrado, culminando com a criação do Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas.  A proposta de reestruturação foi 

apresentada à CAPES, mantendo o curso de Mestrado e criando um curso de 

Doutorado, tendo sido recomendada, sem restrição, de modo que a primeira 

turma de Doutorado iniciou suas atividades em março 2001. 

O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas é de caráter 

interdisciplinar e interdepartamental, contando, com a participação dos 

Departamentos Acadêmicos de Serviço Social, enquanto Departamento 

proponente, Sociologia e Antropologia, Economia, Saúde Pública e Direito.  Até 

o ano de 2005 já havia recebido 08 turmas de alunos de Mestrado e 04 turmas 

de alunos de Doutorado, totalizando o ingresso de 123 alunos. Até dezembro 

de 2005. Já haviam sido defendidas 72 dissertações de Mestrado e 08 teses de 

Doutorado, todas apresentando resultados de pesquisa de interesse do Estado 

do Maranhão e da Região. Mantém a publicação de duas Revistas: Revista de 

Políticas Públicas e Séries Políticas Públicas em Debate, classificadas pelo 

qualis da CAPES como vistas nacionais “A”. 

 O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA se 

orienta por duas Áreas de Concentração: Políticas Públicas e Movimentos 

Sociais e Políticas Sociais e Avaliação de Políticas e Programas Sociais, cada 

uma articulando quatro Linhas de Pesquisa que dão origem a temáticas dos 

diversos projetos de pesquisa desenvolvidos por professores e alunos, nos oito 

Núcleos de Pesquisa articulados pelo Programa. 
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Em temos da relevância, há que se destacar que o Programa de 

Pós-Graduação em Políticas Públicas é o único com Doutorado na Área na 

Região Norte e Nordeste do Brasil. Por isso, vem atendendo a uma demanda 

regionalizada, contribuindo, portanto para o cumprimento da exigência posta 

para redução das marcantes disparidades regionais e para a descentralização 

da pós-graduação, historicamente concentrada nas Regiões Sul e Sudeste do 

Pais; atende anseios de aperfeiçoamento de quadros profissionais, tanto das 

universidades regionais como daqueles profissionais inseridos no aparelho do 

Estado e em instituições e organizações da sociedade, destacando-se a 

grande contribuição que o Programa vem prestando para a qualificação de 

profissionais do nosso Estado  e de outros Estados brasileiros, principalmente 

aqueles que integram o corpo docente de universidades e unidades de ensino 

superior. Destaca-se também a contribuição relevante decorrente da demanda 

de órgãos públicos e da sociedade para o desenvolvimento de pesquisas, 

assessorias, consultorias e realização de trabalhos de avaliação de políticas e 

programas sociais. 

Convém ressaltar que o Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas ostenta atualmente a nota 05 (cinco) atribuída pela CAPES, com o 

conceito Muito Bom em todos os quesitos da Avaliação: Proposta do Programa; 

Corpo Docente; Atividades de Pesquisa; Atividades de Formação; Corpo 

discente; Dissertações e Teses e Produção Intelectual, o que credencia esse 

Programa a cumprir, satisfatoriamente, seu objetivo maior que é o de “formar 

recursos humanos, em nível de pós-graduação, para refletir e intervir 

criticamente na realidade social, no campo das políticas públicas, seja na 

vida acadêmica, seja em órgãos governamentais ou da sociedade civil.” 

 

São Luís, dezembro de 2005. 

 

Maria Ozanira da Silva e Silva 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. 


