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Artígo Original

PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAt;:AO EM ENFERMAGEM NA MODALIDADE
DE MESTRADO ACADEMICO: AVANt;:OS E PERSPECTIVAS

ASSOClATE NURSING GRADUATE PROGRAM IN THE MODALITY OFACADEMICMASTER:
ADVANCES AND PROSPECTS

PROGRAMA ASOSIADO DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA EN LA MODALIDAD MAESTRÍA
ACADÉMICA: AVANCES YPERSPECTIVAS

lnacia Sátiro Xavier de Franca", FátímaMarfa da Silva Abrao 2, Regtna Célta de Olívetra-'. Carla Campos Muniz Medeírcs",
Francisco Stélíc de Sousa'', Gabríela Maria Cavalcanti Costa"

o Mestrado académico em Enfermagem da Uníverstdade de Pernambuco jUniversidade Estadual da Paraíba foi implantado na
mcdalídade de associacác ampla. Übjetívcu-se destacar os aspectos lega¡s e cperacíonais que caractertzam cssc programa e
enfocar os príncipais resultados do accmpanhamentc anual realizado em 2009 pela Cccrdenacác de Aperfeiccamentc de Pessoal
de Nivel Superior. Estudo descrttívo, amostra ccmposta por dados secundáríos constantes no arquívo deste Programa. Utllízou-se
formulártc ccntendo variáveis referentes acrtacác e desenvclvímentc do curso. Da análise, emergiram duas categcrias temáticas:
Características do mestradc em enfermagem na modalidade associacác ampla e Resultados do accmpanhamentc anual. A
visíbtlídade do programa, perfil do ccrpc docente, distrtbuicác das atívidades de pesquisa, formacác entre docentes e prcducñc
intelectual obtíveram o ccnceitc 3. A ínsercáo social relacionada ccm íntegracác e cooperacño ccm outros programas ou centros de
pesquisa e producáo técnica constituíram-se lacunas a serem preenchidas.
Descrírorcs: Enfermagem: Pesquisa em Avaliacác de Enfermagem; Educacác de Pós-Graduacac em Enfermagem; Programas de
Pós-Craduacao em Saúde.

The Academíc Master in Nursing cf the Uníver'síty of Pernambuccy State Uníver'síty of Paraíba was implanted in a mcdality cfwide
assocíaticn. The objectíve was to highlightthe legal and operatíonal aspecrs thatcharactertze thís program and focus the ma¡n results
of annual monítcring ccnducted by the Ccordinatíon for the Improvement of Higher Education Personnel in 2009. This descriptive
study whcse sarnple "vas composed by seccndary data contained in the program. It was used a form contalníng variables related
to thc creation and development of the ccurse. From thc analysis emerged twc thematic categories: Characterfstics of master
in nursing in the wíde associatíon mode and results of annual monitcrtng. The program vlsíbtlíty, faculty profíle, dlstributíon of
research actívítíes, formatíon of permanent faculty and intellectual productíon were constdered as 3. The social ínsertíon related
te íntegratícn and ccoperatíon wíth cther programs or research centers and the technícal productícn ccnstitutes gaps that need
to be filled.
Descrlpters: Nursing; Nursing Evaluatíon Research: Education, Nursing, Gradúate: Health Postgraduate Prcgrams.

El curso de maestría en Enfermería de la Universidad de Pernambuco/Universidad Estadual de Paraíba fue implantado en la
modalidad de asociación amplia. Se objetivó destacar los aspectos legales y operacionales que caracterizan ese programa y enfocar
los principales resultados del acompañamiento anual realizado en 2009 por la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de
Nivel Superior; Estudio descriptivo, muestra compuesta por datos secundarios constantes en el archivo de este Programa. Se utilizó
formulario conteniendo variables referentes a la creación y desarrollo del curso. Del análisis, emergieron dos categorías temáticas:
Características del curso de maestría en enfermería en la modalidad asociación amplia y Resultados del acompañamiento anual.
La visibilidad del programa, perfil del cuerpo docente, distribución de las actividades de investigación, formación entre docentes,
producción intelectual obtuvieron concepto 3. La inserción social relacionada con integración, cooperación con otros programas o
centros de investigación, la producción técnica se constituyeron espacios a ser rellenados.
Descrlpteres: Enfermería; Investigación en Evaluación de Enfermería; Educación de Postgrado en Enfermería; Programas de
Postgrado en Salud.
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INTRODU~ÁO

A criacáo da pós-graduacáo no Brasil remonta

a década de 1930, gracas ao decreto nº 19.851/31 que

implantou a ínvestígacáo científica em quaísquer domí

nios dos conhecirnentos humanos como Jmalidade do

ensino universitárioU). E propós o Estatuto das Universi

dades Brasileiras objetivando a implantacáo de urna pós

-graduacáo nos moldes europeus no curso de Direito da

Universidade do Río de [aneíro, na Faculdade Nacional de

Filosofía e na Universidade de Sao Paulo(2).

Em 1946, com o Decreto n? 21.321, se reconhc

ceu a pós-graduacáo como destinada á especializacáo

profissional ficando os cursos de doutorado a critério

do regimento da uníverstdadet-J. Tres anos depois, com

a leí nº 1.310/51, criou-se o Coriselho Nacional de Pes

quisa (CNP), precursor do atual Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ca

bendo-lhc o mérito de sustentar a formacáo de pcsquí

sudores e estudiosos em todas as áreas do conhecimen

to, gracas ao elevado número de programas, auxilios e

investimentost-J.

Em 1951, Anísio Teixeira críou por meio do De

creto n? 29,741/51, a Campanha de Aperfeicoamento do

Pessoal de Nível Superior (CAPES), hoje denominada Co

ordenacáo de Aperfeícoamento do Pessoal de Nível Supe

rior, com a funcáo de avahar e financiar a pós-graduacáo

brasileíralU. Assím, em 1965, com o Parecer 977 do Con

selho Federal de Educacáo, os cursos de pós-graduacáo

foram implantados formalmente, sob a dcsígnacáo de

todo e qualquer curso que se segue á gradua~ao(4).

Em 1968, por forca da Leí n" 5,540, a Reforma Uní

versitária fixou normas de organizacáo e funcionamento

do en sino superior, A pós-graduacao sofreu regularnenta

cáo passando a se caracterizar pela classifícacáo em dois

graus distintos: 1) lato sensu [especiahzacáo], com senti

do eminentemente prático-profissional, certifica o egres

so. 2) stricto sensu [mestrado e doutorado), de natureza

académica e de pesquisa, tem objetivo essencialmente

científico, confere diploma de grau académicol'U.

A Capes tern a responsabilidade de receber, pro

tocolar e avahar as propostas de cursos de mestrado

ou de doutorado submetidos pelas lnstituicóes de En

sino Superior (lES) desejosas de obter reconhecimento

desses cursos. A avaliacáo é realizada por cornissóes de

consultores de alto nivel, vinculados a IES das diferentes

regióes brasileiras que avaliam as Pro postas de Cursos
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Novos de Pós-Craduacáo (APCN) e os Programas de Pós

-Craduacao embasando-se nas inforrnacóes contidas no

aplicativo Coleta de Dados, e em um mesmo conjunto de

princípios, dírctrízes. metas e parámetros de avaliacáo

dos cursos de mestrado e dcutorado, para atribuir aos

resultados um conceíto na escala de "1" a "7" que índicam

o nivel de qualidade do programa, a sua posicáo entre os

demaís programas da área no país. Os resultados da ava

liacáo sao encarnínhados ao CNE/MEC que, pautando-se

na legislacáo vigente, delibera sobre a renovacáo ou o re

conhecimento dos cursos a vigorar no próximo trienio(5).

A avaliacao trienal de urna pós-graduacáo é um

evento gerador de inquíetacáo. ansiedade e temor; pois

implica um processo técnico administrativo destinado

á tomada de decisáo acerca da continuidade, ou nao, do

programaí'J. Cornudo, possibilita mcnítorar a qualida

de, acornpanhar os efeítos das íntervcncóes, identificar

e corrtgír problemas, com isso retroalimentar os docen

tes e discentes do programa. Dcntre outros parámetros

da avaliacáo, um dos quesitos apreciados pela Capes é o

Qualis. Trata-se de um conjunto de procedimentos ne

cessários a estratiñcacáo da qualidade da producáo in

telectual dos docentes inseridos nos programas de pós

-graduacáo, Essa estratíficacáo é realizada pelas áreas

de avaliacáo e passa por processo anual de atualizacáo

baseada em criterios e principios de classífícacáof".

Na Área 20 - Enfermagem os critérios para o

Qualís periódico e os principios de classíficacáo sao: 1)

índexacáo preferencial na base Scopus: na Socia! Sciences

Citation Index do instituto ofScientific lnformotion - ISI;

nas bases CINAHL e Cuiden, 2) Adocáo dos indicadores

biblíornétricos de impacto: índice H calculado pelo SJR

para os periódicos indexados na base Scopus, o fator de

impacto Jcalculado para os periódicos da base 1St e o Ín

dice RIC da base Cuiden, 3) Valorízacáo das bases Scielo

e BDENF e do Portal de Revistas REV@ENF da Biblioteca

Virtual de saúde - enferrnagern. Os periódicos da Área

20 - Enfermagem sao agrupados em estratos com a res

pectiva ponderacáo: Estrato 7 - Al =100; Estrato 6 

A2 = 85; Estrato S - 81 = 70; Estrato 4 - 82 = SO; Estra

to 3 - B3 = 3D; Estrato 2 - B4 = 15; Estrato 'J - B5 = 5 e

Estrato 0- C, considerado impróprio, com peso zero(7).

o PROBLEMA DO ESTUDO

No Brasil, a área de Enfermagem tem 49 Programas

de pós-graduacáo e 71 Cursos de pós-graduacáo. Desse



MATERIAL E MÉTODO

administrativa, didática e de pesquisa, e por compartí

lhar responsabilidades e atribuicóes ínerentes ao funcio

namento e desenvolvimento do programa'{'". A tipo logia

adotada pela Capes para a críacáo de cursos de mestrado

ou de doutorado em associacáo é a seguínte: Associacáo

Ampla (AA), Assocíacao ern Rede (AR), Assocíacáo Tern

poráría (AT) e Associacáo Parcial (AP),

A proposta UPE/UEPIl Ioí recomendada pela Ca

pes e está se desenvolveudo na modalidade AA que se

caracteriza pela uniáo de duas e até quatro lES, que arti

culadas e legalmente oficializadas co-patrocinarn a cría

cáo e manutencáo do programa de pós-graduacáo que

deve atender os mesmos requisitos, normas e diretrizes

recomendados pela Capes para um programa tradicio

nal vinculado a urna única lES. A forma e as ccndicóes

de efetivacáo da associacáo devem estar explicitadas no

regimento, na proposta do curso e no convenio entre as

lES parceiras(lO],

Considerado o contexto em que o Mestrado em

Enfermagem UPE/UEPIl foi criado e está se desenvol

vendo, buscou-se resposta a seguinte índagacáo: Como

essas duas ínstituicóes estáo desenvolvendo as atívida

des do programa considerando em especial a operacio

nalizacáo recomendada para esse tipo de modalidade

de Programa? Nessa perspectiva, objetivou-se destacar

os aspectos legaís e opcracíonaís que caracterízam o

programa de mestrado em enfermagem na modalidade

Assocíacáo Ampla e enfocar os príncípaís resultados do

acompanhamento anual desse mestrado realizado pela

Capes em 2009. O estudo é relevante porque enfoca uma

experiencia de pós-graduacáo pioneira no país na área da

Enfermagem, na modalidade de Associacáo Ampla, Além

desse Programa, um outro associado foi criado reunindo

a Universidad e Estadual do Pará (UEPA) e a Universidade

Federal de Manaus (UFMA) que inícíou em 2009, A socia

lizacáo dos resultados dará maíor visibihdade ao progra

ma, possibilitando a demanda de candidatos de outros

estados pela selecáo nesse mestrado podendo, também,

despertar o interesse de outras instítuicñes pelo desen

volvimento de estratégias conjuntas, a exemplo de ínte

gracáo e cooperacáo corn outros programas e centros de

pesquisa, visitas técnicas, dentre outras possíveis.

Franca lSX)Abrác FMS, Olíveíra RC,Medeiros CCM, Scusa FS, Costa GMC

total de Cursos, 41 sao de mostrado, 24 de doutarado e

seis de mestrado profissionalízante, Na Regi<1o Nordeste,

exístem cito Programas de Pós-Craduacáo em Enferma

gcm assím distribuídos: Píauí (1), Ceará (2), Río Grande

do Norte CJ), Paraíba (1- UFPB), Pernambuco (1 - UFPE),

Paraiba/Pernambuco (1 - UPE/UEPIl) e Bahía (1)[S],

A Regíáo Nordeste tem ]4,050,340 habitantes,

Dcsses, 57.486 sao enfermeíros, o que corresponde a urna

relacáo de 1,08 enfermeiros para 1000 habitantes, A Pa

raíba tem urna populacáo de 3,766,834 habitantes, Dentre

estes, 5.019 sao enferrneiros, estabelecendo urna relacño

de 1,33 profissionais para 'J 000 habitantes, A populacao

de Pernambuco é de 8,796,032 habitantes, Dcstcs, 8,843

sao enferrnerros, o que ccnfigura urna relacáo de 1,01 pro

fissionais para cada 1000 habitantes. Nenhuma dessas re

lacees acornpanha aquela preconizada pela Organízacáo

Mundial de Saúde(OMS) que é de dais enfermeiros para

1000 habitantesl'". Outrossim, nem todos os enfermeiros

nordestinos tem qualífícacáo ern nível de pós-graduacáo

lato ser/su. Essa sítuacáo se agrava no concernente a pós

-graduacáo stricto sensu, pois na Regiáo Nordeste preva

lecem os Cursos de Graduacáo em Enfermagem.

Até 2008, a Universidade de Pernambuco (UPE) e

a Universidade Estadual da Paraíba (UEPIl) nao tínham

um programa de pós-graduacáo em enfermagem, Nesse

mesmo ano, houve íntcresse dessas Instítuícóes de En

sino Superior (lES) em submeter a CAPES um Aplicati

vo para Propostas de Cursos Novas de Pós-Graduacáo

(APCN) pleiteando um curso de mestrado em enferma

gem, Mas, nenhuma dessas lES tinha o total de professo

res que possibilitasse a elaboracáo do APCN porque eram

poucos os professores com producáo científica publicada

em periódicos indexados que possibilitassem rcconheci

mento da qualificacáo requerida. Dessa forma, por ínter

médío dos Pró-Reitores de Pós-Craduacáo dessas duas

lES foi instituida urna parceria para a criacáo de UIn Mes

trado em Associacáo.

A críacáo de um curso ou de um programa de pós

-graduacáo associado é regulamentada pelos mesmos

instrumentos legais que regem a críacáo de um curso

ou programa tradicional, quais sejam: Resolucáo CNE/

CES n'' l, de 3/4/2001; Resolucáo CNE/CES n? 24, de

18/12/2003; Portaria Capes 054/2003, de 16/9/2003;

Portaría Capes 068/2004, de 3/8/2004; Portaría Capes

88/2006 de 3/10/2006 e Leínº9,394, de 20/12/1996[10],

A modalidade de curso associado se caracteriza Estudo descritivo, documental, realizado no pe-

por ter regulamento próprio, asscgurar infra-estrutura ríodo de setembro-outubro de 2010. Após autorízacáo

Rev Rene) Fortaleza; 2011 julíset; 12(3):597-605. 599



Franca lSX; Abrác FMS; Oliveira Re, Medeíros CCM; Sousa FS, Costa GMC

da ccordenacáo do programa, compós-se a amostra com

dados secundários constantes nos endere<;:os eletrónicos,

http://www.uepb.edu.br/e no Portal da Capes. E en] do

cumentos ímpressos referentes ao conteúdo do APCN e

do acompanhamento anual do programa realizado pela

Capes ern 2009 arquivados na secretaria do Programa.

Para a coleta de dados utilizou-se um forrnulário

contendo as varíáveis: data da críacáo do mestrado em

enfermagem UPE/UEPB, estrutura do programa, organí

zacáo. desernpenho dos professores, avances e perspec

tivas para o fortalecimento do Mestrado em Enferma

gem-UPE/UEPB. Os dados coletados foram agrupados

atentando-se para a exaustividade, representatívidade,

homogeneidade. pertinencia e exclusividade. Em segui

da, proceden-se a codificacáo do material, quando os

dados foram padroriizados e organizados em categorías

tcmátícast-U de modo a responder aquestáo norteadora

do estudo e alcancar os objetivos propostos, Da análise,

emergiram duas categorías que foram interpretadas em

coeréncía corn a literatura específica dessa temática.

RESULTADOS

Características do programa de mestrado em
enfermagem na modalídade de Assocíacáo

Ampla

No concernente acriacáo do programa, o APCN foi

submetido a Capes em marco de 2008. Essa ínstítuícáo

recomendou a sua irnplantacáo atribuindo-Ihe o con

ceíto 3. O prímeiro trienio de avaliacáo corresponde ao

período 2010-2013. O capital jurídico que regulamenta

a críacáo e dcscnvolvímcnto do programa é da scguin

te ordem: Termo de Convenio de Cooperacáo Técnica

(TCCT), Resolucáo CONSUN W008/2008; Regimento

do Programa; Resolucáo CEPE Nº 033/2008 e a NORMA

01/2009. Em relacáo ao TCCT, em sua cláusula nona, esse

documento estabelece a vigencia de 60 meses, iniciando

-se em 1/2/2008 e, completado esse tempo, o convenio

pode ser prorrogado por até 12 mesesU2J.

As duas lES dispóern de infra-estrutura admirus

tratíva exclusiva para o Programa, íncluindo salas para

a Coordenacáo e Secretaria, equipadas com mohiliárro e

recursos de informática. Ambiente de professores infor

matizado. Biblioteca com acesso ao Portal de Periódicos

da Capes. A UPE e a UEPB possuem núcleo de pesquisa e

laboratórios especializados nas áreas de fisiologia, ana-
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temía, bíclogia, bioquímica e informática, genética, pa

rasitologia, farmacognosia e toxicología, Nas duas lES, o

programa tem asua disposicáo a rede hospitalar pública,

as Unidades de Saúde da Familia, crcchcs e escolas de

en sino fundamental e médio. E auditório equipado com

recursos audiovisuaís que poderáo ser utilizados para re

alizacáo de conferencias, serninários e eventos de peque

no porte, além de salas para tele confcrénoa'I '!
O Programa é administrado por: a) um órgáo de

liberativo (Colegiado), ao qual cabe as decísóes dídátíco

-pedagógicas, científicas e quaisquer acóes relativas ao

Programa. Esse Colegiado é composto por um coordena

dar (UPE), um Sub-Coordenador (UEPIl), um professor

permanente de cada urna das Iinhas de pesquisa e um re

presentante discente. b) Um órgáo executívo, composto

pelo Coordenador e Sub-coordenador, ambos devern ser

docentes permanentes do Programa e eleitos pelo Cole

giado. Ao prirneiro cabe acompanhar, coordcnar, super

visionar e orientar todas as atividadcs referentes ao Pro

grama, alérn de executar as deliberacoes do Colegiado.

Ao segundo, cabe apoíar o coordenador na gestáo exe

cutíva do Programa, no planejamento e relatório anual e

substituir o coordenador em sua falta ou irnpedimeuto.

c) Um órgáo de apoio administrativo (Secretaria), res

ponsável por atualizar o cadastro de docentes, discentes

e técnicos administrativos, proccssar a matrícula dos

alunos, secreraríar as reunióes do Colegiado, publicar e

processar a freqúéncia e notas obtidas pelos discentes,

dentre outras atividades próprias da ro tina administra

tiva do Programat'<'.

Oquadro docente é composto por 10 doutores per

manentes (DP), assim considerados porque desenvolvem

no Programa as atividades de ensíno, pesquisa e orienta

cáo de dissertacño. E um colaborador assim designado

porque lhe compete contribuir de forma complementar

ou eventual com o Programa ministrando disciplina, co

laborar em projetos de pesquisa e orientar dissertacóes

desde que exista anuencia do Colegiado U2J. O programa

objetiva: Estimular a pesquisa e desenvolver o corpo de

conhccimcntos na área de promocáo da Saúde e Enfer

magern. Atuar na forrnacáo de pesquisadores comprome

tidos com a ínvestigacáo de problemas relevantes para o

desenvolvirnento da área e para a melhoria da qualidade

de vida na sociedade, Contribuir para o aprimoramento

das atividades de pesquisa desenvolvidas pelos Grupos

de Pesquisa de outras lES da regíáo que se encontrern

em processo de implantacáo ou em fase de consolida<;:ao.



Contribuir para a forrnacáo e fixacáo de pesquisadores na

Regiáo Nordeste do Brasil(14).

A Área de Concentracáo. Enfermagem em promo

cáo a saúde, e as trés Linhas de Pesquisa primam pela

prornocáo da qualidade de vida da populacáo nos níveis

de atencáo a saúde, Cada linha de pesquisa é sustentada

pelos seguintes projetos de pesquisa: 1) l.inha de Pesqui

sa - Fundamentos do cuidar na saúde e enfermagem em

prornocáo asaúde. Projetos: a) Prática prcfissional e for

macáo do campo organizacional na saúde e enfermagem

na promocáo da saúde: b) Qualidade de vida da mulher

idosa e climatérica, e) Prornocáo da saúde: qualidade e

estilo de vida dos individuos. 2) Línha de Pesquisa: Polí

ticas e práticas da saúde e enfermagem em prornocáo a

saúde, Projetos: a) Políticas e práticas de saúde em espe

cial para atencáo as pessoas com deficiéncia nas instituí

cóes de saúde: b) Enfermagem e prevencáo das doencas

cardiovasculares em prornocáo da saúde: e) Atencáo a
saúde da enanca e adolescente em promocáo a saúde. 3)

Linha de Pesquisa: Enfermagem ern prornocáo e vigilan

cia á saúde, Projetos: a) Diagnóstico da situacáo de saúde

e estrategias de educacáo em saúde e enfermagem em

prornocáo da saúde: b) Vigilancia cornportamental e epi

demiológica de populacóes vulneráveis as DST/HlVAids;

e) Enfermagern e vigilancia do uso racional de medica

mentos ern ínstituicóes de saúde(14).

Em outubro de 2008 o curso comecou a funcionar.

Nesse momento foi lancado o edital de selecáo da prí

meira turma. Foram selecionados 09 alunos. E o semes

tre letivo comecou em marco de 2009. Em dezembro do

ano seguinte ocorreu a segunda selecáo. Dessa vez, foram

classificados 10 alunos para a segunda turma, O semes

tre letivo dessa segunda turma teve início em marco de

2010. Essas sele~5es forarn planejadas e coordenadas

por urna comíssáo composta por professores das duas

lES e contou com a participacáo de todos os professores

permanentes do Programa nas etapas de cada processo

seletivo.

A matriz curricular é composta por 24 créditos

em 15 disciplinas e 8 créditos para disserta~ao. Os alu

nos sao estimulados pelos orientadores a cursarem todas

as disciplinas do curso. A cada disciplina sao atribuídas

unidades de crédito, equivalent.es cada urna a 15 horas. A

frequéncia as disciplinas é obrigatória e nao poderá ser

lnferior a 75% do total de horas programadas(12). A ob

t.en~ao do tít.ulo de Mestre em Enfermagem dependerá da

integraliza~aodo número de créditos em disciplinas, que
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nao poderá ser inferior a 24. Destes, 13 créditos deveráo

ser cursados em disciplinas obngatórias e, no mínimo,

outros 11 deveráo ser cursados em disciplinas optati

vas do próprio Programa, A medía global das disciplinas

nao poderá ser inferior a sete pontos. O curso deverá ser

concluido num prazo de, no máximo, dois e, no mínimo,

um a11O (12). De acorde com o Termo de Convénio celebra

do entre as duas lES, cada convenente deverá oferecer

idéntica equivalencia entre o número de professores de

cada ínstítuicáo credenciados no Programa e o número

de vagas para o mestrado, E ambas expedirán diplomas

aos estudantes concluintes do Programa, seudo certo que

a responsabilidade pela expedicáo dos diplomas caberá

á entidade de Ensino Superior sede da coordenacáo do

ProgramaU2J,

A organtzacáo e o funcionamento do curso tem

por base o quadro docente, e a distribuicao equitativa

de orientandos e de disciplinas, em consonancia com as

orrcntacoes oferecidas pela assessoria dos representan

tes da área. O programa possui mobilidade discente na

disciplina obrigatória Políticas Públicas, Planejamento e

Gestáo na Saúde e nas disciplinas optativas Epidemiolo

gia e Atencáo á Saúde, e Epídemiologia Clínica para a Pro

mocáo da Saúde, cujas aulas sao ministradas na UEPB(13J.

Corn excecáo do aluno com vínculo docente, os dernais de

vern realizar estágio de decencia. Cada aluno participa do

grupo de pesquisa do seu orientador desenvolvendo ati

vídades tanto na pesquisa como na extcnsáo, orientando

e participando juntamente com os alunos de graduacáo

em projetos de pesquisa. Para incrementar a pesquisa, a

FENSG implantou o SAGRI, um sistema de autornacáo que

possibilita ao discent.e utilizar os servicos disponibiliza

dos por todas as unidades do sistema de bibliotecas da

UPE. A UEP8 implantou o sistema COMUT e disponibiliza

o acesso ao Portal de Periódicos da Capes(13).

Dessa organizacáo/funcionamento, resultou que,

em 2009, os 10 Docentes Permanentes-Dl' publícaram

19 artigos completos indexados: 4 A2, 7 Bl, 4 82, 2 B3 e

2 B4. Nove desses DP publicaram 22 autorías em artígos

completos ern periódicos indexados, senda: 4 A2, 9 81, S

82, 2 83, e 2 84, Ainda, lrés DI' participam em cargos da

Associa~ao Brasileira de Enfermagem, se~ao Pernambu

co, e dois DP, participam do comité de Ética e Pesquisa

da Universidade de Pernambuco. Os discentes da primei

ra turma cursaram 93,3% da totalidade das disciplinas

oferecidas. Dentre os nove discentes, seis t.iveram auto

rias em parceria com seus orientadores em publica~5es
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ern artigos completos senda 3 em B1 e 3 em B2. Houve

partícípacáo, e apresentacáo de trabalho, de professores

e alunos em eventos científicos em ámbito regional e na

cíonal'F", As pré-bancas de dissertacáo foram agcndadas

para novembro de 2010 e os alunos da primeíra turma

defenderam a dissertacáo até fevereíro de 2011.

Resultados do acompanhamento anual
realizado pela Capes em 2009

A primeira Avaliacáo Trienal do Mestrado UPE/

UEPB acontecerá em relacáo ao período 2010-20'12. E

já aconteceu, em 2009, o acornpanhamento anual desse

Programa cuja avaliacáo foi da seguinte ordern:

Conforme os conceítcs atribuidos aos itens avalia

dos, a síntese da avaliacáo foi a seguínte:

Quadro 2 - Demanstrativo do Conceito/Nota

atribuído pela Coordenacáo de Área. Ficha de Avaliacáo

do Programa. 2009

AvaHa¡;ao
Quesitos Peso

comlssño

Propcsta do Programa 0.00 Bcrn

Corpc docente 15.00 Bcrn

Corpc díscente, teses e dtssertacées 30.00 Boro

Producñc intelectual 40.00 Bom

Insercáo social 15.00 Fracc

Fonte: CAPES, Ficha de Avaliacác do Programa. 2009(13),

Quadro 1-Dernonstrativo dos ccnceitos atribuidos pela CAPES ao Programa associado de Mestrado em Enfermagem
UPE/UEPB, no Acompanhamento anual 2009

Itens avalíados

PilO POSTA DO PROGRAMA

Cceréncia, conststéncta, abrangéncía e atualizacác das áreas de ccncentracáo, línhas de pesquisa; prcjetos em andamento

e prcpcsta curricular.

Planejamentc do programa com vistas a seu desenvclvímentc futuro, contemplando os desafíes tntemacíonats da área na

prcducác do conhecímentc, seus propósitos na rnelhcr fcrrnacáo de seus alunos, suas metas quantc aínsercác social maís

rica dos seus egressos, conforme os parámetros da área.

Intraestrutura para enstnc, pesquisa e; se for o caso) extensño.

CORPO DOCENTE

Perfil do corpo docente, consideradas tttulacño, díversíñcacác na ongem de formacác, aprtmoramentc e experténcía, e sua

compatíbtlídade e adequacác aPro posta do Programa,

Adequacác e dedícacác dos docentes permanentes ern relacác as atívídades de pesg uísa e de fcrmacác do prograrna,

Dtstrtbuícñc das atívídades de pesquisa e de fcrmacñc entre os docentes do programa.

Contnbuícíc dos docentes para atívidades de en sino e/ou de pesquisa na graduacñc, com atencño tanto a repercussño

g ue este ítem pode ter na formacác de futuros íngressantes na PG, quantc na formacáo de proñssíonaís mals capacitados

no plano da graduacáo.

Proporcño do carpo docente com importante captacño de recursos para pesquisa (Agencies de fomento; Bolsa de prcdutí

vidade, Pínanctementos Nactcnats e lntemacíonais, convéníos. ...J.
CORPO D1SCENTE, TESES E D1SSEIITA,ÓES

Quentídade de teses e dtssertacñes defendidas no período de avaltacño, em Relacáo ao carpo docente permanente e ,1

dírnensáo do carpo díscente.

Dístnbuícác das oríentacóes das teses e díssertacóes defendidas no período de avalíacáo, em relacáo aos docentes do

programa.

Qualidade das Teses e Dtssertacñes e da producáo de dtscentes autores da pós-graduacíc e da graduacáo (no caso de

lES com curso de graduacác na área) na prcducác científica do prograrna, afer-ida por publícacóes e cutres indicadores

pertinentes aárea,

Eñcíéncia do Programa na formacác de mestres e doctores bolsistas: Tem po de formacác de mestres e doutores e percen

tual de bolsistas titulados.

PRODlJ\:Ao JNTEI.EeTlJAt

Pubhcacóes qualíñcadas do Programa por docente permanente.

Dístrtbuícác de publícacües g ualíñcadas em relacác ao carpo docente permanente do Programa.

Prcducác técnica, patentes e cutras prcducóes consideradas relevantes,

INSER(:Ao SOCIAL

Insercác e impacte regional e [ou] nacional do prograrna,

Integracác e cccperacác com outros programas e centros de pesquisa e desenvclvímentc proñssícnal relacionados aárea

de conhectmentc do programa, com vistas ao desenvolvimentc da pesquisa e da pós-graduacño.

vísíbtlídade ou transparencía dada pelo programa a sua atuacác.

Ponte: Capes, Ficha de Avaliacáo do Programa(13).
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Peso Avaliac;ao

50.00 Bom

20.00 Regular

30.00 Bom

5.00 Bom

20.00 Bcm

40,00 Bom

10.00 Regular

15.00 Regular

20.00 Nao apltcável

20.00 Bom

50.00 Nao apltcável

10.00 Nao apltcável

40.00 Bom

40.00 Bom

20.00 Pracc

30,00 Pracc

55.00 Fracc

15.00 Bom



Todos os docentes do Programa estáo envolvidos

com atividades de ensino no Programa e na graduacáo da

lES de origem, e desenvolvem projeto de pesquisa, seja

como coordenador ou como pesquisador, Em 2009, seis

docentes do Programa orientaram alunos de le. O Pro

grama incentiva a partícípacáo de docentes e discentes

em eventos científicos nacioriais e ínternacíonaís, publi

cacáo docente com partícípacáo discente e aquisícáo de

financiamentos nacionais e internacionais para os proje

tos ern andamento. E mantém intercambio nacional e in

ternacional com pesquisadores para o desenvolvimento

de pesquisas em redeU3J.

O programa aprovou o Projeto "Rede de coopera

,ao entre programas de pós-graduacáo UPE-UEPBjUSP j

UFRJ no Programa Nacional de Cooperacao Académica

PROCAD, Novas Fronteiras' com a Escola de Enfermagem

de Ribeíráo Preto-USP e Escola de Enfermagern Ana Nery

-UFRj. Docentes e discentes estío engajados no PROCAD.

de modo que já estáo ocorrendo missécs de estudo por

meío da mobílidade dos docentes e dos discentes para

essas lES. Docentes e discentes vérn participando de en

contros regionais e nacíonaís, e articulando a visita de

docentes de programas internacíonais para participar de

evento científico e ministrar curso de curta duracáo para

os docentes e discentes do Programa(13).

É propósito do Programa manter o ternpo médio

de titulacáo díscente dentro dos prazos estabelecidos

pela Capes atentando para a distnbuicáo equitativa de

disciplinas e orientacóes entre os docentes. Planeja-se:

melhorar a forrnacáo discente visando melhor insercáo

social dos seus egressos; incentivar publicacóes entre

docentes DP; e dos docentes DP com discantes: adquirir

ñnancíamcntos nacional e internacional para os projetos

ern andamento. E intercámbio nacional/internacional

com pesquisadores para desenvolvimento de pesquisas

em rede(13).

nrscnssao

A qualidade e diversidade institucional na pós

-graduacáo brasileira foi tema de estudo publicado em

2005 ern que se considerou as regióes Norte e Nordeste

COIno aquelas de gargalo mais dramático para a expansáo

da pós-graduacáo no País, devido as díficuldades eres

centes do sistema federal de se expandir. E se afirmou

que a alternativa para a expansáo da pós-graduacáo nes

sas rcgióes poderia ocorrer pela vía sistema estadual(15).
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Alérn do problema das assimetrias regionais, em

se tratando dos programas de pós-graduacáo stricto sen

su em enfermagem localizados na Regiáo Nordeste, ainda

é pouco o quantitatívo desscs cursos para atender a de

manda. fenómeno foi um dos motivou para a criacáo do

Programa em Assocíacáo de Pós-Craduacáo em Enferma

gem UPEjUEPB.

A área de concentracáo, as linhas de pesquisa e

os projetos elencados converge m no sentido de buscar

e oferecer o conhecímento necessárío para a elucidacáo

da vulnerabilidade da populacáo e a necessidade de edu

cacao em saúde, na perspectiva de contribuir, cada vez

mais, para as políticas públicas e com o desenvolvimento

regional corroborando com o pensamento de autor acer

ca de que os enfermeiros contribuem para a prornocáo

da saúde hrasileira e mundial, atuando m conformida

de com os Objetivos de Desenvolvimento do Milenio na

perspectiva de melhorar a saúde mundial até 2015(16).

Nessc sentido, os objetivos do mestrado associado UPE/

UEPI3 prímam pela prornocáo da saúde da populacáo e

pela Iixacáo de pesquisadores na regíáo visando ao me

lhor desenvolvimento regional.

A UPE e a UEPB, de forma institucionalmente arti

culada e oficializada, co-parrocínam a críacáo e manuten

cáo do programa de pós-graduacáo na modalidade de AA

Esta foi urna boa estratégia porque mesmo tendo infra

-estrutura suficiente para manter seus próprios progra

mas e contando com nivel considerável de competencia

de pesquisa na área, estas duas lES, isoladamente, nao

conseguiriam atender os requisitos para garantírem de

forma independente, a críacáo de um cursol'Pl.

O modo como o curso está organizado e vem fun

cionando, tern possibilitado a publicacao de artigos com

pletos em periódicos científicos nacioriais indexados em

bases de dados. A autoría desses artigos é, prioritariamen

te, de professores do programa junto corn seus orientan

dos e alunos de graduacáo em enferrnagem. Eo Qualis des

sas publícacües está classificado como B2 ou acima deste,

A publicacáo desses produtos cumpre a funcáo de

alimentar e retroalimentar a producáo científica editada

nos diversos sistemas de divulga¡;:ao(17). Nesse sentido,

ern 2007, demonstrou-se em relato da literatura(18) que

os docentes e discentes dos programas hrasileiros de

pós-graduacáo publicaram 1484 artigas em 227 periódi

cos, seudo 56 em periódicos Al, 311 artigos em A2, 451

artigos em 131. 354 artígos em 132. 190 arrígos em B:J, 38

artígos cm B4 e 84 artigos em BS. Considerando-se essa
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producáo, os docentes-discentes do Mcstrado ern Enfer

rnagem UPEjUEPB necessitam ampliar o número de pu

blícacóes, deritre outras atividades, para fazer jus a urna

mudanca no conceíto desse programa.

Urge afirmar que a avahacáo da pós-graduacáo

nao se limita as publícacücs do corpo docentejdiscente.

() Plano Nacional de Pós-Craduacáo 2005-2010(19) reco

menda que essa avaliacao se embase na qualidade e exce

léncia dos resultados, na especificidade das áreas de co

nhecimento e no impacto dos resultados na cornunídade

académica e empresarial e na sociedade, Dessa forma, a

qualidade da pesquisa, das teses e dissertacóes, também,

se constituí elemento valioso pelo potencial de retorna

rem a sociedade mais do que dela retiraram(18).

No concernente a necessidade de fortalecimen

to e ccnsolidacáo do programa, o PROCAD estabelecido

com ínstítuicóes renomadas, e a perspectiva de buscar

financiamentos para os projetos em andamento e inter

cambio nacional/internacional sinalizam o compromisso

dos professores desse Programa com o seu crcscímentu/

desenvolvimento regional. E, nesse sentido, é preciso

atentar para um relato da literatura(20) acerca de que

a prcducáo ou o fortalecimento de urna identidade re

gional nao é urna tarefa fácil. E, para que as estratégias

desenvolvidas alcancen o éxito desejado, é preciso co

nhccer os programas de pesquisa da rcgíáo, identificar

os projetos cornuns em termos de hnhas de pesquisa da

pós-graduacáo: promover o intercambio das editoras e

revistas dos programas; tracar urna política editorial re

gional e incrementar os bancos de dados sobre os progra

mas da regiáo. Ressalte-se, ainda, que a evolucáo de um

programa de pós-graduacáo, no sentido da excelencia,

passa, necessaríamente, por um substancial aumento na

producáo intelectual e pela internacionalizacáo desses

produtos.

Cabe alertar que urna pós-graduacáo em assocía

cáo é passível de conflitos e dificuldades, de modo que a

sua manutencáo requer empenho e decisáo das lES para

discutir e estabelecer, antecipadamente, a forma de ad

mínístracao e conducáo do curso e sobre como solucio

nar eventuais conflitos de competencia e de interesses

que sao comuns nesse tipo de ernpreitada, Reiteres. pró

-reitores e coordenadores do curso precisam ter ciencia

que mantcr um curso associado é muito mais complexo

do que manter um programa tradicional, seudo, desse

modo, irnprescindivel o acerto prévio, formal e regula

mentado pelas lES parceiras sobre aspectos-chave rela-
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tívos ao funcionamento do curso, bern como o ajuste do

regimento do curso associado áquele estabelecido pelo

Regulamento Geral da Pós-Craduacáo de cada urna das

lES. Tambérn é preciso estabelecer; previamente, a com

petencia e a partilha de responsabilidades de cada urna

das lES para com o curso(lO).

CONSIDERACOES F1NAIS

o acompanhamento anual do Programa associado

de Mestrado em Enfermagem UPE/UEPB realizado pela

CAPES em 2009 derncnstrou que a visibilidade do pro

grama, o perfil do carpo docente, a distribuicáo das atíví

dades de pesquisa e de forrnacáo entre os DP e a produ

cáo intelectual foi boa. Mas, a insercáo social relacionada

com íntegracáo e cooperacáo com outros programas e

centros de pesquisa e producáo técnica foi, corretamen

te, considerada fraca. Entretanto, há de se considerar que

se trata de um curso novo, rccém implantado, sem defcsa

de dissertacóes. E, por ísso, nao houve tempo necessáno

para atender, plenamente, todos os critérios de avaliacáo

estabelecidos pela CAPES. Importa que a carpo docen

tejdlscente está motivado para buscar atender todos os

ítens considerados insuficientes e avancar para obtencáo

de melhor conceito quando da avaliacáo trienal.

Esse acompanhamcnto rcvclou, ainda, qucstóes

interessantes acerca da trajetória, tendencias e atualida

des do programa, possibilitando o planejamento de acóes

e estratégias visando a sua consclidacáo. E se conclui que

a experiencia da associacáo UPEjUEPB na implantacáo

de um mestrado académico representa urna possibilida

de concreta de ampliacáo do número de programas stric

to ser/su na Regiáo Nordeste, pois essa experiencia pode

estimular nutras lES a aderirem a esse tipo de programa.

E,desde que sejarn desenvolvidas estratégías necessárías

ao fortalecimento e consolidacáo dos programas, estará

assegurada a formacáo de recursos humanos capazes de

atender as demandas sociais da regíáo no concernente ao

ensino, pesquisa e extensáo e na oferta de subsidios para

formular, ou mclhorar, as políticas públicas.
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