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Resumo

O presente relato tem o objetivo de apresentar o processo da tomada de decisão da gestão da Pró-reitoria de Ensino de Pós-
graduação/PROPG, da Universidade Federal de Mato Grosso, de sistematizar informações da pós-graduação stricto sensu com vistas a
alcançar a meta de consolidar oito mestrados e um doutorado, no período 2008 a 2012, que corresponderia a 50% dos vinte e quatro
cursos em andamento no final do ano de 2008. Neste estudo optou-se pela utilização da metodologia pesquisador-participante e, desse
modo, este relato pode ser classificado, quanto à abordagem do problema, como qualitativa e exploratória, e em relação ao
procedimento de condução, se apresenta como um estudo de caso. A coleta de dados foi feita em fontes primárias, fontes secundárias e
entrevistas orais. Como resultado da estratégia apresentada obteve-se uma organização interna dos dados dos programas de pós-
graduação stricto sensu, que possibilitou a visualização da política administrativa aplicada, refletida nos resultados obtidos na avaliação
trienal Capes 2010-2012, disponibilizada em 2013, que divulgou a mudança nas notas de cursos da UFMT de nota 3 para nota 4.
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Resumo 

 

O presente relato tem o objetivo de apresentar o processo da tomada de decisão da gestão 

da Pró-reitoria de Ensino de Pós-graduação da UFMT - PROPG, de sistematizar informações 

da pós-graduação stricto sensu com vistas a alcançar a meta de consolidar 8 mestrados e um 

doutorado, no período 2008-2012, que corresponderia a 50% dos 24 cursos em andamento em 

fins de 2008. Neste estudo optou-se pela utilização da metodologia pesquisador-participante e, 

desse modo, este relato pode ser classificado, quanto à abordagem do problema, como 

qualitativa e exploratória, e em relação ao procedimento de condução, se apresenta como um 

estudo de caso. A coleta de dados foi feita em fontes primárias, fontes secundárias e entrevistas 

orais. Como resultado da estratégia apresentada obteve-se uma organização interna dos dados 

que possibilitou a visualização da política administrativa aplicada, refletida nos resultados 

obtidos na avaliação trienal da Capes disponibilizada em 2013, que divulgou a mudança nas 

notas de cursos da UFMT de nota 3 para nota 4. 
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Abstract 

 

This report aims to present the decision-making process of the Dean of Graduate 

Teaching – PROPG/UFMT  management, to systematize stricto sensu graduate programs 

informations, in order to achieve the goal of consolidating 8 Masters and a doctorate in the 

period 2008-2012, which corresponds to 50% of the 24 courses underway at the end of 2008. 

In this study, it has been chosen to use the researcher-participant methodology and thus, this 

report can be classified, regarding the approach of the problem, as qualitative and exploratory, 

and in relation to the driving procedure is presented as a case study. Data collection was done 

on primary sources, secondary sources and oral interviews. As a result of the presented strategy, 

it has been obtained an internal organization of the data that enabled the visualization of 

administrative policy applied, reflected in the results obtained in the three-year evaluation of 

Capes available in 2013, which announced the change in notes of UFMT courses from note 3 

to note 4. 
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1. Introdução 

 

O ensino superior no Brasil enfrenta problemas históricos que, aparentemente, 

encontram-se longe de uma solução satisfatória. Entretanto, o mesmo não acontece com a pós-

graduação stricto sensu, que se expandiu e firmou-se, alcançando altos padrões de qualidade, 

além de credibilidade internacional, contribuindo significativamente para o desenvolvimento 

do país (Kuenzer & Moraes, 2005). Segundo dados da GEOCAPES (2016), em 2015 a pós-

graduação brasileira atendeu um total de 251.681 alunos, dos quais 102.365 doutorandos, 

121.451 mestrandos, e 27.865 mestrandos profissionais. 

No contexto das IES públicas, atualmente a Universidade Federal de Mato Grosso - 

UFMT conta com 2.211 alunos pós-graduandos, dos quais 563 são doutorandos e 1.648 

mestrandos, distribuídos em 60 cursos de pós-graduação, sendo 44 mestrados e 16 

doutorados (Pró-reitoria de Ensino de Pós-graduação – PROPG – 2016).  

Até fins de 2008, não havia na UFMT um sistema interno de controle e gestão próprio 

para a pós-graduação, utilizando-se o mesmo sistema da graduação, o que não atendia às 

necessidades dos cursos e nem da pró-reitoria, que precisava alimentar com dados confiáveis à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e demais órgãos de 

controle. Diante da dificuldade de apresentar e auditar os dados, a gestão iniciada em novembro 

de 2008 tomou a decisão de criar um sistema interno que atendesse às especificidades da pós-

graduação, como uma das estratégias para alcançar, no médio prazo, a meta de alcançar 

melhorias nas avaliações trienais da CAPES via organização interna. Entendemos estratégia 

como o conjunto de decisões coerentes, unificadoras e integradoras que determina e revela a 

vontade da organização em termos de objetivos de longo prazo, programa de ações e prioridade 

na afetação de recursos (Hax & Majluf, 1988). 

Sabe-se que a informação é um fator determinante para a melhoria de processos, 

produtos e serviços, tendo valor estratégico em organizações. Desse modo, ancoradas na ideia 

de que a informação como ferramenta estratégica proporciona eficiência operacional, evitando 

desperdícios e automatizando processos (Kira & Gregolin, 2002), optamos por analisar a 

tomada de decisão da gestão da PROPG da UFMT de consolidar oito mestrados e um doutorado 

em 4 anos (50% dos cursos em andamento), via implantação de um sistema acadêmico próprio.   

Para esta apresentação o texto foi divido em 6 seções, a saber: seção 1, introdução; seção 

2, referencial teórico abordando a trajetória da pós-graduação no Brasil, gestão da informação 

e sistemas de informação; seção 3, metodologia utilizada para o estudo; seção 4, resultados 

obtidos e sua análise; seção 5, conclusões, limitações da pesquisa e recomendações para futuros 

estudos; seção 6, referências utilizadas. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1. A Pós-Graduação no Brasil 

 

O início da pós-graduação no Brasil deu-se na década de 1930, baseada no modelo 

europeu, inserido no curso de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional 

de Filosofia, e na Universidade de São Paulo, mas o termo “pós-graduação” foi utilizado pela 

primeira vez na década de 1940, no Artigo 71 do Estatuto da Universidade do Brasil. Na década 

de 1950 foram firmados acordos entre os Estados Unidos e o Brasil, que originaram convênios 

entre escolas e universidades norte-americanas e brasileiras para intercâmbios de estudantes, 

pesquisadores e professores (Santos, 2003).  

Em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, foi criada a Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, atual CAPES, com o objetivo de "assegurar a 
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existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às 

necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país" 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [CAPES], 2015a). Entretanto, 

o grande impulso para os cursos de pós-graduação no Brasil só aconteceu na década de 1960, 

com a implantação formal dos cursos de pós-graduação no Brasil, níveis de mestrado e 

doutorado, com muita semelhança à estrutura americana, por meio do Parecer 977/1965 do 

Conselho Federal de Educação (Moritz, Moritz, Pereira & Maccari, 2013). A primeira avaliação 

dos cursos de mestrado e doutorado, até então criados e implantados no Brasil, deu-se em 1976, 

com a instituição do “Sistema de Avaliação da Pós‐graduação”, com o objetivo de aferir o nível 

de qualidade desses cursos (CAPES, 2015b). Pelo Decreto nº 86.791 de 1981, a CAPES foi 

reconhecida como órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-graduação 

Stricto Sensu, cabendo-lhe elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao 

ensino superior (CAPES, 2015a).  

Constata-se que desde sua implantação, o Sistema de Avaliação da Pós-graduação 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do nível de ensino no Brasil, 

constituindo fator decisivo para a elevação da qualidade, do aprimoramento e da regulação dos 

cursos de mestrado e doutorado do país, além de fazer o acompanhamento da evolução da pós-

graduação nacional e disponibilização dos dados importantes para a política de investimentos 

no setor educacional brasileiro (Moritz et al, 2013). 

Um importante marco na melhoria da qualidade do Programa de Acompanhamento e 

Avaliação da Pós-graduação ocorreu no final da década de 1990, com sua informatização via 

sistema “Coleta CAPES”. Com a adoção desse sistema, o acompanhamento e a avaliação dos 

programas tornou-se mais rígida quanto à definição de critérios para atribuição de notas aos 

programas (Maccari, de Almeida, Nishimura & Rodrigues, 2009).  

Até 2012, a avaliação continuada da CAPES ocorria trienalmente; a partir de 2013 

passou a ser quadrienal, e os programas aguardam os resultados, que serão divulgados em 2017. 

Os conceitos positivos variam de 3 a 7, com a nota mínima 3, em geral atribuído a cursos novos. 

Essas notas são conferidas pelas áreas de conhecimento, após rigorosa avaliação, que considera 

aspectos tais como: proposta do programa, corpo docente, atividade de pesquisa, atividade de 

formação, corpo discente, teses e dissertações, produção intelectual. Para aperfeiçoar o processo 

de avaliação, são realizadas discussões por áreas e, quando necessário, diligências. Em seguida, 

os conceitos destinados aos cursos avaliados pelas áreas de conhecimento serão homologados 

ou não pelo Comitê Técnico Científico da Educação Superior – CTC-ES/CAPES. Para cursos 

com bom desempenho é atribuído o conceito 4 (CAPES, 2016). O conceito 5 é atribuído a 

cursos de excelência em nível nacional e é o conceito máximo a ser atribuído a um programa 

que possui apenas curso de mestrado. Conceitos 6 e 7 correspondem a cursos de qualidade 

internacional. Nesta avaliação considera-se, em especial, a produção científica do corpo docente 

e discente, a estrutura curricular do curso, a infraestrutura de pesquisa da instituição, os prazos 

médios de titulação, dentre outros fatores (Maccari et al, 2009). 

Em 2014, a CAPES lançou a Plataforma Sucupira, assim batizada em homenagem ao 

professor Newton Sucupira, autor do Parecer nº 977 de 1965. A Plataforma Sucupira 

disponibiliza, em tempo real e com transparência, as informações, processos e procedimentos 

que a CAPES realiza no Sistema Nacional da Pós-graduação, além da gerência-operacional de 

todos os processos que envolvem um programa de pós-graduação e maior participação das pró-

reitorias e coordenadores. Os dados coletados e processados pela Plataforma Sucupira podem 

ser acessados livremente por qualquer interessado, via internet. Seu objetivo é coletar 

informações, realizar análises e avaliações e ser a base de referência do Sistema Nacional de 

Pós-Graduação (SNPG). Desde então, a coleta dos dados dos programas, antes feita pelo 

sistema Coleta CAPES, passou a ser realizada pela Plataforma Sucupira. Esta mudança, 
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segundo a CAPES, proporcionou maior transparência, confiabilidade precisão e segurança das 

informações para toda a comunidade acadêmica; redução de tempo, esforços e imprecisões na 

execução de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG); maior facilidade no 

acompanhamento da avaliação, além de um controle gerencial mais eficiente (CAPES, 2016). 

A próxima avaliação deverá incluir dados coletados dos programas de pós-graduação entre os 

anos de 2013 a 2016, e tem previsão de divulgação para 2017. 

 

2.2. Gestão da Informação 

 

Na PROPG da UFMT, as informações extraídas dos Coleta CAPES foram as fontes 

iniciais que subsidiaram a criação do atual SIPG, tendo em vista que o ciclo informacional é 

um processo que se inicia com a busca da solução a um problema, da necessidade de obter 

informações sobre algo, e passa pela identificação de quem gera o tipo de informação 

necessária, as fontes e o acesso, a seleção e aquisição, registro, representação, recuperação, 

análise e disseminação da informação, que, quando usada, aumenta o conhecimento individual 

e coletivo (Kira & Gregolin, 2002). Nesse processo, a gestão norteou-se pela noção de que a 

aplicação de princípios administrativos à aquisição, organização controle, disseminação e uso 

da informação para a operacionalização efetiva de organizações de todos os tipos constitui a 

gestão da informação (Wilson, 1997), ou conforme definição de Davenport (1984, p. 84) gestão 

da informação é “o gerenciamento de todo o ambiente informacional de uma organização”. 

A informação e o conhecimento são recursos essenciais às organizações no processo de 

tomada de decisão (Angeloni, 2002). Inúmeras organizações enfrentam dificuldades, apesar de 

desempenharem suas atividades com afinco diariamente. Grande parte dos problemas 

encontrados está na falta de visão dos dirigentes organizacionais quando enxergam os processos 

como itens isolados, a serem administrados separadamente. Em virtude disso, há a necessidade 

de uma abordagem sistêmica nas organizações, objetivando compreender a realidade 

organizacional na sua totalidade, verificar os seus componentes e as respectivas formas de 

interação, os fatores que interferem em sua atuação, o contexto maior em que está inserida, tal 

como todos objetivos que envolve a ação (de Souza Almeida, Freitas & de Souza, 2011). 

  Assim, é possível visualizar a organização como um sistema aberto em um 

relacionamento dinâmico com seu ambiente, recebendo vários insumos, processamento esses 

insumos de diversas maneiras e devolvendo os resultados na forma de produtos ou serviços 

(Chiavenato, 2000). 

 

2.3. Sistemas de Informação 

Gerar informações para a tomada de decisão a partir de dados coletados e processados 

é o objetivo central dos sistemas de informação que, segundo Stair (1998, p. 11), podem ser 

definidos como “... uma série de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam 

(entrada), manipulam e armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e 

fornecem um mecanismo de feedback”. Para Oliveira (1998, p. 39), os Sistemas de Informações 

são "um processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura 

decisória da empresa, proporcionando, ainda, a sustentação administrativa para otimizar os 

resultados esperados". 

Os sistemas de informação devem atender às seguintes expectativas (Pereira & Fonseca, 

1997, p. 242):  

 Atender as reais necessidades dos usuários; 

 Estar alinhados com as estratégias de negócios da empresa; 

 Estar centrados no usuário e não no profissional que o desenvolveu; 

 Atender ao usuário com presteza; 
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 Apresentar custos compatíveis; 

 Adaptar-se constantemente às novas tecnologias de informação. 

Conforme Furlan, Ivo e Amaral (1994, p. 28), estes sistemas oferecem informações 

sumarizadas, demonstrando o comportamento dos negócios através de totalizações e 

consolidação das operações realizadas, assim seu público-alvo alcança, preferencialmente, os 

níveis gerenciais da empresa, responsáveis pela tomada de decisão. 

 

3. Metodologia 
 

Para a elaboração deste estudo nos baseamos no protocolo proposto por Biancolino, 

Knies, Maccari e Rabechini Jr (2012), cujo roteiro privilegia a contribuição de natureza técnica 

de um trabalho feito com propósitos profissionais, sem perder de vista o rigor da pesquisa 

científica. 

Neste estudo optou-se pela utilização da metodologia pesquisador-participante 

(Schwartz e Schwartz, 1955), e em relação ao procedimento de condução, se apresenta como 

um estudo de caso (Yin, 2001). Os dados foram obtidos por levantamento em fontes primárias 

(relatórios de gestão, observação direta), fontes secundárias (publicações oficiais, sites, 

relatórios institucionais), entrevistas orais e análise bibliográfica especializada. Também não se 

perde de vista o contexto no qual se insere a instituição analisada, considerando que o 

comportamento humano é melhor compreendido no contexto social onde ocorre (Queiróz, 

1992). 

 

4. Resultados Obtidos e Análise  
 

A Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT está localizada em Cuiabá (campus-

sede) e em outras cinco cidades – Rondonópolis (Sul), Barra do Garças e Pontal do Araguaia 

(Leste), Sinop (Norte) e Várzea Grande, cidade contígua à capital. Criada em 1970, a UFMT é 

a mais abrangente instituição de ensino superior no Estado, com presença marcante em todas 

as regiões de Mato Grosso, um território superior a 900 mil quilômetros quadrados. Além dos 

câmpus, a UFMT está presente em 24 polos de educação a distância, possui uma base de 

pesquisa no Pantanal e fazendas experimentais em Santo Antônio do Leverger (30 Km de 

Cuiabá) e em Sinop, dois hospitais veterinários e o Hospital Universitário Júlio Müller.  

A UFMT é composta por 32 institutos e faculdades, já formou mais de 50 mil 

profissionais e tem, hoje, mais de 21 mil alunos distribuídos em 106 cursos de graduação, 

presencial e a distância, e 60 cursos de mestrado e doutorado (UFMT, 2016). 

A Pós-graduação stricto sensu na UFMT iniciou em 1988, com a aprovação do curso de 

mestrado em Educação Pública. Em 2008, a instituição contava com 22 mestrados e dois 

doutorados, sendo que a maior parte dos cursos de mestrado estavam avaliados com nota 3 

(PROPG, 2016).   

Uma das principais metas da administração que assumiu a gestão da PROPG em 2008, 

em relação aos cursos de pós-graduação stricto sensu foi a de aumentar o conceito de 50% dos 

cursos em andamento (8 mestrados e um doutorado) em quatro anos, e, para tanto, procurou 

oferecer aos coordenadores dos programas as condições necessárias para alcançar este objetivo. 

Desse modo, a nova gestão passou a orientar várias ações com vistas a auxiliar os programas 

na superação de dificuldades, desde a realização de atividades acadêmicas até o apoio à tomada 

de decisões acadêmico-administrativas.  

No início de 2009, a gestão da PROPG identificou problemas na coleta de dados dos 

programas de pós-graduação stricto sensu para instruir relatórios institucionais e prestações de 

contas a órgãos externos. Após análise da situação, constatou-se que o foco do problema era a 
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organização dos dados, feita manualmente, sem controle ou planejamento pelas secretarias dos 

PPGs, uma vez que o único sistema informatizado disponível era afeito às normas da graduação, 

não atendendo às necessidades e especificidades da pós-graduação. 

Com o intuito de sanar esta situação, definiu-se como estratégia desenvolver um sistema 

de informação para a pós-graduação, mais tarde denominado SIPG. Esse sistema deveria 

permitir o armazenamento de dados auditáveis, portanto, confiáveis, que subsidiassem os 

relatórios elaborados pela PROPG, o que nos remete a Angeloli (2002), que afirma ser 

informação e conhecimento recursos essenciais ao processo decisório, tendo valor estratégico 

nas organizações.  

Desse modo, em 2009, a PROPG deu início ao desenvolvimento de seu sistema, em 

parceria com a equipe técnica da STI – Secretaria de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação Aplicadas à Educação, sem custos adicionais para a UFMT. As funcionalidades 

iniciais proporcionadas pelo sistema aos usuários da pós-graduação (coordenadores, técnicos, 

professores, alunos), foram planejadas de modo a atender suas necessidades e especificidades, 

tendo como base as informações solicitadas pela CAPES quando do preenchimento do antigo 

Coleta, hoje Plataforma Sucupira, utilizadas na avaliação dos programas de pós-graduação. Sua 

primeira versão foi lançada ainda em 2009, e seu acesso foi disponibilizado através da internet, 

utilizando login e senha específicos, tratando, desse modo, um dos aspectos de segurança 

exigidos por um sistema de informação. O SIPG passou a permitir registros acadêmicos e 

administrativos (cadastro dos dados do Programa - nome, área de concentração, linhas de 

pesquisa e grade curricular - matrículas, notas, disciplinas cursadas e aproveitadas, corpo 

docente, defesas, grades curriculares, registros de bolsas de DS, horários, professores 

credenciados, registros de examinadores externos, ações essas acompanhadas de perto pela 

Gerência de Pós-graduação e pela pró-reitora. Aos poucos, com a intensa interação 

coordenadores e pró-reitoria, o sistema tornou-se mais robusto, e foram sendo acrescentadas 

novas funcionalidades, tais como consultas ao banco de dados, informações de alunos 

matriculados em programas, lista de alunos matriculados/concluintes/desligados no período 

letivo por programa. Também diversos relatórios gerenciais passaram a ser emitidos através do 

SIPG, inclusive personalizados, em alguns casos. Todas estas informações consolidadas 

passaram a oferecer à gestora um quadro geral da situação atual de cada programa, permitindo 

uma tomada de decisão estratégica, considerando os critérios definidos por sua área na CAPES. 

Os anos de 2010 e 2011 foram dedicados à plena implantação do sistema nos programas 

de pós-graduação, com realização de treinamentos coletivos e individuais, objetivando o uso 

correto e sistemático do sistema por seus usuários. No início, algumas barreiras tiveram de ser 

enfrentadas, a principal delas consistindo na resistência em adotar o novo sistema. Decisão da 

Pró-reitoria obrigando os Programas a utilizarem o sistema foi enviada aos coordenadores dos 

PPGs, tornando-os cientes de que a não utilização poderia acarretar sanções, por serem 

procedimentos administrativos fundamentais à organização do trabalho institucional.  

O primeiro teste do SIPG ocorreu na alimentação da Plataforma Integrada de Gestão 

das IFES/PINGIFES – ferramenta para coleta e distribuição de informações das universidades 

e sistema de gestão estratégica de dados para a Secretaria da Educação Superior, cujos dados 

eram utilizadas para definir o orçamento anual das universidades. Todo o processo de 

alimentação dos dados da plataforma PINGIFES foi subsidiado pelo SIPG, com dados 

confiáveis e, pela primeira vez na pós-graduação stricto sensu da UFMT, auditáveis. Os 

responsáveis pela conferência dos dados inseridos na plataforma PINGIFES elogiaram a correta 

apresentação dos dados, salientando que em outras IES não encontravam esta organização 

referente à pós-graduação. Em 2014, a plataforma foi substituída pelo Censo da Educação 

Superior, que acumulou as funções do PINGIFES. 
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Os dados do SIPG também subsidiaram a elaboração dos relatórios de gestão dos anos 

seguintes à sua implementação, proporcionando maior fidelidade às informações prestadas. 

Outro resultado positivo observado foi o auxílio que esta organização proporcionou aos 

coordenadores quando do envio do relatório COLETA/CAPES para avaliação.  

Antes do SIPG, os gestores dos programas de pós-graduação não possuíam recursos 

automatizados para organizar os dados solicitados no relatório COLETA/CAPES, e todo 

levantamento era feito manualmente, através de consulta e análise de documentos. O processo 

era demorado e cansativo, além de não conseguir proporcionar confiabilidade das informações 

prestadas, resultando em inconsistências na ficha de avaliação dos programas quando de suas 

análises pela Comissão de Avaliação. 

Para o preenchimento dos COLETA/CAPES dos anos posteriores a 2011 os gestores 

dos programas de pós-graduação puderam utilizar o SIPG na coleta de dados. Assim, obtiveram 

informações organizadas, confiáveis e auditáveis para alimentar o relatório. Com este auxílio, 

o tempo de preenchimento de informações quantitativas no COLETA/CAPES diminuiu, e os 

coordenadores dos Programas puderam dedicar mais tempo à avaliação qualitativa dos cursos. 

Abaixo, a figura 1 exibe os resultados alcançados pelos programas de pós-graduação da 

UFMT nas avaliações trienais de 2007 (2004-2005-2006), 2010 (2007-2008-2009) e 2013 

(2010-2011-2012), fazendo uma comparação com os resultados obtidos nestas avaliações. 

Neste momento, revelam-se os primeiros resultados da organização administrativa 

implementada através do SIPG. 

 

   FIGURA 1 – Número de cursos por conceito Trienal 2007, 2010 e 2013                                                                

 
Observe-se que na avaliação CAPES Trienal 2007 havia dezessete cursos em 

andamento, e destes somente 13 passaram pela avaliação, pois outros 4 cursos mantiveram suas 

notas de aprovação pelo CTC-ES/CAPES, por terem sido aprovados em 2006, sendo 

considerados cursos novos.  

Na Trienal de 2010, vinte e cinco cursos foram avaliados; destes, 03 cursos de mestrado 

elevaram seus conceitos de 3 para 4; dois cursos de mestrado elevaram seus conceitos de 4 para 

5, e dois cursos de doutorado também, elevaram seus conceitos de 4 para 5. Isso significou uma 
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redução de 15% no número de cursos com conceitos nota 3 em relação à avaliação trienal de 

2007, mesmo incluindo quatro cursos novos aprovados neste intervalo.  

Quarenta e dois cursos foram avaliados na Trienal 2013, de um total de 45 cursos em 

andamento. O resultado desta avaliação apresentou a elevação do conceito de 05 mestrados nota 

3, que passaram para nota 4; e a elevação do conceito de 01 mestrado e 01 doutorado nota 4, 

que passaram para 5. Houve um aumento no número de cursos avaliados com nota 5 

comparando as trienais 2010 e 2013, sendo 02 mestrados acadêmicos, 01 mestrado profissional 

e 02 doutorados. 

Diante destes dados, pode-se afirmar que a estratégia adotada pela gestão gerou 

resultados positivos, direcionada ao apoio e consolidação dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu da UFMT, atingindo seu objetivo. 

 

 

5. Conclusões  

 

O objetivo principal deste trabalho foi o de apresentar o processo de tomada de decisão 

da gestão da PROPG da UFMT, de sistematização das informações da pós-graduação stricto 

sensu com vistas a alcançar a meta de consolidar 50% dos cursos em 4 anos. Diante do já 

disposto, consideramos a meta proposta como cumprida. 

Como resultado da estratégia apresentada obteve-se uma organização interna dos dados 

que possibilitou aos gestores uma visão minuciosa dos programas, refletindo no resultado da 

avaliação trienal disponibilizada em 2013, com a alteração nas notas de cursos nota 3 para nota 

4 e cursos nota 4 para nota 5. 

A confiabilidade e a possibilidade de auditar os dados obtidos pelo sistema SIPG, 

disponibilizados em relatórios institucionais, destaca os esforços de uma instituição pública 

federal com vistas à organização das informações que ela mesma produz. Ressalte-se que o 

presente estudo foi realizado como estudo de caso, e que este se aprofundou em apenas uma 

estratégia, escolhida entre outras adotadas pela gestão. A identificação e análise de outras 

estratégias adotadas pela gestão da PROPG/UFMT, suas aplicações e resultados, comparação 

e desempenho dos cursos após a avaliação quadrienal, que será divulgada em 2017, ficam para 

outras etapas da investigação.  

Em 2016, há na UFMT, em andamento, 60 cursos stricto sensu, dos quais 37 mestrados 

acadêmicos, 07 mestrados profissionais e 16 doutorados. Todos os cursos encontram-se 

registrados no SIPG, contando com uma organização administrativa e acadêmica dos seus 

dados.  
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