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Resumo 

 

Este trabalho traz uma reflexão acerca do percurso de formação acadêmica de 

professores que atuam com docência e pesquisa no Instituto Federal de Santa 

Catarina no curso de Licenciatura em Química. Com o objetivo de conhecer suas 

trajetórias acadêmicas para o avanço profissional/acadêmico com ênfase no mestrado 

stricto sensu, foi elaborado um formulário e oferecido aos docentes com perguntas 

que trazem questionamentos a respeito da importância dos cursos de pós-graduação 

como formação continuada na área de licenciatura, do processo seletivo que as 

universidades aplicam para o ingresso no curso de mestrado, das políticas de ingresso 

e fomento aos programas de pós-graduação, aos desafios enfrentados por alunos 

desde o ingresso até a formação no curso e as ofertas de mestrado em universidades 

do pais dentro da área da química. Os resultados revelam que o mestrado é formação 

fundamental para o avanço do licenciado na atuação docente em nível superior e da 

pesquisa científica na área de química e que apesar dos desafios a serem enfrentados 

a compensação pelo esforço será garantida pelo leque de oportunidades que o 

mestrado promove. 

Palavras-chave: Mestrado; Licenciatura em Química; Formação Docente; 

Pesquisa 
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1. Introdução 

 

A trajetória da carreira acadêmica tem muitos desafios a serem superados, 

desde a conclusão da graduação, até as etapas subsequentes. Os cursos de pós-

graduação representam parte importante desse processo, pois possibilitam ao 

graduando seguir dois caminhos dentro de suas áreas de trabalho.  

Compreendendo um pouco sobre o percurso formativo que professores, que 

atuam no ensino superior precisam trilhar, foram entrevistados sete professores do 

quadro efetivo do Instituto Federal de Santa Catarina que ministram aulas no curso de 

licenciatura em química. 

A proposta de fazer essa análise se dá com o objetivo de conhecer os desafios 

a serem enfrentados por alunos ao se graduarem nos cursos de licenciatura em 

química, bem como seu possível avanço profissional na área da docência e pesquisa, 

a partir do curso de pós-graduação.  

Portanto, pensar no percursso formativo dos professores que atuam nas 

graduações em universidades, faculdades e institutos federais, seria conhecer e 

reconhecer os desafios enfrentados no que diz respeito às oportunidades disponíveis 

para seus campos de trabalho, das especificidades pessoais e financeiras em cada 

situação, bem como o nível de dedicação doado pelo aluno, em função do valor 

atribuído á formação com o objetivo de retorno posterior. 

 

2. Cursos de Pós-Graduação  

 

Os cursos de pós-graduação são oferecidos em dois modos no país, o Lato 

Sensu e o Stricto Sensu e apesar de serem formações subsequentes à graduação 

têm diferenças significativas dependendo do caminho ao qual se queira seguim dentro 

do campo profissional.  

O Lato sensu (sentido amplo) é uma modalidade de curso que compreendem 

programas de especialização, conferindo  ao profissional o título de especialista. São 

cursos de menor duração, no mínimo 360 horas, com certificação. São oferecidos 

atualmente de forma presencial ou EaD em inúmeras áreas, com o objetivo de 

profissionalização do graduando. 

O Stricto Sensu (sentido limitado) é a modalidade de pós-graduação que 

compreendem programas de mestrado e doutorado com duração mínima de 1.200 
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horas (estabelecida pelo MEC), com diplomação e título de mestre ou doutor. Sendo 

o mestrado pré-requisito para o doutorado. 

A busca pelo mestrado vai além da empregabilidade, pois muitos graduandos 

buscam aprofundar-se nos conhecimentos científicos, dando continuidade aos 

conhecimentos específicos adquiridos durante a graduação e a partir daí, direcionar 

seu campo de trabalho dentro da carreira acadêmica, seja em áreas de pesquisa ou 

docência. 

No Brasil o setor que mais emprega os mestres é o setor da Educação, pois 

o título é pré-requisito para atuação docente em universidades, faculdades ou 

institutos federais. Conferindo assim, ao mestrado passo fundamental para os 

graduandos dos cursos de licenciatura que desejam evoluir em suas carreiras 

acadêmico/profissionais. 

Dentro das universidades existem os programas de pós-graduação que são 

departamentos específicos para cada curso e que oferecem oportunidade de ingresso, 

através de critérios de seleção, particulares em cada instituição, porém que não se 

encontram tão distantes uns dos outros em suas exigências classificatórias. Esses 

programas têm a sigla PPGQ, no caso do departamento de pós-graduação em 

química, e se vinculam as siglas das universidades aos quais estão vinculadas.   

A pós-graduação brasileira está ligada à Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), criada em 1951. A regulamentação e principal 

definição dos cursos de pós-graduação das universidades brasileiras, foi desenvolvida 

em 1965 por uma comissão, cujo parecer final teve como alcunha, Projeto Sucupira 

em homenagem ao professor Newton Sucupira, autor do parecer CEF nº 977/65. O 

documento conceituou, formatou e institucionalizou a pós-graduação brasileira nos 

moldes atuais. Unindo a doutrina, principalmente da pós-graduação dos EUA e 

normatizando o assunto, produziu alto impacto sobre o nível de educação de terceiro 

grau no Brasil. 

Em 1965 haviam 38 cursos de pós-graduação, sendo 27 de mestrado e 11 de 

doutorado. Atualmente existem 4.082 cursos recomendados e reconhecidos pela 

CAPES, sendo 2.430 de mestrado, 1.404 de doutorado e 248 de mestrado 

profissionalizante. Esses programas de pós-graduação (PPG) são orientados e 

anualmente avaliados pela CAPES. O objetivo dos cursos é oferecer ao aluno, 

estrutura de formação de professor pesquisador. Além disso, os PPG tendem a 
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agregar os profissionais e os alunos, para que juntos publiquem em linhas de 

pesquisa, consolidadas e bem definidas. 

As instituições de ensino superior que desejem manter o departamento da 

PPG, devem atender aos quesitos do Conselho Técnico-Científico da CAPES. A partir 

do momento de comprometimento institucional deve-se ter proposta clara de objetivos 

e consistente definição das áreas de concentração e linhas de pesquisa que devem 

estar ligados à competência técnico-científica da instituição que promove o curso, 

estruturada em quadro docentes permanentes qualificado e com produção científica 

relevante nas linhas de pesquisas propostas, bem como com infra-estrutura de ensino 

e pesquisa adequados. 

Como ferramenta de coleta de informação que funciona como base de 

referência do Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG), a CAPES utiliza a 

Plataforma Sucupira criada em 2014 de início com o objetivo de coletar dados, porém 

que com posterior  ampliação para uma ferramenta de compartilhamento de 

informções acadêmicas com o recurso do Qualis Periódicos. A plataforma 

disponibiliza em tempo real e com transparência, processos e procedimentos que a 

CAPES realiza no SNPG para toda a comunidade acadêmica.  

 

3. Processo de Seleção no Programa de Pós-Graduação 

 

Para ter acesso ao curso de Mestrado o aluno terá que passar por rigoroso 

processo de seleção com critérios definidos, através do edital de Processo Seletivo 

para ingresso no Mestrado. O documento é elaborado pelo colegiado do programa de 

pós-graduação de acordo com as Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) e Conselho Universitário de cada PPG (Programa de Pós-

Graduação).  

Muitas universadades aplicam rigorosa seleção de acordo com a sua 

credibilidade e o grau de prestígio no meio acadêmico. Para ingressar no mestrado 

em universidades como, UFSC, UDESC, UFU, USP e UFOP, o aluno deverá passar 

por etapas eliminatórias e classificatórias. Em geral ocorre uma vez ao ano o processo 

seletivo que dura em torno de cinco meses. 

 O processo seletivo no caso da UFSC, utilizado aqui como referência, tem 

como primeiro critério seletivo a elaboraçao de um Projeto de Dissertação ou Tese 

alinhado à pesquisa ao qual o candidato se inscreveu. A aprovação deste, é pré-



5 

requisito para a próxima fase que consistirá na aplicação de prova escrita de caráter 

dissertativo, contendo uma questão elaborada pela respectiva linha de pesquisa ao 

qual o candidato está inscrito. A nota mínima definida no edital possibilita ao candidato 

passar para a próxima fase que será a arguição e análise do Currículo Lattes e 

Memorial Descritivo (no caso do candidato ao doutorado). Neste momento, os 

candidatos terão contato com os professores da linha de pesquisa escolhidos aos 

quais farão entrevista com perguntas relacionadas ao projeto, interesse no 

programa/linha de pesquisa, dentre outros, além de, analisar o currículo.  

Após a aprovação do candidato pelo colegiado, o aluno terá que cumprir a 

carga horária mínima de 24 créditos, sendo 8 disciplinas obrigatórias, 10 em 

disciplinas eletivas e/ou atividades acadêmicas e 6 em trabalho de conclusão de 

curso. Cada unidade de crédito corresponde a 15 horas teóricas ou 30 horas práticas 

ou teórico-práticas ou ainda, 45 horas em atividades acadêmicas. As atividades 

acadêmicas são entendidas como disciplinas cursadas em programas recomendados 

pela CAPES, disciplinas isoladas, seminário da Linha de Pesquisa, estudos e 

pesquisas realizadas no exterior, estudos individualizados, estágio docência, 

publicações, participação em comitês de ética, dentre outras, aprovadas pelo 

Colegiado Delegado.  

 

4. Pós-Graduação na área da Química 

 

Os cursos de pós-graduação na área de Química no Brasil surgiram a partir 

da década de sessenta e início da década de setenta concentrados na região 

sudoeste. Nas décadas de oitenta e noventa foram sendo ampliados para as demais 

regiões do país configurando atualmente na distribuição geográfica conforme mostra 

o gráfico 1.  

Neste momento a situação da Química é de oferta de cursos de pós-

graduação por todas as regiões do país demonstrado na figura 1, em que também são 

enfatizados as sub-áreas de atuação (QI-Química Inorgânica, QO-Química Orgânica, 

QA-Química Analítica, FQ-Físico Química, PN-Produtos Naturais, Pol-Polímeros e 

Qapl-Química Aplicada) e os níveis (Mestrado e Doutorado) oferecidos. Essa ampla 

oferta do curso no Brasil se dá porque a Química apresenta uma situação nacional 

mais abrangente do que as outras áreas semelhantes de conhecimento como por 

exemplo Física e Matemática.  
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Portanto, o aluno  de pós-graduação tem acesso a cursos em Química pelo 

país inteiro, tanto a nível de mestrado como de doutorado, e em todas as sub-áreas 

de Química, e mais ainda com a qualidade desejável (conceitos A e B) para assegurar 

a sua melhor formação. 
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Gráfico 1: Distribuição Geográfica dos Cursos de Pós-Graduação em Química no Brasil por regiões. 
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Distribuição Geográfica de Pós-Graduação 

Figura 1: Distribuição geográfica de pós-graduação, por subáreas e por nível 

Fonte: Disponível em:< https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40421997000700006>. Acesso em: 22 out, 

2020. 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40421997000700006
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5. Procedimentos Metodológicos 

 

Para a elaboração deste ensaio de artigo, o grupo fez pesquisa, através de 

formulário ofericido a alguns professores que atuam no Instituto Federal de Santa 

Catarina ministrando aulas para o curso de Licenciatura em Química. Com o objetivo 

de conhecer a trajetória formativa desses professores dentro da sua área e do 

mestrado acadêmico, foram elaboradas perguntas que tratam do processo de 

formação docente, da importância da formação continuada para profissionais da 

licenciatura no campo da docência e da pesquisa, das políticas de oferta desses 

cursos,  e dos esforços e desafios enfrentados nos campos acadêmicos e pessoais 

para o ingresso e conclusão da pós-graduação.  

A pesquisa foi feita através formulário gerado pelo sistema de pesquisa on 

line do site survio.com.br oferecido de forma gratuita. Foram organizadas neste site 

quatorze questões que seriam respondidas de forma dissertativa como mostrado na 

tabela 1: 

 

 

Tabela 1 – Questionário disponibilizados pelo sistema de pesquisa on line do site survio.com.br 

QUESTIONÁRIO OFERECIDO AOS PROFESSORES 

01 Nome completo e cargo que ocupa no IFSC. 

02 Qual a sua formação? E onde ocorreram suas formações. 

03 Quais áreas atuou dentro de sua formação? 

04 Atua hoje na área docente e de pesquisa? Se sim. A pesquisa está vinculada ao trabalho docente e à 

universidade? 

05 Qual a sua carga horária em cada área, se for o caso? 

06 Você considera o Mestrado um passo importante/fundamental para que o graduando possa evoluir na carreira 

acadêmica? Por quê? 

07 Como foi o processo para ingressar na pós-graduação stricto sensu (mestrado)? Precisou de mais de uma 

tentativa para ingressar? 

08 Quais foram para você, os maiores desafios dentro das exigências  para ingressar no mestrado? 

09 Enquanto cursou a pós-graduação (mestrado) estava trabalhando? Se sim, como fez para conciliar? Se não, 

como conseguiu se manter financeiramente? Recebeu bolsa de estudos? 

10 Você considera o sistema de pós-graduação (mestrado) de um modo geral um processo democrático que dá 

oportunidade a todos os estudantes? Justifique sua resposta. 

11 Como você definiria o nível de dedicação que um aluno precisa ter para cursar o mestrado? 

12 Que tipo de dedicação você teve que devotar para conseguir ter sucesso na sua vida acadêmica? 
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13 Quais a maiores dificuldades pessoais você teve que enfrentar durante o processo? 

14 Na sua opinião quais são os desafios e as perspectivas dentro da carreira acadêmica para os pesquisadores 

universitários atualmentes? 

Fonte: Formulário survio.com.br 

 

 

Foram sete professores entrevistados graduados e pós-graduados nas áreas 

de Pedagogia, Física e Química. Dentre estes, todos com títutos de mestres e/ou 

especialistas em suas respectivas áreas de atuação, dentre os mestres a maioria com 

título de doutorado.  O link do formulário foi enviado por e-mail ou via whatsapp aos 

professores selecionados e todos os professores se dispuzeram a responder o 

formulário rapidamente. 

Cada integrante do grupo ficou responsável por uma parte da pesquisa. 

Foram elaboradas quatro perguntas que deveriam ser pesquisadas e respondidas 

pelos por quatro dos cinco integrantes do grupo (tabela 2), e o quinto integrante ficaria 

responsável por montar o artigo final correlacionando com as entrevistas. 

 

 

Tabela 2: Perguntas para a pesquisa feita pelos integrantes do grupo 

PERGUNTAS DA PESQUISA 

01 
Qual a diferença entre os cursos de Pós-graduação ditos: Mestrado (stricto sensu) e Especialização 

(lato sensu)? Faça um breve histórico sobre o mestrado no Brasil. 

02 Qual o peso do Mestrado (stricto sensu) para a carreira profissional de um modo geral? 

03 Quais os desafios do Mestrado (stricto sensu) para profissionais da licenciatura em química? 

04 

Pesquisar como funciona o processo de seleção e ingresso para o mestrado na área de licenciatura 

em química nas principais universidades públicas. Quais os requisitos para o aluno que querem cursar 

o mestrado? Quanto tempo de curso? E demais características. 

Fonte: Pesquisa  

 

 

As respostas a esses questionamentos seriam fundamentais para a 

construção do trabalho final, pois serviram de base na fundamentação e na definição 

dos principais desafios de ingresso e permanência nos cursos de Mestrado. 

Foi utilzado pelo grupo a ferramenta do google drive para que pudessem 

compartilhar os materiais de estudo e pesquisa. Todos então, tiveram acesso aos 



10 

mesmos materiais que estão relacionados nas referências, bem como ao formulário 

respondido pelos professores. 

 

6. Resultados da Pesquisa 

 

Como visto na tabela 3, todos os professores entrevistados que atuam na 

docência no curso de licenciatura em química no IFSC campos São José, têm 

formações em pós-graducões, seja estricto sensu e/ou lato sensu, haja visto que este 

é um pré-requisito para o exercício da docência no ensino superior. A maioria dos 

professores também dedicam parte de suas horas de trabalho na área de pesquisa o 

que também caracteriza uma prática comum em universidade, pois é um fator que 

confere à universidade, ou neste caso ao instituto, definido pelo CAPES um Centro de 

Pesquisa que no caso do IFSC é o Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (Proppi) que é responsável por propor, planejar, desenvolver, articular, 

controlar e avaliar a execução das políticas de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

homologadas pelo Conselho Superior e por coordenar os processos de edição da 

revista técnico-científica. 

 

 

Tabela 3– Formação dos professores entrevistados e horas de docência e pesquisa. 
 

PROFESSORES ENTREVISTADOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO IFSC 

Profº Área de 
Formação 

Horas 
no IF 

Horas em 
pesquisa 

Formação em Pós-Graduação 

01 

Pedagogia * * Esp. Prát. Ped. Interdisciplinar (FACVEST); Mestrado 

e Doutorado (PPGE-UFSC) 

02 História 20h 4h Mestradado (UFSC) 

03 Química 30h - Mestrado e Doutorado (UFSC) 

04 Química 40h - Especialista em Química (UFSC) 

05 Física 20h 4h Mestrado e Doutorado (UFSC) 

06 

Física 20h 20h Esp. Gestão Púb. (IFSC); Esp. Ges. Ed. e Met.do 

Ens. Interdisciplinar (D. Bosco); Mestrado (UFSC) 

07 Química 15h 2h Mestrado e Doutorado (UFSC) 

* não informado. 
Fonte: Pesquisa 
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As suas trajetórias de atuação profissional, desde o início da carreira 

acadêmica, passaram pela docência e pesquisa dentro da área de docência. 

Passando por todas os níveis dentro das subsequentes fases da educação, partindo 

da educação infantil, ensino médio, EJA, superior e pós-graduação. Atualmente estes 

professores atuam dentro do Instituto Federal de Santa Catarina na docência e 

pesquisa em suas respectivas áreas com cargas horárias a partir de 20 horas 

semanais, porém podendo chegar até 40 horas semanais. Dentro das pesquisas 

atuam com enfoque em projetos educacionais variando de 2 horas até 20 horas 

semanais do total de horas estabelecido no Instituto. 

Os professores do Instituto ressaltaram, em resposta ao formulário (tabela 4), 

a importância da pós-graduação para a carreira acadêmica, pois possibilita o avanço 

na carreira de docente no que diz respeito ao aperfeiçoamento e na titulação, por ser 

esta última, condição fundamental para a evolução profissional no ensino superior.  

 

 

Tabela 4: Pergunta número 6 do questionário oferecido aos professores 

VOCÊ CONSIDERA O MESTRADO UM PASSO IMPORTANTE/FUNDAMENTAL PARA QUE O 

GRADUANDO POSSA EVOLUIR NA CARREIRA ACADÊMICA? POR QUÊ? 

01 

Na carreira academica, sim. Para ser um/a pesquisador/a é fundamental fazer mestrado e doutorado. 

Para a carreira docente não é fundamental, mas sempre aprofunda conhecimentos e aprimora a 

formação, melhorando sua atuação profissional. A docência exige formação continuada. 

02 

Estudar e aprofundar as discussões da sua área é fundamental. Isso pode acontecer com o mestrado 

ou cursos de aperfeiçoamento, formação continuada. Certamente o mestrado é uma etapa importante, 

principalmente, na área da pesquisa. 

03 Se for para atuar na carreira acadêmica de nível superior, sim. 

04 
Sim, pois sem esta formação o acesso à academia fica muito difícil, e precisamos melhorar 

nossa formação. 

05 

Sem dúvida. O mestrado aprofunda os conhecimentos em certa área de formação, além de 

ser a primeira experiência de mais longa duração entre o aluno e a pesquisa científica (logo, 

se diferencia do primeiro contato com a pesquisa que geralmente ocorre com o TCC, por ser 

algo bastante breve e pontual). 

06 
Sim, pois nesse período vc concetra seus focos de estudo em uma área de interesse e 

aprofunda os seus conhecimentos nela. 
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07 

Acho importante, pois é um momento de maior independência, que você pode se dedicar ao 

que você gosta mais. É um momento de erros e acertos, que te fazem mudar algumas visões 

pré-concebidas durante a graduação. 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Os professores entrevistados apontam muitos desafios a serem enfrentados 

pelo aluno que irá prestar o curso de mestrado, desde o processo de ingresso, ou com 

relação à permanência e até a conclusão. Porém, dentre todos os desafios 

apresentados aos quais foram questionados no formulário oferecido aos docentes 

(tabela 1), o maior desafio está em desenvolver o projeto de pesquisa (tabela 5). 

Alguns professores apontaram como principal dificuldade dentro do processo seletivo 

e que para alguns deles resultou em mais de uma tentativa. Como o objeto de 

pesquisa depende do tema que o professor orientador está desenvolvendo precisará 

de um empenho maior do candidato para compreender qual deve ser sua linha de 

trabalho no projeto. Para isso, muitos candidatos acabam se envolvendo com 

pesquisas e orientadores aos quais já tiveram contato prévio durante a graduação e 

que irão facilitar seu engajamento no meio acadêmico.  

 

 

Tabela 5: Desafios do processo seletivo relacionados as perguntas de número 7 e 8 (tabela 1) 

DESAFIOS RELACIONADOS AO PROCESSO SELETIVO 

01 

Para entrada no mestrado fiz duas tentativas. Na primeira, por desconhecer o referencial teórico 

solicitado na prova escrita, não fui aprovada. Na segunda vez, deu tudo certo. No mestrado em 

educação da UFSC que fiz, primeiro tem a avaliação e classificação do projeto escrito, depois a prova 

escrita e por fim a entrevista. Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. Maior desafio com 

relação às exigências: com relação a avaliação, dentre outros 

02 Maior desafio com relação às exigências: A confecção do objeto de pesquisa. 

03 

Eu me dediquei e estudei muito durante meu curso de graduação e, com isso, tive uma formação muito 

sólida. Então, quando estava no último semestre, estudei em torno de quatro horas por dia, sozinha, 

para me preparar para a prova de mestrado (a qual envolvia os conteúdos curriculares de graduação). 

Assim, fiquei classificada em segundo lugar e consegui ingressar no mestrado com bolsa da CAPES. 

Isso ocorreu na minha primeira tentativa. 

04 Maior desafio com relação às exigências: elaboração de projetos. 

05 Não relatou dificuldades 
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06 Maior desafio com relação às exigências: o projeto de pesquisa. 

07 Maior desafio com relação às exigências: ser aprovada na avaliação escrita. 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Após o ingresso no mestrado, o aluno irá demandar grande dedicação durante 

o tempo que estiver vinculado ao curso. As entrevistas demonstraram que alguns 

professores conseguiram se dedicar exclusivamente aos estudos, mas houveram 

outros que necessitaram trabalhar concomitantemente aos estudos, o que dificulta 

mais o nível de dedicação do aluno necessitando de maior esforço para garantir 

sucesso no curso. Alguns professores conseguiram se manter basicamente com 

bolsas remuneradas enquanto concluiam o curso, embora não suprissem todas as 

suas necessidades (tabela 6). Dependendo do curso, as cargas horárias são maiores 

do que o mínimo estabelecido pelo MEC e podem exigir mais tempo de dedicação do 

aluno impedindo-o de trabalhar concomitantemente ao curso. Isso faz com que, 

muitos alunos desistam de participar do precesso de ingresso no mestrado. 

 

 

Tabela 6:  Pergunta número 9 do formulário cito na tabela 1 

ENQUANTO CURSOU A PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO) ESTAVA TRABALHANDO? SE SIM, COMO 

FEZ PARA CONCILIAR? SE NÃO, COMO CONSEGUIU SE MANTER FINANCEIRAMENTE? RECEBEU 

BOLSA DE ESTUDOS? 

01 

Sim, trabalhei por um período, depois recebi bolsa. Como era professora substituta da prefeitura, era 

possível também receber bolsa e continuar lecionando. Fiz mestrado e doutorado trabalhando, sem 

afastamento, com exceção de alguns períodos fiquei só com a bolsa. Quando fui efetivado IFSC, não 

podia mais receber a bolsa e trabalhei junto com a finalização do doutorado. 

02 Não. Recebi bolsa nos dois anos de estudo. 

03 Não trabalhei. Recebia bolsa de mestrado da CAPES, que era o que me mantinha. 

04 Não trabalhava. Recebia bolsa de estudos do CNPQ 

05 

Dei aula desde a segunda fase da faculdade. Assim, fiz a pós-graduação inteira conciliando vida de 

professor com a vida de aluno de pós. Em geral, eu me dedicava ao mestrado 3 vezes na semana 

(quarta, quinta e sexta) e concentrava minhas aulas nos outros três dias (segunda, terça e sábado). 

06 
O mestrado profissional exige que vc continue trabalhando. Foi muito puxado, mas valeu a pena. Nossa 

turma de mestrado teve bolsa sim. 
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07 
Eu me dediquei apenas à pós-graduação, pois havia conseguido bolsa de estudos para o mestrado e 

doutorado. 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Os professores entrevistados afirmam que, para terem tido êxito na vida 

acadêmica se dedicaram  ao máximo para dar conta da demanda que o curso traz. 

Além de tempo para dedicar-se às disciplinas do curso, precisaram se aprimorar em 

outras competências como, a escrita científica, metodologias de pesquisa científica e 

se adequar a novos ritmos de trabalho, no caso o ritmo de trabalho acadêmico, 

sacrificar a vida pessoal e passar por limitações materiais (tabela 7 e 8). 

 

 

 

Tabela 7:  Pergunta número 12 do formulário cito na tabela 1 

QUE TIPO DE DEDICAÇÃO VOCÊ TEVE QUE DEVOTAR PARA CONSEGUIR TER 

SUCESSO NA SUA VIDA ACADÊMICA? 

01 
Bastante. Sempre tive isso como foco desde a graduação, entrei no mestrado e fiz upgrade para o 

doutorado. O que me motivou sempre foi o interesse e a curiosidade sobre os temas que pesquisava. 

02 Quando eu era estudante, pude ter dedicação exclusiva aos estudos. 

03 

Bom, eu comecei a contar detalhadamente tudo o que fiz, mas faltou espaço. Então, resumidamente, 

eu não tive apoio financeiro de ninguém de minha família (pois não tinham condições), trabalhei desde 

nova e tive o apoio financeiro do governo (bolsas de IC) que foram fundamentais. Com as bolsas pude 

me dedicar somente ao estudo. Eu estudava muito, mas muito mesmo. Mas me divertia e gostava do 

que fazia. 

04 Muito esforço e disciplina 

05 

Muito estudo, muito mesmo. Claro que fatores do acaso também influenciam, mas quando as 

oportunidades aparecem, precisamos estar preparados. Para isso, muito estudo e dedicação a sua 

área de formação. 

06 Muitas vezes você precisa abdicar de vida social para conseguir atender a todas as demandas. 

07 
Sou perfeccionista e metódica, quero fazer o melhor trabalho possível, o que é bom e ruim ao mesmo 

tempo. Isso exigia um alto nível de dedicação. 

Fonte: Pesquisa 
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Tabela 8:  Pergunta número 13 do formulário cito na tabela 1 

QUAIS AS MAIORES DIFICULDADES PESSOAIS QUE VOCÊ TEVE QUE ENFRENTAR DURANTE 

O PROCESSO? 

01 Trabalhar, estudar, fazer concursos, conciliar vida pessoal e estudos. 

02 Ansiedade e receios se conseguiria terminar o trabalho final 

03 

Não ter acesso a nenhum bem de consumo, quase nenhuma roupa, alimentação limitada, etc. 

Fiz isso para poder  viver só com o bolsa (isso durante a graduação) e poder ter muito tempo 

para estudar bastante. Se eu trabalhasse teria várias coisas materiais, mas não teria tempo. 

04 A escolha de um bom orientador. 

05 
Conciliar o trabalho com a vida acadêmica; perder momentos de lazer em prol da formação e 

dos estudos. 

06 O problema chamado tempo para conciliar tudo: família, trabalho, estudos 

07 

Venho de uma cidade do interior do PR, de família humilde. Passei por dificuldades 

financeiras, economizar em tudo que era possível. Tive problemas pscicológicos durante o 

doutorado. Fazer concurso é extremamente estressante e reprovar é pior ainda. As incertezas 

que antecedem o fim de cada ciclo te deixam um pouco sem chão. 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Além desses pontos relevantes, os professores foram questionados com 

relação ao caráter de seleção para o ingresso do curso, em ser, ou não democrático 

(tabela 9), ou seja, oferecendo as mesmas oportunidades a todos os alunos que 

desejem ingressar. As respostas vão de encontro as problemáticas relacionadas a, 

pouca oferta de vagas, o que aumenta as exigências do curso em função da procura; 

afirmam que as avaliações previlegiam alunos que já se encontram no ambiente da 

universidade e em contato com os orientadores, bem como aos assuntos relacionados 

com a pesquisa desenvolvida; a análise dos currículos lattes previlegia alunos com 

maior poder aquisitivo para dedicar-se exclusivamente a vida acadêmica e fazer 

investimentos financeiros nesta; horários de aulas que impossibilitam, muitas vezes o 

aluno ao trabalho de forma concomitante ao curso. Esses pontos, revelados pelos 

professores entrevistados, mostram que o mestrado da forma que é oferecido, tem 

caráter socialmente excludente. 
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Tabela 9:  Pergunta número 10 do formulário cito na tabela 1 

VOCÊ CONSIDERA O SISTEMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO) DE UM MODO 

GERAL, UM PROCESSO DEMOCRÁTICO QUE DÁ OPORTUNIDADE A TODOS OS 

ESTUDANTES? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

01 

As oportunidades não são para todos, principalmente na educação, que o número de candidatos é 

elevado. Também é importante ver se teria vagas no mundo do trabalho para tantos professores 

pesquisadores. Se o interesse for fazer pós-graduação, é importante se dedicar desde a graduação, 

pois as atividades além do ensino terão influência depois. 

02 
Não. Dá preferência a quem não precisa estudar tanto por a bolsa não ser para todos bem como o 

horário das aulas não possibilitar a participação dos estudantes trabalhadores. 

03 

No meu ponto de vista, nenhum sistema público de ensino superior é totalmente democrático. Pessoas 

diferentes têm acessos diferentes, infelizmente. As pessoas não saem do mesmo ponto de partida. 

Mas também acredito que se a pessoa estiver equilibrada emocionalmente e mantiver um bom ritmo 

de estudo e dedicação, o ingresso à pós-graduação será menos complicado. Porém, é preciso esforço 

e foco. 

04 
Considerando os estudantes de graduação acredito que sim. A graduação é que restringe mais o 

acesso do estudante em função das dificuldades financeiras que normalmente apresenta. 

05 
Depende do programa e da universidade. Em relação a minha época de ingressante, qualquer um 

poderia  se candidatar à pós, bastava que passasse na prova. 

06 
Acho que sim, mas no caso do mestrado profissional, muitas vezes o professor da rede pública 

estadual não obtém dispensa para fazer o curso 

07 

Não. Quando há avaliação escrita ela privilegia aqueles que tem maior domínio deste tipo de prova. 

Quando a avaliação é oral, por meio de entrevista, ela privilegia aquele que sabe se apresentar 

melhor. Análise de currículo privilegia quem tinha tempo e dinheiro para participar de eventos. 

Análise de projetos privilegia quem já está dentro da universidade. Acredito que os processos de 

seleção devem envolver vários tipos de avaliação para ser mais democrático. 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Além disso, os professores entrevistados revelaram deficiências quanto ao 

fomento (tabela 10) às áreas de pesquisa acadêmica com relação ao desenvolvimento 

de programas e projetos de pesquisa científica que são garantidos por lei (LDB Lei nº 

9.394, art. 52, 20 de dezembro de 1996), ao qual oscilam constantemente de acordo 

com os sistemas de governo vigentes, pois as poucas políticas públicas que existem 

não são suficientes para garantir que os projetos ocorram quando são desenvolvidos, 

como também não garantem sua subsistência durante o processo de aplicação. 
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Tabela 10:  Pergunta número 14 do formulário cito na tabela 1 

NA SUA OPINIÃO QUAIS SÃO OS DESAFIOS E AS SUAS PERSPECTIVAS DENTRO DA 

CARREIRA ACADÊMICA PARA OS PESQUISADORES UNIVERSITÁRIOS ATUALMENTE? 

01 
O momento político em que vivemos não está estimulando a formação acadêmica e a formação 

docente, esse acho que é o principal desafio neste momento. 

02  Renda, perspectiva para o futuro, pressão por parte dos professores. 

03 Falta de fomento. 

04 A boa formação acadêmica não é garantia de sucesso. Precisa muita dedicação e persistência. 

05 

Cada vez mais somos cobrados pelo desenvolvimento da ciência. Ao mesmo tempo, a diminuição da 

contratação de professores/pesquisadores têm deixado professores com cargas horárias mais altas 

em sala de aula, além de gerar menos oportunidades aos recém-mestres e recém-doutores. Assim, é 

preciso que se amplie os investimentos em ciência e tecnologia, ampliando quadro efetivo de 

professores e permitindo que se faça pesquisa séria com uma carga horária de ensino razoável. 

06 
Penso que as perspectivas são, no caso do mestrado profissional, atuar diretamente na área da 

pesquisa, no meu caso, educação, sala de aula. 

07 A maior dificuldade é convencer a população do quanto a pesquisa é importante, especialmente nas 
áreas de educação. 

Fonte: Pesquisa 

 

Como resultado final dessa das entrevistas feita com os professores, foi uma 

questão muito importante para determinar qual seria o nível de envolvimento e 

dedicação dos candidatos que pretendem cursar o mestrado após a graduação dando 

um direcionamento inicial aos alunos que estão cursando a licenciatura em química 

(tabela 11). 

 

Tabela 11:  Pergunta número 11 do formulário cito na tabela 1 

COMO VOCÊ DIFINIRIA O NÍVEL DE DEDICAÇÃO QUE UM ALUNO PRECISA TER PARA 

CURSAR O MESTRADO? 

01 É preciso ter uma dedicação ampla, articulada com o objeto de pesquisa. 

02 
É uma dedicação quase que exclusiva para conseguir defender no tempo determinado com os 

resultados esperados. 

03 Difícil definir. O aluno pode se dedicar pouco e mesmo assim conseguir obter seu título. 

04 Dedicação exclusiva. 
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05 
Varia de aluno para aluno. Aqueles com mais dificuldades de escrita sofrerão bastante na pós. Da 

mesma forma,  sofrerão aqueles que têm uma formação de base menos consolidada. 

06 

Muito alto. No caso do mestrado profissional de 20 a 30 horas por semana, pois simultaneamente você 

continua em sala de aula, tem as disciplinas ao longo de todo o curso e precisa no segundo ano de 

curso fazer a dissertação. 

07 
É um nível de dedicação alto, pois você sabe que há um prazo a ser respeitado, muita coisa a ser 

desenvolvida e você precisa aprender a trabalhar em um novo ritmo. 

Fonte: Pesquisa 

 

Importante ressaltar que nos relatos dos professores, o perfil de um aluno de 

mestrado deve ser conter habilidades extras com relação a escrita acadêmica, 

dedicação ao objetivo, disciplina de estudos, adaptabilidade ao cronograma de 

atividades acadêmicas, bem como o compromisso com a meta da formação. 

 

7. Considerações Finais 

 

Analisar a trajetória acadêmico/profissional de alguns professores que atuam 

na docência do curso de graduação em licenciatura em química, traz importante 

contribuição para o aluno de graduação que está iniciando sua vida acadêmica e que 

pretende proseguir na carreira acadêmico/profissional, através da pós-graduação. 

Para tanto, este trabalho traz uma luz acerca do funcionamento do processo 

de ingresso ao mestrado, os locais ao quais são oferecidos, bem como os desafios de 

processo seletivo e da permanência no curso até sua conclusão. 

A partir de uma análise geral da necessidade latente em seguir os níveis 

subsequentes de formação acadêmica para progredir no campo profissional docente 

e de pesquisa científica no meio acadêmico apresentados neste trabalho, fica evidente 

a disparidade político-social em vários aspectos aos quais necessitam ser 

considerados quando o candidato for em busca de uma vaga nos cursos de pós-

graduaçao. 

A oferta do mestrado stricto sensu não comporta a demanda de procura, 

embora o país esteja em constante crescimento nas áreas científicas com o aumento 

e criação de projetos que envolvem os setores acadêmicos das universidades, 

faculdades e institutos federais. 
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Os processos de seleção de candidatos nas universidades mais procuradas 

não favorecem oportunidade a todos aqueles que se inscrevem de forma igualitária, 

isso ocorre por inúmeros motivos que estão ligados a fatores gerados pelo contexto 

histórico cultural e político, bem como em função da qualidade da educação desde o 

ensino fundamental em que falha no desenvolvimento de competências que auxiliem 

na preparação do aluno para o campo acadêmico. 

Percebe-se que apesar dos departamentos de Pós-graduação estarem 

presentes em muitas universidades do país, muitos alunos das graduações 

desconhecem os processos de seleção, bem como as especificidades do curso por 

falta de divulgação e esclarecimentos, ocasionando muitas vezes, na limitação ao 

aluno com relação a oportunidade de ingresso no curso. 

Amplia-se essa angústia ao aluno que ingressa no curso de mestrado para 

manter-se até a conclusão final. Porém, percebe-se que o rigor se dá pela 

responsabilidade em manter um padrão de proficiência dos cursos nas universidades 

mais conceituadas, geralmente públicas. 

Portanto, esta breve análise baseada em experiências vivenciadas pelos 

professores pode trazer motivação aos alunos da graduação em química para que se 

dediquem mais ao curso e almejem crescer na área de atuação, pois observa-se que 

os professores que responderam à pesquisa, apesar de todo o esforço demandado e 

dedicação, muitas vezes com inúmeros sacrifícios, recomendam que os alunos 

ingressem em cursos de pós-graduação para poder dar continuidade à carreira 

acadêmica, pois esta é a melhor forma de ampliar seus conhecimentos científicos e 

evoluir na profissão. 
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