
 

 

 

                                                                

 
 

PERSPECTIVAS DE GRADUANDOS(AS)

INGRESSAR NA PÓS

 

RESUMO 

Recentemente, a ciência do Brasil vem sofrendo cortes no financiamento de projetos e 
bolsas de pesquisadores, se destacando como um dos países com mais cortes na área de 
ciência e tecnologia. Tal cenário, por sua vez, pode afetar de forma negativa a condut
país em outras nações, principalmente na motivação dos estudantes estrangeiros
interessados em ingressar em cursos de pós
doutorado, no Brasil. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi realizar uma avaliação sobre 
as perspectivas de graduandos(as) estrangeiros(as) para ingressar na pós
Stricto Sensu no Brasil. A coleta de dados dessa pesquisa foi realizada utilizando a 
plataforma Google Formulários. Participaram 22 alunos distribuídos em 10 cursos de 
graduação, sendo 15 alunos da Colômbia (12 de Bogotá e três de Medelín) e sete alunos de 
Santiago, no Chile. A maioria dos informantes (73%) são do sexo masculino e os demais 
(27%), do sexo feminino, com idades variando nas faixas etárias de 26 a 30 anos de idad
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GRADUANDOS(AS) ESTRANGEIROS(AS)

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PAIXÃO, Mateus Silva
Graduando em Ciências Naturais com Habilitação em Física

SANTOS; Arilson Jeans Monteiro dos
Graduando em Ciências Naturais com Habilitação em Física

LOAIZA, Jenny Paola Neira
Mestranda em Biologia Vegetal

SOARES, Igor dos Santos 
Mestre em Ciências Ambientais

GOMES, Paulo Weslem Portal
Doutorando em Biologia Vegetal

Recentemente, a ciência do Brasil vem sofrendo cortes no financiamento de projetos e 
bolsas de pesquisadores, se destacando como um dos países com mais cortes na área de 
ciência e tecnologia. Tal cenário, por sua vez, pode afetar de forma negativa a condut
país em outras nações, principalmente na motivação dos estudantes estrangeiros
interessados em ingressar em cursos de pós-graduação em nível de mestrado e/ou 
doutorado, no Brasil. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi realizar uma avaliação sobre 

s perspectivas de graduandos(as) estrangeiros(as) para ingressar na pós
no Brasil. A coleta de dados dessa pesquisa foi realizada utilizando a 

plataforma Google Formulários. Participaram 22 alunos distribuídos em 10 cursos de 
ção, sendo 15 alunos da Colômbia (12 de Bogotá e três de Medelín) e sete alunos de 

Santiago, no Chile. A maioria dos informantes (73%) são do sexo masculino e os demais 
(27%), do sexo feminino, com idades variando nas faixas etárias de 26 a 30 anos de idad
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ESTRANGEIROS(AS) PARA 

SENSU NO BRASIL 

PAIXÃO, Mateus Silva1; 
Graduando em Ciências Naturais com Habilitação em Física 

SANTOS; Arilson Jeans Monteiro dos2; 
Graduando em Ciências Naturais com Habilitação em Física 

LOAIZA, Jenny Paola Neira3; 
Mestranda em Biologia Vegetal 

SOARES, Igor dos Santos 4; 
Mestre em Ciências Ambientais 

GOMES, Paulo Weslem Portal5; 
Doutorando em Biologia Vegetal 

 

Recentemente, a ciência do Brasil vem sofrendo cortes no financiamento de projetos e 
bolsas de pesquisadores, se destacando como um dos países com mais cortes na área de 
ciência e tecnologia. Tal cenário, por sua vez, pode afetar de forma negativa a conduta do 
país em outras nações, principalmente na motivação dos estudantes estrangeiros 

graduação em nível de mestrado e/ou 
doutorado, no Brasil. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi realizar uma avaliação sobre 

s perspectivas de graduandos(as) estrangeiros(as) para ingressar na pós-Graduação 
no Brasil. A coleta de dados dessa pesquisa foi realizada utilizando a 

plataforma Google Formulários. Participaram 22 alunos distribuídos em 10 cursos de 
ção, sendo 15 alunos da Colômbia (12 de Bogotá e três de Medelín) e sete alunos de 

Santiago, no Chile. A maioria dos informantes (73%) são do sexo masculino e os demais 
(27%), do sexo feminino, com idades variando nas faixas etárias de 26 a 30 anos de idade 
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(50%), de 31 a 35 anos (32%) e 20 a 25 anos (18%). Quando questionados se pretendem 
ingressar em uma pós-Graduação no Brasil, 63,6% afirmaram que almejam cursar mestrado 
e doutorado, já outros 36,4% somente o mestrado. Quanto ao motivo para ingressar em 
uma pós-Graduação, 50% afirmam a pretensão de seguir a carreira acadêmica como 
professor/pesquisador; 45,5% querem buscar maior capacitação na área de formação e 
4,5% por satisfação pessoal. Na pergunta “No atual cenário da pesquisa no Brasil, a qual 
perpassa por uma crise no financiamento de projetos de pesquisa e bolsas ameaçadas, 
você faria um curso de mestrado e/ou doutorado sem bolsa?”; 54,5% afirmaram que não; 
27,3% afirmaram que sim e 18,2% não quiseram responder. Sobre o atual cenário da 
pesquisa no Brasil, 59,1% avaliaram ser promissor; 27,3% ruim e outros 13,6% não 
quiseram responder. Além disso, cerca de 26,3% acreditam que o pós
desvalorizado no Brasil; 15,8% ressaltam a inexistência de direitos trabalhistas e benefícios 
aos pós-graduandos; 10,5% mencionam a necessidade de reajuste do valor das bolsas da 
pós-graduação e 47.4% não quiseram comentar. Estes resultados, evidenciam que mesmo 
com adversidades, os estudantes de graduação estrangeiros ainda almejam ingressar na 
pós-Graduação Stricto Sensu
do cenário de pesquisa do país.
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(50%), de 31 a 35 anos (32%) e 20 a 25 anos (18%). Quando questionados se pretendem 
Graduação no Brasil, 63,6% afirmaram que almejam cursar mestrado 

e doutorado, já outros 36,4% somente o mestrado. Quanto ao motivo para ingressar em 
Graduação, 50% afirmam a pretensão de seguir a carreira acadêmica como 

professor/pesquisador; 45,5% querem buscar maior capacitação na área de formação e 
4,5% por satisfação pessoal. Na pergunta “No atual cenário da pesquisa no Brasil, a qual 

ssa por uma crise no financiamento de projetos de pesquisa e bolsas ameaçadas, 
você faria um curso de mestrado e/ou doutorado sem bolsa?”; 54,5% afirmaram que não; 
27,3% afirmaram que sim e 18,2% não quiseram responder. Sobre o atual cenário da 

Brasil, 59,1% avaliaram ser promissor; 27,3% ruim e outros 13,6% não 
quiseram responder. Além disso, cerca de 26,3% acreditam que o pós
desvalorizado no Brasil; 15,8% ressaltam a inexistência de direitos trabalhistas e benefícios 

andos; 10,5% mencionam a necessidade de reajuste do valor das bolsas da 
graduação e 47.4% não quiseram comentar. Estes resultados, evidenciam que mesmo 

com adversidades, os estudantes de graduação estrangeiros ainda almejam ingressar na 
tricto Sensu no Brasil, além de apresentarem uma visão muito promissora 

do cenário de pesquisa do país. 
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(50%), de 31 a 35 anos (32%) e 20 a 25 anos (18%). Quando questionados se pretendem 
Graduação no Brasil, 63,6% afirmaram que almejam cursar mestrado 

e doutorado, já outros 36,4% somente o mestrado. Quanto ao motivo para ingressar em 
Graduação, 50% afirmam a pretensão de seguir a carreira acadêmica como 

professor/pesquisador; 45,5% querem buscar maior capacitação na área de formação e 
4,5% por satisfação pessoal. Na pergunta “No atual cenário da pesquisa no Brasil, a qual 

ssa por uma crise no financiamento de projetos de pesquisa e bolsas ameaçadas, 
você faria um curso de mestrado e/ou doutorado sem bolsa?”; 54,5% afirmaram que não; 
27,3% afirmaram que sim e 18,2% não quiseram responder. Sobre o atual cenário da 

Brasil, 59,1% avaliaram ser promissor; 27,3% ruim e outros 13,6% não 
quiseram responder. Além disso, cerca de 26,3% acreditam que o pós-graduando é 
desvalorizado no Brasil; 15,8% ressaltam a inexistência de direitos trabalhistas e benefícios 

andos; 10,5% mencionam a necessidade de reajuste do valor das bolsas da 
graduação e 47.4% não quiseram comentar. Estes resultados, evidenciam que mesmo 

com adversidades, os estudantes de graduação estrangeiros ainda almejam ingressar na 
no Brasil, além de apresentarem uma visão muito promissora 


