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RESUMO 

Este ensaio tem por objetivo apresentar algumas considerações acerca da 

formação para a pesquisa e docência, da produção de intelectual e do panorama 

atual da pós-graduação Stricto sensu no campo da Alimentação e Nutrição a 

partir do recorte empírico correspondente aos cursos de mestrado acadêmico e 

profissional e de doutorado, atualmente inseridos na Área de Avaliação Nutrição 

na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). São 

discutidos elementos dos processos de avaliação desses programas, abordando 

os já citados aspectos e discutindo os conceitos conferidos aos programas em 

questão na última avaliação. Em suma, observou-se que a pesquisa e a pós-

graduação em Alimentação e Nutrição aumentaram sua expressão no contexto 

nacional, restando muitos desafios a serem superados, como sua presença no 

interior do país e na Região Norte, em especial. Quanto à avaliação dos 

Programas, entende-se que permanece a necessidade de construção de 

critérios e procedimentos que atendam à principal característica identitária do 

campo científico da Alimentação e Nutrição: sua multiplicidade disciplinar. 

 

Palavras-chave: Domínios Científicos; Alimentação; Ciências da 

Nutrição; Pesquisa; Pesquisadores. 

 

ABSTRACT 

This essay aims to present some considerations about training for research and 

teaching, intellectual production and the current panorama of Stricto sensu 

postgraduate in the field of Food and Nutrition from the empirical cut 

corresponding to the academic and professional master's degree and PhD, 

currently in the Nutrition Evaluation Area at the Coordination for the Improvement 

of Higher Education Personnel (Capes). Elements of the evaluation processes of 

these programs are discussed, addressing the aforementioned aspects and 

discussing the concepts given to the programs in question in the last evaluation. 

In conclusion, it was observed that research and postgraduate studies in Food 

and Nutrition have increased their expression in the national context, leaving 

many challenges to be overcome, such as their presence in the interior of the 

country and in the North Region in particular. Regarding the evaluation of the 

Programs, it is understood that the need remains for the construction of criteria 
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and procedures that meet the main identity characteristic of the scientific field of 

Food and Nutrition: its multiplicity of disciplines. 

 

Keywords: Scientific Domains; Feeding; Nutritional Sciences; Research; 

Research Personnel. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste ensaio é apresentar algumas considerações acerca da 

formação para a pesquisa e docência, da produção de intelectual e do panorama 

atual da pós-graduação Stricto sensu no campo da Alimentação e Nutrição a 

partir do recorte empírico correspondente aos cursos de mestrado acadêmico e 

profissional e de doutorado, atualmente inseridos na Área de Avaliação Nutrição 

na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Este esforço encontra-se assentado na experiência acumulada desde o 

início dos anos 2000 por atuação como docentes, pesquisadoras e gestoras 

desses programas, como lideranças do Fórum de Coordenadores de Programas 

de Pós-graduação em Alimentação e Nutrição (Fórum PPG A&N) e como 

participantes de Comissões de Avaliação no âmbito da Capes. 

O campo da Alimentação e Nutrição guarda inserção em diversos 

espaços da gestão da ciência brasileira. Há programas de pós-graduação e 

linhas de pesquisa voltadas para nutrientes, alimentos e comida em várias das 

áreas de avaliação da Capes [1, 2]. 

Até o ano de 2011, os cursos de pós-graduação identificados sob a 

designação Nutrição encontravam-se inseridos na Área de Avaliação 

denominada Medicina II na Capes, sendo submetidos aos critérios de avaliação 

dessa área. Nessa época, eram frequentes as discordâncias e críticas em 

relação aos critérios de avaliação utilizados para os programas situados no 

âmbito alimentar e nutricional [3]. Argumentava-se que era necessário outro 

olhar, distinto das referências estritamente biomédicas, e que viesse a ampliar o 

escopo dos procedimentos avaliativos de modo a considerar aspectos que 

correspondem à pesquisa e à formação de mestres e doutores no campo da 

Alimentação e Nutrição, reconhecidamente multifacético, multidisciplinar, 

pluriepistêmico [4]. 
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Durante muito tempo, esse debate permaneceu restrito a docentes e 

discentes que atuavam na produção de conhecimentos e saberes, bem como na 

formação de pesquisadores e docentes em Alimentação e Nutrição. Em 2001, 

no VI Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, 

realizado em Florianópolis, Santa Catarina, houve uma mesa redonda na qual 

pesquisadoras da Alimentação e Nutrição discutiram com representantes da 

Capes e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) a necessidade de criação de comitês de avaliação próprios ao campo 

nessas instituições [5]. Em 2006, realizou-se em Salvador o primeiro encontro 

de coordenadores de programas de pós-graduação em Alimentação e Nutrição, 

refletindo sobre a necessidade de fortalecimento do campo e de 

aperfeiçoamento desses programas, reforçando o movimento no sentido da 

criação da área de Alimentação e Nutrição junto a Capes [4]. 

Esses encontros passaram a ser realizados periodicamente e, em 2008, 

no Rio de Janeiro, foi criado o Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-

graduação em Alimentação e Nutrição (Fórum PPG A&N). Neste momento, já se 

tinha por suficiente o amadurecimento da argumentação que considerava a 

distinção epistemológica dos programas de pós-graduação em Alimentação e 

Nutrição em relação à Medicina [2], enfatizando-se o caráter interdisciplinar e o 

indispensável diálogo com os diversos domínios do conhecimento como 

elementos ontológicos desse campo da ciência. Considerava-se que a criação 

da área de avaliação na Capes impulsionaria a formação de novos programas, 

fortalecendo caminhos para atender às demandas da agenda de Alimentação e 

Nutrição do País, o que poderia fomentar a produção científica da área, 

potencializando-a [4]. Ademais, entendia-se que a Alimentação e Nutrição já 

apresentava organização e capacidade de manter uma trajetória situada em 

espaços já marcados por forte capital científico [2]. 

As discussões e o processo de articulação em torno da criação da área 

se intensificaram, com a solicitação oficial apresentada à Capes, em 2009, e 

perdurando essa tramitação e movimentos em seu favor até o VI Encontro do 

Fórum PPG A&N, realizado em 2011, em Florianópolis [4]. Tal processo 

culminou com a criação da Área de Avaliação Nutrição na Capes, por meio da 

Portaria nº 83, de 6 de junho de 2011. Daí em diante, foram estabelecidas regras 

próprias para abertura de novos programas, iniciando-se a formulação de novos 
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critérios de avaliação para os programas que passaram a conformar esse lugar 

institucional [4]. 

A avaliação trienal 2010-2012 foi, assim, marcada pela transição da 

Medicina II para a Nutrição na Capes [6]. Na rodada seguinte de avaliação, 

quadrienal 2013-2016 [7], esperava-se o aprofundamento e aprimoramento 

desses critérios de avaliação no sentido de adequação às especificidades do 

campo da Alimentação e Nutrição, considerando os argumentos que originaram 

a criação da Área de Avaliação Nutrição na Capes. 

Uma perspectiva mais alongada no tempo auxilia a visualização do 

cenário mais recente e dos pontos que se pretende colocar em foco. 

A Tabela 1 apresenta dados referentes aos primórdios dos programas de 

pós-graduação de interesse para esse exercício. Nas primeiras duas décadas, o 

incremento numérico se mostrou tímido, ascendendo a partir da década de 1990. 

Esse crescimento se intensifica a partir de 2006, acompanhando as tendências 

da pós-graduação Stricto sensu brasileira. Também coincide com a criação do 

Fórum de PPG A&N, cujos encontros focalizaram a realização de atividades de 

estímulo e orientação para a estruturação de novos programas [3, 8]. Os 

resultados favoráveis desta iniciativa podem ser justificados ainda pela criação 

da Área de Avaliação Nutrição na Capes, em 2011, confirmando o já discutido 

sobre as avaliações conjunturais e o acerto nas projeções que antecederam esse 

evento [4]. 

 

TABELA 1. 

 

Atualmente, esses programas de pós-graduação Stricto sensu estão 

presentes nas diferentes regiões geográficas brasileiras, com exceção da região 

Norte, conforme Tabela 2. Em termos proporcionais, o número de cursos nas 

regiões nem sempre acompanha a distribuição populacional. Neste caso, 

mesmo o Sudeste apresentando o maior número de programas de PPGN em 

relação às demais regiões, em termos de número de habitantes por PPGN, o Sul 

apresenta maior oferta: 4,9 mi de hab/PPG, seguido do Centro-Oeste (5,6 mi de 

hab/PPG), do Sudeste (6,2 mi de hab/PPG); Nordeste (7,09 mi de hab/PPG) [9]. 

Certamente, é uma distribuição que não acompanha as desigualdades nos 

campos econômico, social, educacional, de atenção à saúde, entre outros, que 
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afligem grande parte da população brasileira no interior das diferentes regiões. 

Nesse sentido, destaca-se a importância da intensificação da criação de novos 

programas e de fortalecimento dos já existentes em todas as regiões, com 

especial ênfase em investimentos naquelas em que as demandas sociais são 

mais marcantes. Considerando os cursos de doutorado, salienta-se que a região 

Nordeste contava com um único curso até 2013, ampliando-se esta oferta com 

a abertura de três cursos novos, o que ainda é insuficiente. O mesmo pode ser 

observado na região Sul, onde somente a partir de 2018 tem início o segundo 

curso de doutorado. 

Adicionalmente, atenções devem ser voltadas para a região Norte, que 

não conta com cursos de pós-graduação na área e permanece como um dos 

desafios presentes nos discursos institucionais. Importante também é considerar 

recentes políticas de interiorização do ensino universitário público e, 

consequentemente, dos cursos de mestrado e doutorado. No Nordeste, por 

exemplo, apenas um curso de pós-graduação está situado fora das capitais. 

Panorama similar pode ser encontrado em outras áreas de avaliação na 

Capes como, por exemplo, a Saúde Coletiva na qual se observou maior 

concentração de cursos de pós-graduação na região Sudeste e, embora sejam 

encontrados cursos em todas as regiões do país, aqueles localizados nas 

regiões Nordeste e Centro-Oeste ainda obtém conceitos aquém dos demais nos 

processos avaliativos da Capes [10]. 

 

TABELA 2. 

 

Registre-se, ainda, que a Área de Avaliação Nutrição tem o segundo 

menor número de programas de pós-graduação ao se comparar com o conjunto 

nacional inserido na Capes. Entre as áreas com menor número de programas, 

por sua vez, estão Ciência da Religião e Teologia (21), Nutrição (32) e 

Antropologia / Arqueologia (33) [11]. 

Em suma, a Área de Avaliação Nutrição na Capes comporta um número 

pequeno de programas e que vem crescendo de modo mais intenso em tempos 

recentes. Organizada em torno de uma entidade de abrangência nacional que 

se revelou bastante ativa, conquistou espaço próprio na principal agência de 

fomento à pesquisa e formação de pesquisadores, o que implicou em uma 
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transição em termos de procedimentos de avaliação de seus programas. É sobre 

esse período mais recente que recai o olhar dirigido mais especificamente aos 

procedimentos adotados nas duas últimas rodadas avaliativas na Capes. 

Para as considerações a seguir apresentadas é necessário, desde já, 

enfatizar que nos documentos relativos à última avaliação (Quadrienal 2013-

2016) [7], ao contrário das avaliações anteriores [6, 12], foram divulgados apenas 

indicadores e números relativos dos vários quesitos por programa, não tendo 

havido disponibilização de números absolutos. Tal procedimento não possibilita 

uma análise longitudinal na área e, por consequência, a visualização de 

tendências atuais na formação de mestres e doutores, bem como a melhor 

compreensão dos dados acima registrados. Levar a público estas informações 

ampliaria a transparência do processo avaliativo colaborando para uma melhor 

conferência dos programas quanto aos procedimentos adotados e os seus 

resultados. 

 

A FORMAÇÃO PARA DOCÊNCIA E PESQUISA 

 

Em coerência com o crescimento do número de cursos, registra-se 

incremento quantitativo na formação de mestres e doutores no campo da 

Alimentação e Nutrição (Gráfico 1). No entanto, parece haver certa tendência 

recente à estabilidade na formação de mestres, o que pode estar vinculado ao 

fato de muitos cursos terem sido criados recentemente, implicando em novas 

vagas e titulações que acontecerão mais adiante no tempo. Pode-se considerar 

também a criação simultânea de curso novos de doutorado, resultando, 

eventualmente, em um movimento de transferência de vagas que seriam 

destinadas aos mestrados para os novos cursos de doutoramento. 

 

GRÁFICO 1. 

 

Para além do número de titulados, do tempo de formação e da análise de 

suas publicações, salienta-se a necessidade de discussões sobre a qualidade 

da formação proporcionada aos pós-graduandos nesses programas, aspecto, de 

certa forma, invisibilizado ao longo dos processos avaliativos da Capes e, salvo 

melhor juízo, ainda pouco considerado na nova Área de Avaliação Nutrição. 
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A importância dessa consideração fica evidente a partir de estudos 

recentes que vêm identificando lacunas na formação para a docência a partir do 

olhar dos titulados e dos currículos dos programas em questão [13, 14]. Uma 

pesquisa realizada em 2012 com egressos de cursos de mestrado nessa área 

apontou que a falta ou insuficiência de formação pedagógica foi uma das 

principais queixas dos participantes, juntamente com a escassez de tempo para 

essa formação em cenário de forte pressão para conclusão cada vez mais rápida 

do curso. Ainda que o estágio docente seja obrigatório em algumas situações, 

os participantes referiram que a atividade foi realizada, mas não houve reflexão 

sobre essa prática, ou seja, “[...] o ‘fazer’ foi satisfatório, mas não foi permeado 

pelo ‘saber fazer’” [14] (p.731). 

O crescimento numérico na formação de mestres e doutores amplifica os 

desafios para a avaliação da qualidade de sua formação, o que se caracteriza 

como uma necessidade premente para os programas em tela.  

 

A PRODUÇÃO INTELECTUAL 

 

A avaliação periódica da Capes inclui, entre seus tópicos, a produção 

intelectual dos programas. Neste quesito, podem ser computados artigos em 

periódicos científicos, livros e capítulos de livros publicados por docentes dos 

programas, exigindo-se, cada vez mais, a presença dos orientados na coautoria 

desses trabalhos. Historicamente, em programas do campo biomédico têm maior 

valor as publicações em periódicos que divulgam estudos sobre temas cunho 

universal e indexados em bases internacionais, bem como que operam cálculos 

de citações, enquanto que nos programas da área de Humanidades são mais 

estimadas as publicações em livros [15-17]. 

 

Qualis Periódicos 

 

Para viabilizar a avaliação da publicação de artigos nos programas de 

pós-graduação, desde 1998, o sistema de avaliação dos programas de pós-

graduação instituído pela Capes, utiliza o Qualis Periódicos. Segundo Barradas-

Barata [18], a sua função: 
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“[...] é auxiliar os comitês de avaliação no processo de análise e de 

qualificação da produção bibliográfica dos docentes e discentes dos 

programas de pós-graduação credenciados pela Capes. Ao lado do 

sistema de classificação de capítulos e livros, o Qualis Periódicos é um 

dos instrumentos fundamentais para a avaliação do quesito produção 

intelectual, agregando o aspecto quantitativo ao qualitativo”. (p.16) 

 

A Tabela 3 apresenta informações sobre a produção intelectual relativa a 

artigos publicados pelos programas de pós-graduação em questão, ou seja, 

aqueles programas denominados “Nutrição” na área Medicina II até 2010 e na 

atual Área de Avaliação Nutrição a partir de 2011, conforme os dados dos 

respectivos cadernos de avaliação [12, 19, 20]. Fica evidente o incremento do 

número de artigos publicados nos estratos superiores no triênio 2010-2012, o 

que se encontra em afinidade com a predominância de abordagens biomédicas 

nessa área e com as políticas da Capes que orientam no sentido da divulgação 

das pesquisas brasileiras no exterior [21].  

Ressalta-se, novamente, que nos documentos relativos à última avaliação 

(Quadrienal 2013-2016) [11], ao contrário das avaliações anteriores [10, 15], 

foram divulgados apenas indicadores e números relativos dos vários quesitos 

por programa, não tendo havido disponibilização de números absolutos. Assim, 

a tabela 3 restringe a apresentação de dados até o triênio 2010-2012.  

 

TABELA 3. 

 

A definição de Qualis Periódicos considerada em cada um desses 

estratos traz questões relevantes quando se trata de um campo multidisciplinar, 

como é o caso da Alimentação e Nutrição e, também, quando se tem em conta 

solicitações de aprimoramentos nos critérios de avaliação por setores diversos 

do campo científico. No contexto avaliativo do quadriênio 2013-2016, discussões 

foram levantadas acerca desses critérios, com solicitações por alguns 

programas relativas a, por exemplo: (a) adoção de múltiplos parâmetros 

bibliométricos e de elementos qualitativos das publicações de artigos e de livros; 

(b) indução de periódicos nacionais com devido acompanhamento, como 

estratégias que visam propiciar a entrada cada vez maior dos veículos brasileiros 

de disseminação da ciência nos espaços internacionais; (c) ampliação dos 
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modos de avaliar, considerando aspectos qualitativos e distintos modos de 

produção de conhecimento quando se lida com a presença da multiplicidade 

epistêmica em um mesmo campo da ciência [22, 23]. 

Contudo, o que se encontrou, ao final do processo, foi o uso praticamente 

exclusivo de métricas centradas em indicadores de citação de curto prazo (dois 

anos) dominando a classificação dos periódicos internacionais. Tais 

procedimentos são alvo de questionamentos, como expressam Stephan et al. 

[24]: “[...] quanto mais estamos ligados a indicadores bibliométricos de curto 

prazo, mais longe estamos de recompensar a pesquisa com alto potencial de ir 

além das fronteiras – e aqueles que o fazem” (p. 412). 

O Brasil conta com uma única revista especificamente da área de A&N 

indexada nas bases internacionais consideradas nesse último processo 

avaliativo. Com a adoção dos procedimentos centrados em citações, viu-se a 

Revista de Nutrição decair para um estrato inferior na classificação de periódicos, 

a despeito de todos os esforços que vem sendo adotados para seu 

aprimoramento e internacionalização. A Revista de Nutrição apresentou o maior 

número de artigos publicados pelo maior número de programas da área no último 

período avaliado. Este dado, acrescido da já citada especificidade na área e 

indexação nas principais bases de dados, salvo melhor juízo, desponta como 

mais significativo do que qualquer das revistas, nacionais e internacionais, que 

foram elevadas a estratos superiores na lista de periódicos citados no 

correspondente relatório da área em questão [7]. 

Em termos qualitativos, pode-se mencionar ainda a adoção de um critério 

de “aderência” ao campo como elemento para classificação dos periódicos para 

indução. Aqui, a cada discussão sobre a questão, fica a pergunta sobre o que 

seria “aderência” a um campo que é ontologicamente multidisciplinar?  

Mais uma vez, considera-se que importantes demandas do campo 

seguem em aberto, a clamar por espaços de diálogo entre os agentes que atuam 

nesse espaço social. 

 

Qualis Livros 

 

No triênio 2010-2012, com a criação da Área de Avaliação Nutrição, os 

livros e capítulos de livros foram avaliados pela primeira vez, seguindo-se o 
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mesmo procedimento no período 2013-2016. Há que se louvar essa inclusão 

que é da maior relevância para este campo, em sua diversidade de culturas 

científicas de produção e disseminação de conhecimentos e saberes. Registre-

se, contudo, que somente em 2016 foram efetivamente colocados em pauta os 

procedimentos de avaliação de livros publicados no quadriênio em tela e, tudo 

isso, em meio a dúvidas e inseguranças por parte dos agentes no interior dos 

programas, alimentadas pela ausência de informações, mesmo diante de 

interrogações diretas e públicas quanto a sua continuidade [7, 12]. 

Enfim, houve a avaliação dos livros. Ainda assim, o Relatório de Avaliação 

Quadrienal 2017 [7] não apresenta dados numéricos ou sequer indicadores 

relativos à pontuação dos programas em publicação de livros, impossibilitando 

que se evidencie a participação dessa modalidade de difusão do conhecimento 

no conjunto da produção intelectual no conjunto dos programas que compõem a 

área. 

Reitera-se que, para um campo multidisciplinar que traz a diversidade 

científica em seu bojo, a pluralidade epistemológica nos processos avaliativos é 

imprescindível, valorizando-se, assim, a inclusão de livros nos processos 

avaliativos e a transparência na divulgação de procedimentos. Espera-se que 

essas questões venham a ser trabalhadas e aprofundada em oportunidades 

futuras. 

 

OS CONCEITOS: UM PANORAMA DOS PROGRAMAS NA 

ATUALIDADE 

 

A recente elevação no número de programas no último quadriênio está 

caracterizada pela predominância de cursos avaliados apresentando conceitos 

3 e 4 (Gráfico 2). Na outra ponta, é promissor o ingresso de programas situados 

em nível de excelência internacional (conceito 6); se não com nota máxima 

(conceito 7), pode-se dizer que estão colocados a caminho disso. 

Por outro lado, há que se considerar estratégica a existência de um 

número, mínimo que seja, de programas em posições intermediárias mais 

elevadas (conceito 5), tanto porque podem apoiar a formação de doutores e de 

programas iniciais em seu desenvolvimento [21], quanto por serem os mais 

evidentes candidatos a seguir os rumos da desejável excelência acadêmica. 
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Além disso, destaca-se que várias das oportunidades de financiamentos nas 

agências de fomento nacionais são oferecidas somente aos programas 

avaliados com conceito igual ou superior a 5 [25]. Fica, assim, a maior parte da 

área impossibilitada de se apresentar a esses certames. 

 

GRÁFICO 2. 

 

Para o momento atual, ou seja, a avaliação da quadrienal 2017-2020, a 

Área de Avaliação Nutrição encontra-se com o mesmo número restrito de 

programas de excelência concorrendo aos editais especiais e com quantidade 

ínfima de programas com conceitos intermediários mais elevados. Considera-se 

que essa situação coloca a área limitada em suas possibilidades de alavancar o 

desenvolvimento do campo como um todo. 

É necessário registrar um ponto que não foi abordado neste texto, 

merecedor de abordagem específica e diferenciada: os mestrados profissionais, 

essa modalidade em implantação no campo e que, neste momento, está a 

demandar consolidação na definição de seus propósitos acadêmico-científicos e 

de procedimentos avaliativos correspondentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na trajetória assinalada, a pesquisa e a pós-graduação no campo da 

Alimentação e Nutrição tomaram novos impulsos na década 2010, com a criação 

do Fórum PPg A&N e da Área de Avaliação Nutrição na Capes, ampliando 

significativamente o número de cursos de pós-graduação Stricto sensu, a 

formação de mestres e doutores e sua produção intelectual. 

Muitos desafios, contudo, ainda se mantêm, como uma melhor 

distribuição regional destes programas, com particular foco para a Região Norte, 

e a interiorização da pós-graduação Stricto sensu nesse país continental. 

Quanto aos processos avaliativos em vigência na Área de Avaliação 

Nutrição, considera-se que um campo científico identificado pela multiplicidade 

disciplinar, demanda também pluralidade nos critérios de avaliação que se venha 

a adotar. Considera-se, aqui, que o obscurecimento dessa característica 

identitária do campo implica em significativas limitações à expressão das 
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potencialidades e da qualidade dos trabalhos efetivamente desenvolvidos 

nesses programas. 

No que concerne à formação para a docência, em que pese o crescimento 

numérico na formação de mestres e doutores, ficam amplificados os desafios 

para a avaliação da qualidade de sua formação, como ponto de grande 

fragilidade nos procedimentos avaliativos recentes.  

Quanto à pesquisa e à produção de conhecimentos e saberes, o tom 

biomédico impera na avaliação de periódicos e, salvo melhor juízo, permanecem 

os estudos de interesse nacional, regional ou local relegados à condição da 

inferioridade acadêmica. A não valorização de periódicos brasileiros, 

especialmente os periódicos ligados diretamente à área, é uma questão 

relevante a demandar debate adequadamente aprofundado. Os livros passaram 

a ser considerados, o que é digno de aplausos; ao mesmo tempo, há que se 

investir no detalhamento dos critérios que presidem essa modalidade de 

avaliação. 

Em termos estratégicos, o campo saiu da última rodada de avaliação com 

um ordenamento interno que deixou bastante reduzido o número de programas 

em condições de alcançar o que se identifica como excelência acadêmica, ou 

seja, com chances reduzidas de obter financiamentos mais robustos e de investir 

em ações de aprofundamento de sua missão na lida científica. 

Considera-se, ainda, relevante mencionar a necessidade de organização 

dos trabalhos de avaliação de modo constante ao longo dos períodos de 

avaliação, de forma a evitar operações de última hora. O volume de atividades é 

grande e seu desenvolvimento paulatino certamente favorece o aprofundamento 

de discussões sobre pontos mais sensíveis. Igualmente, a transparência na 

divulgação de dados a tempo de os programas poderem verificar inconsistências 

é fundamental, sem o que sequer há possibilidade de apresentação de eventual 

recurso sobre decisões a instâncias superiores na capes. 

Por fim, entende-se que o diálogo claro, permanente, aberto, intenso entre 

Capes, Fórum PPG A&N e coordenações de programas em torno dos 

procedimentos avaliativos múltiplos e identificados com as características 

concretas do campo em questão. 

Nessas direções, entende-se como necessária atenção ao que é 

estratégico para o fortalecimento do campo como um todo. 
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Tabela 1 – Cursos em programas de pós-graduação denominados “Nutrição” na área Medicina II até 2010 e na atual Área de 

Avaliação Nutrição a partir de 2011.  Dados no Brasil de 1971 a 2018. 

Cursos** 
Anos 

1971 1985 1991 1995 2000 2001 2002 2005 2006 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mestrado 

Acadêmico 
1 2 4 5 6 7 8 10 10 12 13 15 18 18 18 22 23 24 27 28 

Doutorado 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4 5 7 7 8 9 11 11 11 12 11 

Mestrado 

profissional 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 

Total 1 2 7 8 9 10 11 13 14 16 18 22 25 27 30 36 37 38 42 42 

*Ano de criação da área de Avaliação Nutrição na Capes [4]. 

**Os programas podem ter um ou dois cursos de pós-graduação (Mestrado e/ou Doutorado) 

Fonte: Prado, Martins, Carvalho [1]; Souza [13]; Brasil [11]. 
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Tabela 2 – Programas de pós-graduação denominados “Nutrição” na área Medicina II até 2010 e na atual Área de Avaliação 

Nutrição a partir de 2011, segundo regiões geográficas no Brasil de 1998 a 2018. 

Regiões 

Períodos de avaliação 

1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013-2018* 

N % N % N % N % N % N % 

Sudeste 3 50 4 50 4 40 5 38 11 42 14 45 

Nordeste 2 33 2 25 4 40 4 32 7 27 8 26 

Sul 0 0 1 12,5 1 10 2 15 5 19 6 19 

Centro-Oeste 1 17 1 12,5 1 10 2 15 3 12 3 10 

Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6 100 8 100 10 100 13 100 26 100 31 100 

*Foram considerados todos os programas da avaliação quadrienal 2013-2016 e também os cursos novos até o mês maio de 

2018. 

Fonte: Prado, Martins, Carvalho [1]; Souza [13]; Brasil [11]. 
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Gráfico 1 – Número de Mestres e doutores titulados nos programas de pós-graduação da Área de Avaliação Nutrição no Brasil 

de 2011 a 2016. 

 

 

Fonte: Capes [7]. 
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Tabela 3 – Artigos publicados pelos programas de pós-graduação denominados “Nutrição” na área Medicina II até 2010 e na 

atual Área de Avaliação Nutrição a partir de 2011. 

Estratos Qualis Periódicos* 
Avaliações trienais 

2004-2006  2007-2009  2010-2012  

Internacional A ou A1 + A2 172 179 589 

Internacional B ou B1 90 228 739 

Internacional C ou B2 73 171 683 

Nacional A ou B3 169 305 227 

Nacional B ou B4 + B5 216 677 314 

Nacional C 116 12 91 

Total de artigos 836 1572 2643 

* A equivalência entre as duas classificações utilizadas em tempos diferentes (Internacional A, B, C etc. e A1, A2, B1 etc.) 

corresponde a uma aproximação definida na fonte bibliográfica dos dados. Os dados são oriundos dos respectivos cadernos de 

avaliação da Capes para cada período. 

Fonte: Prado, Martins, Carvalho [1]. 
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Gráfico 2 – Conceitos dos programas de pós-graduação denominados “Nutrição” na área Medicina II até 2010 e na atual Área 

de Avaliação Nutrição a partir de 2011. Dados no Brasil de 2007 a 2016. 

 

Fonte: Capes [7]. 
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