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JOSÉ DE ARIMATHÉIA

O Ministério da Educação, através
da Portaria 389, de 24 de março

deste ano, autorizou a criação de progra-
mas de Doutorado Profissional. A Porta-
ria traz normas gerais também para o
Mestrado, mas a Capes (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) tem prazo até o final de setem-
bro para regulamentar a oferta, avalia-
ção e acompanhamento dos Programas.
Os mestrados profissionais foram cria-
dos nos anos 90 e existem 718 ao todo,
no Brasil.

Vem aí o Doutorado Profissional
Portaria do Ministério da Educação, publicada em março, autorizou a criação da nova modalidade,

e Capes deve regulamentá-la até o mês que vem
De acordo com a Portaria do MEC,

os programas de mestrado e doutorado
profissional objetivam capacitar profis-
sionais qualificados para o exercício da
prática profissional avançada e
transformadora de procedimentos, vi-
sando atender demandas sociais,
organizacionais ou profissionais e do
mercado de trabalho; transferir conhe-
cimento para a sociedade, atendendo
demandas específicas e de arranjos pro-
dutivos com vistas ao desenvolvimento
nacional, regional ou local; promover a
articulação integrada da formação pro-
fissional com entidades demandantes

de naturezas diversas, visando melho-
rar a eficácia e a eficiência das organi-
zações públicas e privadas por meio da
solução de problemas e geração e apli-
cação de processos de inovação apro-
priados; e contribuir para agregar
competitividade e aumentar a produti-
vidade em empresas, organizações pú-
blicas e privadas.

Mestrados – A UEL oferece, atual-
mente, seis mestrados profissionais: Clí-
nicas Veterinárias, Ensino de Física
(ProFis), Letras (Profletras), Letras Es-
trangeiras Modernas, Química (ProfQui,
que está abrindo sua primeira turma
neste semestre) e Matemática (ProfMat),
que existe desde 2011 e já titulou 39
novos mestres. No total até agora, 199
mestres foram titulados. O curso de
Gestão de Serviços de Saúde não possui
turma em andamento e outros dois fo-
ram desativados - Toxicologia Aplica-
da à Vigilância Sanitária e Gestão da
Informação. Este é o curso que teve
mais servidores técnico administrati-
vos da própria UEL como alunos: 23.

O professor Marcelo de Souza
Zanutto, coordenador do Mestrado Pro-
fissional em Clínicas Veterinárias e
membro da Comissão de Avaliação dos
MP, esteve em Brasília no final de ju-
lho, participando de reuniões para tratar
das avaliações dos programas de todo o
Brasil, que estão em curso e cujo resul-
tado deverá ser divulgado em outubro.

Ele explicou que os critérios de avalia-
ção são essencialmente os mesmos dos
mestrados acadêmicos (como produção
docente e discente), mas o quesito “in-
serção social” tem mais peso no cômpu-
to da nota do MP. Zanutto disse que há
interesse em criar o Doutorado Profissi-
onal em Clínicas Veterinárias. O
Mestrado Profissional da UEL nesta área
é o único no Brasil e, de acordo com o
coordenador, mais da metade dos titula-
dos é da própria Universidade.

Para a professora Maria Helena
Pelegrinelli Fungaro, Diretora de Pós-
Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação da UEL,  que também
esteve em Brasília, tanto o mestrado
quanto doutorado profissional agregam
conhecimento e valor aos servidores, e
que é uma questão de tempo até que os
departamentos da UEL proponham no-
vos cursos.

Professora Maria Helena Fungaro:
“É uma questão de tempo até que
os departamentos proponham
novos cursos”

A professora Maria Fusako
Tomimatsu (Departamento de Letras
Estrangeiras Modernas) publicou o li-
vro “Kazuo Wakabayashi: um imigrante
artista” (Editora Porto de Ideais, 2017),
resultado de sua pesquisa de Doutorado.
O lançamento foi realizado  em junho,
junto com a abertura da exposição de
obras do artista na Galeria Joh Mabe -
Espaço, Arte & Cultura, em São Paulo.

A cerimônia contou com a presença
de Wakabayashi, hoje com 86 anos. A
biografia do artista nipobrasileiro foi
produzida pela professora da UEL den-
tro do Programa de Doutorado de Estu-

Professora lança biografia do artista japonês Kazuo
dos Comparados de Literaturas de Lín-
guas Portuguesas, da Universidade de
São Paulo, em 2014, com orientação do
professor livre-docente Maurício Salles
Vasconcelos.

O livro é a íntegra da tese, dividida
conforme trajetória de vida de
Wakabayashi. A pesquisa é a primeira
a resgatar vida e obra do pintor que
nasceu em Kobe (Japão), e chegou ao
Brasil em 1961, fixando residência em
São Paulo, local em que mora até hoje.
A publicação traz o universo da imigra-
ção japonesa sob um olhar artístico, e
contribui para o comparativismo con-

temporâneo no que diz respeito às rela-
ções entre Literatura e outras artes.

As produções artísticas de Kazuo
Wakabayashi podem ser divididas em
duas etapas. A primeira é um conjunto
de obras de cores escuras, de tom uni-
versal e sem qualquer indicação de sua
origem étnica. Já a segunda fase, que se
inicia por volta dos anos 80, consiste
em obras de cores vibrantes, cujo deta-
lhe apresenta elementos da cultura ja-
ponesa, tais como personagens do tea-
tro kabuki, estampas da indumentária
tradicional e outros elementos japone-
ses.


