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O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia (PPGG/UNIR) 

foi o primeiro a implantar o Curso de Doutorado na Região Norte do país. Após 10 anos de 

funcionamento do Curso de Mestrado em Geografia, em 2016 foi dado início a primeira turma de 

Doutorado em geografia. O PPGG/UNIR tem-se destacado na região Amazônica, inicialmente no 

Mestrado, tendo como público principal a população rondoniense, bem como vários estados 

amazônicos: Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e outros estados de outras 

regiões. O Programa também atendeu egressos de países como a Venezuela e Haiti. O Curso se 

destaca pela formação de recursos humanos com base científica e geográfica de alto nível, inserindo 

geógrafos pesquisadores em instituições públicas e privadas nas esferas Municipal, Estadual e 

Federal, bem como em outros Estados que compõe a Amazônia. Considerando a relevância do 

Curso para o desenvolvimento da região, a pergunta norteadora consiste em: Como as políticas 

públicas para a pós-graduação em geografia na Amazônia vêm contribuindo para a formação de 

recursos humanos de alto nível no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unir?, portanto, o 

objetivo é analisar o impacto das políticas públicas para a implantação e manutenção da Pós-

graduação em Geografia na Amazônia, especificamente na formação dos mestres em Geografia da 

UNIR no período de 2006 a 2018. A metodologia consiste através do que Santos (1998) chama a 

atenção sobre o estudo da realidade através da categoria de análise do Território, assim 

contextualizar as políticas públicas educacionais no Brasil e Estado de Rondônia para a pós-

graduação strictu sensu em geografia, em particular os recursos do PROAP; as bolsas de demanda 

social/CAPES; bolsas CNPq; a agência de fomento (FAPERO); o Programa Nacional de Cooperação 

acadêmica-PROCAD e o Doutorado Interstitucional-DINTER, através da revisão bibliográfica, 

pesquisa documental, acesso ao banco de dados na Secretaria do PPGG/UNIR para a 

sistematização de dados com o intuito de descrever o perfil dos egressos da pós em geografia da 

Unir e o estabelecimento das relações com as políticas públicas para a pós-graduação em geografia 

na Amazônia. Os resultados apontam a evolução e a importância do PPGG/UNIR na formação 

qualificada de profissionais e a repercussão no desenvolvimento científico no cenário e contexto da 

Pan-amazônia, onde um dos indicativos é o quantitativo de alunos (turmas de 2013 a 2018) que de 

um total de 152 pós-graduandos, destes, 90 alunos obtiveram a concessão de bolsas CAPES e 

CNPq. Destaca-se o número de alunos que foram atendidos pelas políticas de bolsas de estudo, os 

quais após formados ocupam cargos dentro da UNIR, em outras Universidades da Região Norte, 

instituições públicas e privadas como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de 

Geografia e estatística, dentre outros. Por fim, é notório que o PPGG/UNIR possui relevância na 

formação de quadros qualificados, com destaque para sua importância estratégica no 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental da Pan-amazônia.  
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1 – Introdução 

Após 10 anos de funcionamento do Curso de Mestrado em Geografia na 

Universidade Federal de Rondônia, em 2016 foi dado início a primeira turma de 

Doutorado em geografia da região norte do Brasil, e porque não não dizer da Pan-

amazônia?! O Programa de Pós-graduação da UNIR – PPGG/UNIR tem-se 

destacado na região e teve inicialmente como público principal a população 

rondoniense, haja vista uma demanda reprimida e aos poucos, foi abrangendo os 

estados amazônicos: Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e 

demais regiões do País, bem como países como a Venezuela e Haiti. 

O Curso de Pós-graduação em Geografia se destaca pela formação de 

recursos humanos com base científica e geográfica de alto nível, inserindo 

geógrafos pesquisadores em instituições públicas e privadas nas esferas Municipal, 

Estadual e Federal, cuja atuação se dá nos Estados que compõe a Amazônia. 

Considerando a relevância do Curso para o desenvolvimento da região, o fio 

condutor da discussão estabelecida neste trabalho está na pergunta chave: Como 

as políticas públicas para a pós-graduação em geografia na Amazônia vêm 

contribuindo para a formação de recursos humanos de alto nível no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Unir?, portanto, o objetivo é analisar o impacto das 

políticas públicas para a implantação e manutenção da Pós-graduação em 

Geografia na Amazônia, especificamente na formação dos mestres em Geografia da 

UNIR no período de 2006 a 2018. 

De modo simples, porém relevante, o presente artigo demonstra evolução e a 

importância do PPGG/UNIR na formação de quadros qualificados e com destaque 

para sua importância estratégica no desenvolvimento socioeconômico, cultural e 
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ambiental da Pan-amazônia, contribuindo para a fixação de doutores, algo tão 

problemático em períodos anteriores. 

 

 

2 – Discussão 

A pós-graduação brasileira foi regulamentada pelo Parecer nº 977 de 

03/12/1965 do Conselho Federal de Educação, dentre os vários motivos para sua 

instauração destaco: 1) formar professorado competente para atender à expansão 

quantitativa do ensino superior garantindo a elevação dos atuais níveis de qualidade. 

A partir deste cenário de valorização dos recursos humanos de alto nível e a 

liberação de verbas públicas para dar suporte à pós-graduação no Brasil, entra o 

papel das agências de fomento para o aperfeiçoamento de pessoal de Nível 

Superior: a CAPES, voltada para a formação do magistério de nível superior e o 

CNPq voltado ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, ambos criados em 1951. 

Cury (2005) ratifica a importância das agências de fomento apontadas por 

Soares (2002), e ressalta que a consolidação da pós-graduação acelerou quando a 

CAPES, o CNPq e outros órgãos públicos ficaram incumbidos pelo decreto-lei 464 

de 11/02/1969, art. 36 (BRASIL, 1969), de promover a “formação e o 

aperfeiçoamento do pessoal docente de ensino superior”.  

Entre os anos de 1975 e 2005 foram estabelecidos diretrizes e normas de 

políticas públicas para a pós-graduação podendo citar: Planos Nacionais de Pós-

Graduação, Planos Nacionais de Desenvolvimento e Planos Básicos de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

A CAPES tem enfatizado a importância da atuação profissional dos egressos 

de Programas de Pós-Graduação como importante instrumento a ser considerado 

no processo de avaliação. Para tanto, tem deixado, a critério de cada Programa, a 

decisão sobre a forma de realizar um acompanhamento coerente da atuação de 

seus egressos. Os egressos podem se tornar informantes estratégicos sobre o 
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mercado de trabalho, contribuindo para melhorias na formação oferecida e também 

a depender da inserção social, seja na academia ou em outros setores de 

atividades, podem ser contatos fundamentais para novos pós-graduandos ao 

Programa. Estas vantagens só podem ser obtidas se o Programa de Pós-Graduação 

conseguir ter contato de forma sistemática e contínua, com parte significativa de 

seus egressos, o que é, reconhecidamente, um problema (DELANEY,1994; 

UNDERWOOD et al, 1994). 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unir completou em 2016, 

dez anos de criação, titulando por volta de 200 mestres e aprovando o primeiro 

Curso de Doutorado em Geografia da Região Norte, sob a gestão de uma geógrafa 

que naquele momento além da relevância histórica, inclui-se a questão de genêro, 

sendo a primeira mulher coordenar um programa de pós-graduação em nível de 

doutorado em geografia na região norte do Brasil. 

Com área de Concentração: Ambiente e Território na Pan-Amazônia, este 

programa passa a conter um papel estratégico no contexto regional, o que torna 

relevante demonstrar a construção das relações entre políticas públicas para a Pós-

Graduação em geografia e a formação de alto nível desses egressos.  

 

3 – Metodologia 

A metodologia consiste em Revisão bibliográfica e pesquisa documental, para 

a obtenção e a sistematização de dados a respeito do perfil dos egressos da pós-

graduação em geografia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR e quais 

políticas públicas de fomento estão vinculadas a esta pós-graduação, em particular 

os recursos do PROAP; as bolsas de demanda social/CAPES; bolsas CNPq; a 

agência de fomento (FAPERO); o Programa Nacional de Cooperação acadêmica-

PROCAD e o Doutorado Interstitucional-DINTER. 
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O levantamento de dados dos egressos titulados no período de 2006 a 2018, 

foram feitos com base nas pastas individuais da Secretaria do PPGG/UNIR a fim de 

coletar informações do tipo: dados pessoais (graduação, endereço, telefones e e-

mails, dentre outras). Para localização e contato com os egressos se deram a partir 

de contatos por e-mail e outros meios como: o telefone e redes sociais para 

informações sobre atuais e ex-orientandos e pesquisa na Plataforma LATTES, os 

quais permitiram montar um banco de dados e Excel. 

 

4 – Resultados  

O Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Rondônia 

PPGG/UNIR até o primeiro semestre de 2018, obteve cerca de 152 candidatos 

aprovados no Curso de Mestrado, oriundos de várias partes da Amazônia Legal, 

conforme figura 01. O que evidência que mesmo no nível de mestrado, já se 

constituía-se como diferencial na Amazônia, especificamente na Região Norte. 

Rondônia, tem atuado na formação de recursos humanos com base científica 

e geográfica de alto nível, inserindo profissionais pesquisadores nas IES, Institutos 

de Tecnologias e órgãos do Estado e Município, bem como em outros Estados da 

Amazônia, o que resultou na implantação do doutorado em Geografia nesta IES, o 

primeiro da Região Norte. 
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Figura 01 – Espacialização dos Pós-Graduando por estados entre os anos de 2013 a 2018. 
Fonte: Elaborado pelas autoras com base no arquivo da secretaria do PPGG/UNIR. 

 

Embora o Curso de Mestrado em Geografia já era bastante procurado pela 

população rondoniense e por outros Estados da Região Norte e Nordeste. Os 

processos seletivos ocorridos de 2013 a 2018, aprovou um número considerável de 

candidatos, contribuindo para o aumento de alunos na Pós-graduação em 

Geografia, como pode ser observado na fig. 02.  
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Figura 02 – Número de candidatos aprovados por processo seletivo: 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base no arquivo da secretaria do PPGG/UNIR. 
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Em análise dos egressos, tomando por base dados das turmas de 2013 a 

2018, tem-se um número expressivo de pós-graduandos, bem como o quantitativo 

de pós-graduando que obtiveram a concessão de bolsas de demanda social por 

certo período de curso, os quais chegam a 90 alunos com bolsas, conforme figura 

03, os quais, boa parte desses alunos egressos atuam hoje como docentes em 

Universidades, Institutos Federais e outros orgão ligados ao governo federal, 

estadual e municipal.  

 

 

Figura 03. Número de Egressos do Programa de Pós-graduação em Geografia que foram bolsistas. 
Fonte: Elaborado pelas autoras com base no arquivo da secretaria do PPGG/UNIR. 

 

 Dentre as agências de Fomento que tem contribuído para o 

fortalecimento do PPGG/UNIR, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES tem a maior representação, como demonstra a Fig. 04, com 

mais de 80% no número de bolsas concedidas, seguido pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ e a partir de 2016, com a 

aprovação do doutorado, a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das 

Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia – FAPERO, 

passou a ter uma atuação crescente na Pós, não apenas com bolsas, como também 

editais de pesquisas, os quais tem contribuído para consolidação dos grupos de 

pesquisas. 



 

1 - Acadêmica, em nível de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 
Federal de Rondônia. E-mail de contato: patrícia.lopes@unir.br  
2- Docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia. E-
mail de contato: mada.geoplan@gmail.com  

  

 

 

Figura 04. Percentual de contribuição no número de bolsas no Programa de Pós-graduação em 
Geografia por agência de fomento. 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base no arquivo da secretaria do PPGG/UNIR. 
 

Diante da crise que assola o país, os Programas de Pós-Graduação tem 

sobrevivido a partir das contribuições das agências de fomentos. No caso específico 

de Rondônia, a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações 

Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia – FAPERO, que é 

uma instituição recente, quase a mesma idade do doutorado, tem apresentado como 

uma importante parceira neste processo de consolidação do PPGG/UNIR. Não só 

pelos editais de bolsas para pós-graduando, mais pelos editais de pesquisa, os 

quais tem contribuído e fomentado as pesquisas desenvolvidas pelo quadro de 

professores do PPGG/UNIR. 

Dentre o período de 2006 (início do mestrado em geografia) até o período 

atual, 03 (três) grupos novos de pesquisas foram formados, integrando-se ao 

conjunto dos 04 (quatro) já existentes, totalizando 07 (sete) grupos de pesquisa 

atuante na Pós-Graduação. Segundo Silva e Dantas, (2005) “a constatação que a 

opacidade em relação a alguns programas e cursos, decorre da falta de pesquisas e 

mesmo da dificuldade de divulgação daquelas existentes”. Neste sentido, o apoio da 
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Fundação por meio de seus editais à projetos de pesquisa e formalização de novos 

grupos, tende a fortalecer ainda mais as linhas do Programa. 

Observa-se que os Grupos de Pesquisa constituiem hoje o alicerce da Pós-

graduação, e tem demonstrado competência em determinadas temáticas. O que 

para Silva e Dantas: 

 Na medida em que houver maior identidade e afinidade (leia-se 
conhecimento mútuo) entre os programas e cursos de pós-graduação em 
geografia e, em cada um deles, do corpo docente e discente com as linhas 
de pesquisa da área de concentração, a produção tenderá a adquirir um 
ritmo próprio, chegando a uma qualidade e, por que não dizer, originalidade 
de pesquisas que facilitarão o enquadramento dos programas e cursos em 
posições tidas como satisfatórias (2005). 

 Embora o exposto tenha sido sobre a importância e implantação do primeiro 

curso de doutorado em Geografia da região norte, e o que isso significa para os 

egressos. É evidente a relevância desse estudo e registros, onde haverá certamente 

uma versão mais detalhadas sobre os trabalhos defendidos, uma vez que a primeira 

turma iniciada em 2016 estão iniciando suas defesas (até a presente data, 02 alunos 

tornaram-se doutores pelo PPGG/UNIR) e outras produções científicas resultantes 

das pesquisas desenvolvidas pelos grupos de pesquisas acerca da geografia que 

vem sendo construída na Pan-amazônia.  

 

 

5 - Conclusões  

O Programa de Pós-Graduação em Geografia tem formado profissionais em 

vários estados que compõe a Amazônia e até mesmo, no exterior (Venezuela e 

Haiti). De acordo com os dados coletados pelos egressos, a atuação profissional 

tem sido majoritariamente na rede de ensido (superior em universidades e instituto 

federais), professores da rede estadual e municipal. O reflexo desse processo se dá 
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em profissionais e consequentemente em instituições melhores qualificadas, de 

modo positivo ao desenvolvimento da região. 

Em uma análise prospectiva, a implantação do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia e o reflexo para o desenvolvimento da região significa que: 1) – O 

programa é estratégico na formação qualificada de profissionais na Pan-amazônia; 

2) – O Programa não só atua na formação discente, como no amadurecimento dos 

professores pesquisadores, os quais vem se consolidando no ambiente da pesquisa 

num cenário nacional e internacional; 3) – Diante das especificidades e 

problemáticas abordadas nos projetos de pesquisas dos egressos há uma tendência 

na consolidação de uma geografia regional com identidade pan-amazônica. 
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