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INTRODUÇÃO: 
 
A análise da produção das dissertações, desperta a reflexão sobre a prática de 
profissionais da área e a construção do conhecimento sobre o tema no Programa de 
Pós-Graduação em Envelhecimento Humano.  
Reforça-se a relevância do estudo pelo fato existirem poucos os estudos bibliométricos 
sobre a produção científica da pós-graduação e, particularmente, dos referenciais 
teóricos desses programas, evidenciados na produção científica dos pesquisadores 
discentes em seus trabalhos científicos. Assim, abre-se um vasto campo de estudo no 
que se refere a pesquisas realizadas nos mais diversos programas de pós-graduação, 
no Brasil, e suas contribuições para o desenvolvimento educacional, econômico e 
social do país. O objetivo do estudo foi identificar e analisar a produção de 
dissertações de 2011 -2015 no Programa de Mestrado em envelhecimento humano da 
Universidade de Passo Fundo –RS. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O estudo é do tipo exploratório retrospectivo, descritivo, bibliométrico, o material de 
análise foi limitado a partir do levantamento das dissertações do Programa de 
Mestrado em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo – RS. Foram 
identificadas 122 dissertações publicadas no período de 2011 a 2015 no banco de 
dados online em PDF, impressos disponíveis na biblioteca do Programa de Mestrado 
Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo. Uma dissertação não esta 



 

 

disponível, tentado contato com a autora, mas não houve resposta, perfazendo 123 
defesas. 
Quanto à formação profissional, identificaram-se pesquisadores de diferentes áreas de 
conhecimento. Observou-se uma expressiva participação de mestrandos com 
formação em fisioterapia (29,50%), seguindo por enfermeiros (19,67%) psicólogos 
(14,75%), educadores físicos (12,29%), médicos (8,16%). Dentre outras áreas de 
formação havia profissionais (15,63 %) de: Administração, Assistência social, Biologia, 
Biomedicina, Farmácia, Fonoaudiologia, Letras, Naturologia e Nutrição. 
O gênero feminino se destaca no perfil de formação da Pós Graduação dos Mestres em 
Envelhecimento Humano, 107 mulheres somando (87,70 %) das vagas, e o masculino 
corresponde com 15 (12,30 %). No período de 2011 a 2015 foram publicadas 122 
dissertações, dessas se destaca o ano de 2012 com (26,23 %), seguindo em 2013 com 
(22,13 %), 2015 com (20,49 %), 2014 (18,85 %) e em menor percentual segue 2011 
com (12,30 %) sendo que o mesmo conta com uma dissertação publicada no ano de 
2010. A feminilização de algumas profissões em detrimento de outras revela que as 
relações de dominação e poder entre homens e mulheres atravessam as relações 
sociais, seja na produção, ou na formação profissional (QUITETE, COSTA, PROGIANTI, 
2010). 
No que se refere aos profissionais, 14 áreas diferentes buscam o Mestrado em 
Envelhecimento Humano. Observou-se uma grande difusão entre a mesma, indicando 
um grande enriquecimento por se tratar da interdisciplinaridade. O cuidado prestado 
ao idoso em processo de envelhecimento exige uma equipe de saúde preparada para 
atuar de maneira inter-relacionada e com atendimento diferenciado (REMOR, et al 
2011). 
Outro aspecto avaliado foi atualização do currículo Lattes dos mestres em 
Envelhecimento Humano, em 2015 (65,57%) estavam atualizados, em 2014 (18,85%), e 
entre 2013, 2012 e anos anteriores, juntamente com aqueles não foram encontrados/ 
não cadastrados no site do CNPq Lattes durante a procura, que foi realizada em 
setembro de 2015, somaram (15,58 %). Observou-se que os mestres em 
Envelhecimento Humano não estão atualizando o currículo profissional, proveniente 
por não fazerem parte de grupo de pesquisa, pois é orientado pelo CNPq a atualização 
do mesmo. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O estudo conseguiu identificar e analisar algumas especificidades das pesquisas do 
Mestrado em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo, sendo 
publicadas online 122 dissertações no período de 2011 a 2015. 
A bibliometria como ferramenta permitiu ampliar os dados quantitativos em relação 
aos temas, as áreas profissionais dos mestres formados no período pelo programa. É 
um método que possibilita agregar informação e conhecimento científico, em 
particular no resultado de indicadores. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):. 
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