
PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 
 
Meta 14 – Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 
“stricto sensu”, de modo a atingir, no mínimo, a titulação anual de 16.000 
(dezesseis mil) mestres e 9.000 (nove mil) doutores 
 
 
Estratégias 
 
14.1. Expandir o financiamento da pós-graduação “stricto sensu” por meio das 
agências oficiais de fomento. 
 
14.2. Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. 
 
14.3. Expandir a oferta de cursos de pós-graduação “stricto sensu” nas 
instituições de ensino superior públicas, utilizando inclusive metodologias, 
recursos e tecnologias de educação a distância. 
 
14.4. Desenvolver programas, projetos e ações que objetivem a 
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação estadual, incentivando a 
atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa. 
 
14.5. Promover o intercâmbio científico e tecnológico, estadual, nacional e 
internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão. 
 
14.6. Implementar ações, assegurando-as na forma da lei, para redução de 
desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das 
populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas 
de mestrado e doutorado. 
 
14.7. Manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas 
para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com 
deficiência. 
 
14.8. Ampliar, gradativamente, as políticas de inclusão e de assistência 
estudantil, a partir da oferta de moradia, transporte, alimentação, inclusão digital, 
creche e esporte, de acordo com as demandas específicas de cada região, 
dirigidas aos estudantes de pós graduação de instituições públicas, de modo a 
reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso 
e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, 
afrodescendentes, indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a 
apoiar seu sucesso acadêmico. 

  


	Estratégias

