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Período de Avaliação: 2004 a 2006 Etapa: Avaliação Trienal 2007

Área de Avaliação: 17 - MEDICINA III

Programa:

2004 2005 2006Doutorado

2004 2005 2006

CIRURGIA

Mestrado

Curso Nível Ano Ano Ano

1972Doutorado

1972

CIRURGIA

Mestrado

NívelCurso Ano Início

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32001010069P0 - CIRURGIA

Modalidade: Acadêmico

IES: 32001010 - UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PROPOSTA DO PROGRAMA
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa e projetos em andamento (pesquisa, desenvolvimento e
extensão).

Regular0.00

Coerência, consistência e abrangência da estrutura curricular. Bom0.00

Infra-estrutura para ensino, pesquisa e extensão. Bom0.00

Comissão: Bom

O Programa tem curso de Mestrado Acadêmico e Doutorado desde 1972 (35 anos), mas foi descredenciado pela CAPES em
2001 e recredenciado em 2002 e, desde então, apresenta nota 3.
Avaliando o triênio como um todo, notamos que há iniciativas para melhora do Programa, com renovação do corpo Docente e
melhor estruturação. Os Docentes participam na Graduação, nos Projetos de Pesquisa e nas publicações. Há Projetos de Pesquisa
e teses com perfil stricto sensu, mas persiste forte tendência à especialização.

O Programa tinha somente 01 Área de Concentração e, seguindo sugestão das avaliações realizadas por esse Comitê nos anos de
2004 e 2005, se reestruturou ampliando o número para 03. Nestas foram re-alocadas 10 Linhas de Pesquisa, sendo estas:
1º Ciências básicas em cirurgia ("Anatomia topográfica aplicada à cirurgia do crânio", "Estudo histofuncional da parede
abdominal e distopia testicular", "Mecanismo de ação dos anestésicos gerais e neurotransmissores" e "Motilidade do músculo
liso");
2º Etiofisiopatologia cirúrgica ("Aspectos clínicos e experimentais da cirurgia esplênica", "Aspectos clínicos e experimentais da
cirurgia hepática e da hipertensão porta" e "Aspectos clínicos e experimentais das neoplasias") e
3º Repercussões da cirurgia ("Aspectos etiofisiopatogênicos e cirúrgicos dos aloenxertos", "Fatores intervenientes na inflamação
e cicatrização", e "Repercussões da cirurgia bariátrica").

As Linhas de Pesquisa mantiveram-se inalteradas em todo o triênio, tanto em relação ao número quanto ao tema, mesmo tendo
sido o Programa advertido quanto às características lato sensu e de ampla abrangência de várias delas nas avaliações de 2004 e
2005.

O número de Projetos de Pesquisa foi de 68, 75 e 78 respectivamente no triênio, sendo que a maioria é vinculada as Áreas de
Concentração, sendo poucos isolados.

Alguns Projetos de Pesquisa mantêm a falta de coerência com as Linhas de Pesquisa como, por exemplo, "Avaliação da
sobrevida das taças acetabulares rosqueadas e das hastes não cimentadas em artroplastias totais de quadril com prótese Bicontact
Aesculap" inserido na linha de pesquisa "Aspectos clínicos e experimentais das neoplasias"; e o projeto "Análise funcional
ecocardiográfica de ratos normais e após uma e três semanas do infarto agudo do miocárdio cirurgicamente induzido" inserido na
LP "Aspectos etiofisiopatogênicos e cirúrgicos dos aloenxertos

As Disciplinas mantiveram-se praticamente as mesmas durante o triênio, em número (18, 17 e 18) e tema. Não há diferenciação

Apreciação
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destas quanto ao cumprimento durante o Mestrado Acadêmico ou o Doutorado e, ainda, todas são opcionais, segundo a página na
internet. Apesar de assinalado pelo Comitê em todas as avaliações anteriores, não houve mudanças quanto ao caráter lato sensu
de algumas delas como, por exemplo, "Alterações metabólicas da obesidade mórbida", e nem tão pouco houve mudança na
disciplina "Manejo Experimental de bactérias Espiraladas Gástricas", a qual não dá apoio a projeto ou linha de pesquisa.
Algumas das ementas não mudaram quanto a ser muito resumidas e pouco explicativas. A bibliografia de algumas Disciplinas
continuou desatualizada, apesar dos alertadas ao Programa nas avaliações de 2004 e 2005. São desatualizações tanto nas
publicações ("Mason, EE. Gastric bypass. Ann Surg 1969") como nos livros ("Severino, AJ. Metodologia do trabalho científico.
5 ed, 1980", quando, na verdade, o livro já está na sua 21 ed., 2000). Também, a Disciplina "Didática II" continua sem
bibliografia que embase a metodologia do curso.

Quanto à infra-estrutura, o Programa utilizou-se durante todo o triênio dos nove outros Programas do Centro de Pós-Graduação
da Faculdade de Medicina da UFMG, os quais funcionam como suporte através da utilização dos seus laboratórios. É referido,
também, que vários hospitais são utilizados como apoio para pesquisa, como Clínicas da UFMG, São Geraldo, Borges da Costa,
Bias Fortes e Venda Nova.

Repetidamente, nos três anos de Proposta do Programa no triênio foi referido valores de captação de Auxílios Financeiros, mas
não ocorre a clara caracterização destes quanto ao titulo e número de projeto, coordenador, instituição fomentadora, vigência e
valor específico. Como exemplo, citamos a Proposta de Programa atual, 2006, na qual é somente referido que "recursos
financeiros para pesquisa foram obtidos das seguintes agências de fomento - CNPq, FAPEMIG e FINEP para o desenvolvimento
de alguns Projetos de Pesquisa nas áreas de: oncologia (R$ 598.000,00 captados no ano 2006 + R$ 738.000,00 para o ano 2007),
farmacologia (R$ 10.605,00 captados no ano 2006) e cirurgia experimental (R$ 20.000,00, em 2006). Verificamos que não há
mudanças nos Cadernos de Projetos de Pesquisa no triênio quanto à captação de Auxílios Financeiros, sendo mantido o mesmo
número de 01 Auxílio Financeiro do CNPq e 02 da FAPEMIG.

CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Formação (titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e
experiência).

Bom10.00

Adequação da dimensão, composição e dedicação dos DOCENTES
PERMANENTES para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e
orientação do programa.

Bom20.00

Perfil, compatibilidade e integração do corpo docente permanente com a
proposta do programa (especialidade e adequação em relação à proposta do
programa).

Bom20.00

Atividade docente e distribuição de carga letiva entre os docentes permanentes. Bom10.00

Participação dos docentes nas atividades de ensino e pesquisa na
GRADUAÇÃO (no caso de IES com curso de graduação na área), com
particular atenção à repercussão que este item pode ter na formação de formação
de futuros ingressantes na PG.

Regular20.00

Participação dos docentes em pesquisa e desenvolvimento de projetos. Bom20.00

Comissão: Bom

O Programa manteve praticamente os mesmos Docentes Permanentes durante o triênio, em número de 12, 12 e 14, assim como
os Docentes Colaboradores (02).  Três Docentes Permanentes foram incorporados ao Programa em 2006 (ASL, JBRN, RGS),
todos com dedicação exclusiva no Departamento de Cirurgia.

Dos 11 Docentes Permanentes que participaram em todos os anos do triênio, somente 03 (27.2%) tiveram alunos de Iniciação
Científica (RESG, IDAo e SNSG). O Comitê considera ideal que cada orientador possua pelo menos 01 orientação oficial de
Iniciação Científica.

Todos os docentes durante o triênio orientaram discentes, tanto de Mestrado como de Doutorado. Também, todos concluíram
pelo menos uma tese, em números que variaram de 01 a 10, com média de 3.2 e mediana de 2.

Apreciação

CORPO DISCENTE,TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Orientações de teses e dissertações concluídas no período de avaliação em
relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente.

Bom15.00

Adequação e compatibilidade da relação orientador/discente. Bom15.00
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Participação de discentes autores da pós-graduação e da graduação (neste caso,
se a IES possuir graduação na área) na produção científica do programa.

Regular30.00

Qualidade das Teses e Dissertações: Teses e Dissertações vinculadas a
publicações.

Bom30.00

Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores: tempo de formação
de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados.

Bom10.00

Comissão: Bom

O Fluxo de Alunos comportou-se da seguinte maneira:
Mestrado: início do triênio = 15; novos alunos = 50 e titulados = 30
Doutorado: início do triênio = 14; novos alunos = 26 e titulados = 13

A média de alunos por Docente Permanente tem sido boa no triênio, com valores de 2.1 para o Mestrado e de 1.6 para o
Doutorado.

A média de participação de alunos nos Projetos de Pesquisa durante o triênio foi de 2.0% para os Alunos de Graduação, 51.9%
para o Mestrado Acadêmico, e 35.2% para o Doutorado.

A média de meses para titulação no triênio foi de 20.8 para o Mestrado e de 24.6 para o Doutorado.
Quanto às teses propriamente ditas observamos:
Ano de 2004
9.0 Mestrados: 8.0 com vínculo (88.9%) e 5.0 publicados (55,5%)
1.0 L/C
1.0 N/B
1.0 N/A
2.0 I/A
6.0 Doutorados: 5.0 com vínculo (83.3%) e 5.0 publicados (83.3%)
2.0 N/B
2.0 I/C
1.0 I/A
Ano de 2005
10 Mestrados: 8.0 com vínculo (80%) e 4.0 publicados (40%)
1.0 N/A
2.0 N/B
1.0 I/A
4.0 Doutorados: 1.0 com vínculo (25%) e 3.0 publicados (75%)
1.0 L/C
1.0 I/C
1.0 I/A
Ano de 2006
11 Mestrados: 10 com vínculo (91%) e 03 publicados (27%)
2.0 I/C
1.0 I/A
3.0 Doutorados: 2.0 com vínculo (66.7%), ainda sem publicação.

Apreciação

PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Bom50.00

Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do
Programa.

Bom40.00

Outras produções consideradas relevantes (produção, técnica, patentes, produtos
etc.)

Bom10.00

Comissão: Bom

Durante o triênio foi constante a apresentação da Produção Intelectual contendo inúmeras inconsistências quanto ao ano de
publicação, referências não encontradas, publicações que não caracterizam projeto de pesquisa (relatos de casos, artigos de
revisão sem repercussão etc.), ordem e número errôneos de autores, entre outros. Portanto, para a avaliação, foram retiradas todas
estas publicações inconsistentes, como se pode observar abaixo:
Ano de 2004

Apreciação
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Das 48 publicações completas, 07 apresentam inconsistências:
- três referências não localizadas: [1] Petroianu, A; Alberti, LR, 2004. Infuence of surgical trauma on serum albumim
concentration during the early postoperative period; Digestive Diseases and Sciences, v.27, 194-199; [2] Savassi-Rocha, PR;
Murad, A. M.; Scalabrini Neto, AO, 2004. Estudo prospectivo (fase II) do uso combinado de quimioterapia (5 fluorouracil e
carboplatina) e radioterapia no tratamento do carcinoma espinocelular de esôfago;RSBC, v.4, 6-20; [3] Savassi-Rocha, PR;
Tinoco ACA; Tinoco RC, 2004. Prospective comparative study between laparoscopic ultrasonography and laparoscopic
intraoperative dynamic cholangiography on the diagnosis of the main biliary tract lithiasis during laparoscopic
cholecysptectomy; Braz Arch Dig Surg, v.17, 8-15.
- três referências que não caracterizam Projeto de Pesquisa: [1]. "Gusmão, S.N.S., 2004. A obra filosófica e médica de Pedro
Hispano (Papa João XXI);"[2]. "Petroianu, A., 2004. Desempenho de estudantes de medicina em avaliação de conhecimento
específico" e [3]. "Correia, M.I.T.D., 2004. Total nutritional therapy: a nutrition education program for physicians.;nutricion
hospitalaria: organo oficial de la sociedad espanola de nutricion parenteral y enteral, v.19, n.01, 28-33" (resultado de pesquisa
entre cirurgiões
- um Resumo de Tema Livre considerado como Trabalho Completo: "Souza, C.; Rocha, EAV. 2004. O selante de fibrina altera o
comportamento hemodinâmico de anastomoses de artérias femorais e carótidas em suínos".
Ainda, em várias outras publicações não foram colocados todos os autores, ou houve erro no nome do periódico, entre outros.
Estas referências foram consideradas, mas prejudicaram a avaliação quanto à participação do corpo Discente, Docente e de
Egressos. Seguem exemplos abaixo:
- dois periódicos foram citados incorretamente: [1]. "Lázaro da Silva, A.; Souza, PL, 2004. Uso do saco herniário autólogo no
reforço das hernioplastias incisional e inguinal; Revista da Faculdade de Medicina de Teresópolis, v. 5, 70-100", sendo que o
correto era "RBM Rev. Bras. Med;61(5):273-278" e [2]."Alberti, L. R.; Petroianu, A; Vasconcellos, L. S., 2004.
Histoarquitetura, função endócrina e taxa de gravidez após auto-implante ovariano ortotópico íntegro e fatiado em coelha;
Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v.26, n. 2p. 117-123", quando o correto seria RBGO 26 (2): 117-123, 2004.
- uma referência apresentava autor citado e o mesmo não foi encontrado na publicação: "Petroianu, A; Vasconcellos, LS; Alberti,
L.R., 2004. Influência da ooforectomia na variação ponderal em ratas jovens e adultas; Arquivos Brasileiros de Endocrinologia
& Metabologia, v.48, n.02, 299-304".  "Alberti, L.R." não é co-autor.
Várias com ausência ou ordem errônea de autores:
- Aspectos histológicos do ovotestis e produção de gametas em bradybaena similaris (férrusac, 1821) (mollusca, xanthonychidae)
em diferentes fases de desenvolvimento, mantida isolada e agrupada sob condições de laboratório
- Efeitos da ingestão de álcool nas concentrações séricas humanas de cálcio e magnésio
- Avaliação da reinfecção peritoneal após peritonite fecal em ratos
- Incidência sazonal de perfuração e sangramento grave por úlcera péptica
- Influência do trauma cirúrgico na concentração sérica de albumina no pós-operatório imediato
- Regeneração hepática induzida por ressecção segmentar do fígado em ratos
- Enxerto peritoneal autógeno e fibroplasia: estudo experimental
Ano de 2005
Das 52 publicações completas, apresentam 12 inconsistências:
- duas não foram localizadas: [1] "Enteral resuscitation of burn shock using world health organization oral rehydration solution.
Burns (Oxford), v.12, 404-411 e [2]. "The role if probiotics in immunutrition and health maintenance. Clinical Nutrition
(Edinburgh), v.2, 548-561,".
- sete não caracterizavam Projeto de Pesquisa: [1]. "Síndrome de Sjogren primária em crianças: relato de caso", [2]. "Primeira
intervenção neurocirúrgica praticada por médico português" # editorial, [3]. "Reestruturação da biblioteca José Baeta Vianna" -
editorial; [4]. "Editorial; Revista Médica de Minas Gerais", [5] "Importância do disformismo eritrocitário na investigação da
origem da hematúria - revisão da literatura", [6] "Transcatheter arterial embolization for hemorrhage caused by injury of the
hepatic artery" # editorial, [7] "Reflexões sobre perspectivas da Pós-Graduação # editorial".
-três publicações foram listadas em Duplicata: [1]. "Influência da esplenectomia na capacidade física em ratos", [2].
"Craniotomia descompressiva para tratamento precoce da hipertensão intracraniana traumática" e [3]. "The influence of venous
drainage on autologous ovarian transplantation".
Da mesma maneira que ocorreu em 2004, em várias outras publicações não foram colocados todos os autores, ou houve erro no
nome do periódico, entre outros. Estas referências foram consideradas, mas prejudicaram a avaliação quanto à participação do
corpo Discente, Docente e de Egressos. Seguem exemplos abaixo:
- duas com periódicos citados incorretamente: [1]. "Late postoperative follow-up of patients undergoing Subtotal splenectomy,
Clinics" e [2]." Eco-doppler na avaliação de complicações vasculares no pós-operatório de transplantes hepáticos. Rev. imagem".
- três apresentavam autor citado e o mesmo não foi encontrado na publicação original: [1]. "Petroianu, A; Alberti, L. R., 2005.
Faecal Loading In The Cecum As A New Radiological Sign Of Acute Appendicitis; Radiography (London), v.11, n.3, 198-200".
O co-autor "Alberti, L.R." não participa; [2]. "Sousa, A. A.; Filho, M. A. D.; Gusmão,S.N.S., 2005. Monitoring of activated
coagulation time in carotid endarterectomy; Surgical Neurology, v.64,n.S1, 6-9, o co-autor Gusmão,S.N.S não participa e [3].
Sousa, A. A.; Filho, M. A. D.; Gusmão,S.N.S., 2005. Unilateral pterional approach to bilateral aneurysms of the middle cerebral
artery.; Surgical Neurology, v.63, n.S1, 01-07, o co-autor Gusmão,S.N.S não participa.
- uma publicação completa citada como de 2005, é na verdade de 2004: "Avaliação de diferentes métodos de conservação
esplênica para tratar lesão cortante do baço".
Ausência ou ordem errônea de autores:

Página 4 de 1019/12/07 22:57



Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

- Vasconcellos, L. S.; Petroianu, A , 2005. Relação entre ooforectomia e peso em modelo experimental
- Guimarães, R.E.S.; Crossara, P. F. T. B. ; Becker, H.M. G. , 2005. Efeito da mitomicina C na secreção de fator estimulador de
granulócitos macráfagos e interleucina-5 em cultura de estroma de pólipos nasais eosinofílicos
- Petroianu, A; Vasconcellos, L. S.  , 2005. Influência da ooferectomia e da gravidez na função fagocitária do sistema
mononuclear fagocitário em modelo experimental
- Rabelo, E. A. S.; Oliveira, E. A. ;Tatsuo, ES , 2005. Tratamento conservador do rim displásico multicístico: curso clínico e
ultra-sonográfico
- Silva, LC; Lima, A. S.; Savassi-Rocha, PR, 2005. Evidências de hiperfluxo portal no pós-operatório de transplantes hepáticos
- Araújo, I. D. ; Grossi, G. C. X. , 2005. Efficacy of the povidine-iodine irrigation in healing of colonic anastomosis in rats
- Braga, L. H. P.; Tatsuo, ES , 2005. Mobilização Total do Seio Urogenital no Tratamento Cirúrgico de Crianças com
Hiperplasia Adrenal Congênita
- Araújo, I. D., 2005. Evaluation of the Phagocitary Capacity of the Mononuclear System in an Experimental Model of
Obstructive Jaundice Employing Tc-99m Escherichia coli
- Barbosa, A. J. A.; Araújo, I. D. , 2005. Assessment of bacterial translocation in obstructive jaundice using 99mTc-Escherichia
coli
- Faleiro, R. M.; Gusmão, S.N.S. , 2005. Craniotomia descompressiva para tratamento precoce da hipertensão intracraniana
traumática
- Giannetti, A. V.; Guimarães, R.E.S. , 2005. Post-traumatic temporal lobe lesions: surgical decision making based on CT scan
findings
- Gusmão, S.N.S., 2005. Acesso supraorbital inter-hemisférico ou frontopolar: estudo anatômico
- Gusmão, S.N.S., 2005. Acesso supratentorial-infraoccipital ou occipitopolar: estudo clínico e anatômico
- Junior, A. A. A.; Gusmão, S.N.S., 2005. Laminoplastia expansiva # Uma alternativa no tratamento da mielopatia espondilótica
cervical
- Giannetti, A. V.; Guimarães, R.E.S., 2005. Pathophysiology of posttraumatic temporal lobe lesions
- Gusmão, S.N.S., 2005. Cavum of the septum pellucidum in victims of fatal road traffic accidents
- Gusmão, S.N.S.; Henriques, J. G. B.  , 2005. Minor skin lesions as markers of occult spinal dysraphisms prospective study
- Petroianu, A; Vasconcellos, L. S.  ; Alberti, L. R., 2005. Influence of the venous drainage on autologos ovarian transplantation
- Rabelo, E. A. S.; Oliveira, E. A. Tatsuo, ES, 2005. Predictive factors of ultrasonographic involution of prenatally detected
multicystic dysplastic kidney
- Silva, J. H.; Gomez, R.S. ; Guatimosim, C. ,2005. Acetylcholine release induced by the volatile anesthetic sevoflurane in rat
brain cortical slices
- Silva, LC; Lima, A. S. ; Savassi-Rocha, PR ;Tavares, W. , 2005. Eco-doppler na avaliação de complicações vasculares no pós-
operatório de transplantes hepáticos
- SILVA, Y. P. ; Gomez, R.S. , 2005. Remifentanil for sedation and analgesia in a preterm neonate with respiratory distress
syndrome
Ano de 2006
Das 48 publicações completas, 12 apresentam inconsistências:
- sete não caracterizam Projeto de Pesquisa: [1]."The history of neurosurgical procedures for moyamoya disease" e [2]"Brazilian
medical publications: citation patterns for Brazilian-edited and non-Brazilian literature", [3]. Esplenectomia parcial em jovem
portador de hemangioma esplênico # relato de caso; [4]. Alergia a latex - relato de caso; [5]. Occipital bi-transtentorial/falcine
approach for falcotentorial meningioma: a case report; [6]. Sentinel node mapping in a pregnant woman: a case report); [7]
Laparoscopic splenic autotransplantation: case report.
- duas referências foram citadas como de 2006, mas são na verdade de 2005: C. Malm, P.R. Savassi-Rocha, V.A. Gheller, H.P.
Oliveira, A.R. Lamounier, V. Foltynek. Ovário-histerectomia: estudo experimental comparativo entre as abordagens
laparoscópica e aberta na espécie canina- III. Estresse pela análise do cortisol plasmático. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.57,
n.5, p.584-590, 2005; [2]. "Vasconcellos, Leonardo de Souza; Alberti, Luiz Ronaldo; Romeiro, Juliana Ribeiro; Petroianu, Andy.
Alterações da morfologia hepática após ligadura do ducto biliopancreático em ratos. An. Fac. Med. Univ. Fed. Pernamb;
50(2):81-87, 2005"
- duas referências foram citadas como 2006, mas são de 2007: [1]. "Pereira e Silva Y, Gomez RS, Marcatto Jde O, Maximo TA,
Barbosa RF, Simões e Silva AC. Morphine versus remifentanil for intubating preterm neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal
Ed. 2007 Jul;92(4):F293-4 " e [2]. "Petroianu, A; Alberti, LR; Zac, RI, 2006. Assessment of the persistence of fecal loading in
the cecum in presence of acute appendicitis; Int J Surg. 2007 Feb;5(1):11-6"..Ainda, essa publicação é em duplicata com a
referência "Petroianu, A; Alberti, LR; Zac, RI, do ano de 2006. Nova imagem radiográfica de apendicite aguda: acúmulo fecal no
ceco; Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 33(4): 245-249". Ainda, ressaltam-se inúmeras publicações do mesmo assunto
pelo mesmo grupo em, pelo menos, 5 periódicos durantes os anos de 2005 e 2006 ([1] Europian Surgical Reserach, 2006; [2] The
Journal of Emergency Medicine, 2006; [3] Acta Médica Portuguesa, 2006; [4] World Journal of Gastroenterology, 2005; [5]
Arquivos de Gastroenterologia, 2005). Também, o tema foi tese de Doutorado de Alberti, LR. no ano de 2005, mas o mesmo não
aparece como primeiro autor de nenhuma das inúmeras publicações;
- uma publicação foi listada em duplicata: "Alterações do lipidograma após operações sobre o baço".
Também em 2006 várias outras publicações não foram colocados todos os autores, ou houve erro no nome do periódico, entre
outros. Estas referências foram consideradas, mas prejudicaram a avaliação quanto à participação do corpo Discente, Docente e
de Egressos. Seguem exemplos abaixo:
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- Alberti, Luiz Ronaldo; Rocha, Renata Figueiredo; Caldeira, Daniel Machado; Petroianu, Andy. Mortalidade pós-esplenectomia
em ratos / Post-splenectomy mortality in rats. An. Fac. Med. Univ. Fed. Pernamb;51(1):12-15, 2006;
- Carlos Augusto Gomes, Tarcizo Afonso Nunes. Classificação laparoscópica da apendicite aguda. Correlação entre graus da
doença e as variáveis perioperatórias. Rev. Col. Bras. Cir. 2006; 33(5): 289-293
- Evandro Luis de Oliveira Costa; Geraldo Magela de Azevedo Júnior; Andy Petroianu. Efeito da ressecção do íleo terminal na
fibrose hepática secundária à ligadura do ducto hepático comum em ratas. Rev. Col. Bras. Cir.vol.33 no.1, 2006
- Siqueira, Sávio Lana; Lázaro-da-Silva, Alcino; Reis, Otávio Augusto Fonseca; Fantauzzi, Rodrigo Santana; Silva Júnior,
Otávio de Melo; Sales, Paulo Guilherme de Oliveira. Estudo de válvulas artificiais no cólon esquerdo após amputacao
abdominoperineal parcial do reto mais colostomia perineal, em caes. Arq. gastroenterol;43(2):125-131, 2006
- Raso JL, Gusmão S. Transbasal approach to skull base tumors: evaluation and proposal of classification. Surg Neurol. 2006;65
Suppl 1:S1:33-1:37
- Lima DX, Petroianu A, Hauter HL. Quality of life and surgical complications of kidney donors in the late post-operative period
in Brazil. Nephrol Dial Transplant. 2006 Nov;21(11):3238-42

O total de Publicações Completas no triênio foi de 127, não se levando em conta aquelas com inconsistências.  Das 127 foi
possível comprovar vínculo com a Linha de Pesquisa em 81.6%. A participação dos Docentes Permanentes nessas publicações
foi de 89.5% e dos Discentes foi de 44.7%.
Quanto à qualidade das Publicações Completas # a Qualis N/B, encontramos que:
33 (28.7%) I/A
14 (12.2%) I/B
26 (22.6%) I/C
12 (10.4%) N/A
23 (17.4%) N/B

Dos 11 docentes permanentes participando do triênio, dois (Marco Antônio Gonçalves Rodrigues e Marcelo Dias Sanches) não
tiveram publicação, e a Dra. Maria Isabel Toulson Davisson Correia teve uma publicação I/C.
Os demais Docentes Permanentes publicaram mais de três artigos em revistas N/A ou superior (63.5%)
- Alcino Lázaro da Silva: 2.0 I/A, 6.0 I/C, 8.0 N/B # Total de 16
- Andy Petroianu: 8.0 I/A, 1.0 I/B, 13 I/C, 6.0 N/A, 12 N/B# Total de 40
- Edson Samesima Tatsuo: 3.0 I/A, 1.0 I/C e 1.0 N/A # Total de 05
- Ivana Duval de Araújo: 2.0 I/B e 1.0 I/C # Total de 03
- Paulo Roberto Savassi-Rocha: 4.0 I/A, 2.0 I/B, 1.0 N/A# Total de 07
- Renato Santiago Gomez: 5.0 I/A  # Total de 05
- Roberto Eustáquio Santos Guimarães: 1.0 I/A, 1.0 I/B e 4.0 N/A # Total de 06
- Sebastião Nataniel Silva Gusmão: 4.0 I/A e 8.0 I/B # Total de 12

As inconsistências nas informações prejudicaram em diversos momentos a análise do Programa pelo Comitê. Existe uma
orientação da Diretoria de Avaliação que inconsistências de autoria e referências bibliográficas são faltas graves e o Programa é
encaminhado diretamente para a Diretoria.

INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Regular40.00

Integração e Cooperação com outros programas com vistas ao desenvolvimento
da pesquisa e da pós-graduação.

Regular40.00

Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Bom20.00

Comissão: Regular

O Programa mantém colaboração interdepartamental com outros Programas da própria Instituição e não com de outros centros
do país.
Quanto a Transparência, o Programa possui uma página eletrônica com sítio no Centro de Pós-Graduação da Faculdade de
Medicina da UFMG.

Apreciação
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

PROPOSTA DO PROGRAMA Bom
CORPO DOCENTE Bom
CORPO DISCENTE,TESES E DISSERTAÇÕES Bom
PRODUÇÃO INTELECTUAL Fraco
INSERÇÃO SOCIAL Bom

Bom

.
Apreciação

Comissão:
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Quesitos Pesos Avaliação Comissão
Conceito CA

PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

CORPO DOCENTE 30.00 Bom

CORPO DISCENTE,TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Bom

PRODUÇÃO INTELECTUAL 30.00 Bom

INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Regular

Nota Comissão:
4

Bom

Conceito:
Apreciação
.

Data Chancela: 23/08/2007
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Complementos

- Em algumas das teses a autoria principal da publicação não é do discente e sim do docente.

- Reestruturação das Linhas de Pesquisa com características de pós-graduação lato sensu e de ampla abrangência
- Mudança do caráter lato sensu e atualização da bibliografia de algumas Disciplinas
- Caracterizar melhor os auxílios
- Reconhecer a autoria do discente na publicação da tese
- Aumentar a integração e cooperação com outros Programas.

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.

Recomendações da Comissão ao Programa.

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação?

Justificativa da recomendação de mudança do programa

Área Indicada:

Não

Página 9 de 1019/12/07 22:57



Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO UERJ Representante da Area

AGNALDO PEREIRA CEDENHO UNIFESP

CLEBER DARIO PINTO KRUEL UFRGS

DENISE DE FREITAS UNIFESP

HOMERO BRUSCHINI USP

IRACEMA DE MATTOS PARANHOS CALDERON UNESP/BOT

ISMAEL DALE COTRIM GUERREIRO DA SILVA UNIFESP

JOAQUIM MURRAY BUSTORFF SILVA UNICAMP

JORGE EDUARDO FOUTO MATIAS UFPR

JOSÉ OTÁVIO COSTA AULER JUNIOR USP

JOSÉ REINALDO CERQUEIRA BRAZ UNESP/BOT

LUIS BAHAMONDES UNICAMP

LUIZ FELIPE PINHO MOREIRA USP

LUIZ FRANCISCO POLI DE FIGUEIREDO UNIFESP

LYDIA MASAKO FERREIRA UNIFESP

OLAVO PIRES DE CAMARGO USP

RUY GARCIA MARQUES UERJ

WILMA TEREZINHA ANSELMO LIMA USP/RP

Conceito:

Conceito CTC

O CTC endossa o parecer e a nota propostos pela Comissão de Área.
Apreciação

409/10/2007Data Chancela:
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