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Período de Avaliação: 2007 a 2009 Etapa: Avaliação Trienal 2010

Área de Avaliação: 17 - MEDICINA III

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

CIRURGIA Doutorado 2007 2008 2009

Mestrado 2007 2008 2009

NívelCurso Ano Início

CIRURGIA Doutorado 1972

Mestrado 1972

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

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de
concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular.

Regular50.00

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro,
contemplando os desafios internacionais da área na produção do conhecimento,
seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à
inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área.

Regular20.00

1.3. Infra-estrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Bom30.00

Comissão: Regular

O Programa tem curso de Mestrado Acadêmico e Doutorado desde 1972 (35 anos).

Na Proposta de 2007 o Programa comunica que foi reestruturado e que as atividades registradas nos relatórios a partir desse ano
referem-se à nova configuração. Comunica, também, que ocorreu a desativação do Programa de Pós-Graduação em
Oftalmologia, culminando em um novo curso denominado "Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Cirurgia e à
Oftalmologia".

Todas as três Áreas de Concentração foram renomeadas a partir do relatório de 2007 (de "Ciências Básicas em Cirurgia" para
"Anatomofisiopatologia cirúrgica"; de "Etiofisiopatogenia cirúrgica" para "Cicatrização"; de "Repercussões da Cirurgia" para
"Respostas inflamatórias à agressão tecidual"). Estas novas Áreas de Concentração foram mantidas durante todo o triênio.

De maneira semelhante, as Linhas de Pesquisa foram renomeadas (por exemplo, de "Anatomia topográfica aplicada à cirurgia do
crânio" para "Correlação entre imagem e anatomia tridimensional das estruturas cranioencefálicas"). Também, a partir de 2007,
uma Linha de Pesquisa foi cancelada ("Aspectos clínicos e experimentais da cirurgia hepática e da hipertensão porta") e três
novas foram introduzidas. Apesar da intenção de reestruturação, a ampla abrangência e cunho lato sensu de algumas Linhas de
Pesquisa persistem inclusive nas três novas, pois destas, duas apresentam tais características ("Resposta morfofuncional dos
tecidos oculares a agentes químicos, físicos e biológicos" e "Alterações morfológicas, resposta inflamatória e repercussões
sistêmicas nas rinossinusopatias").

No relatório de 2007, dos 76 projetos existentes, 35 foram concluídos ou desativados (46%), em contraste com o relatório de
2006 que referia 80 projetos e somente cinco concluídos ou desativados (6,3%). Essa tendência de conclusão/desativação de
Projetos manteve-se em todo o triênio, mas com menos intensidade em comparação a 2007 (em 2008, 83 projetos com 20,5%
concluídos ou desativados e em
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2009, 93 projetos com 28% concluídos ou desativados). Novos Projetos foram introduzidos e outros foram re-alocados nas novas
Linhas de Pesquisa, mas ainda são observados Projetos de Pesquisa de caráter lato sensu como, por exemplo, "Relação entre
câncer e alergia" ou "Realidade virtual interativa estereoscópica: novo método de ensino em neuroanatomia e neurocirurgia".
Alguns Projetos ainda mantêm incompatibilidade com as Linhas de Pesquisa como, por exemplo, Linha de "Motilidade
Digestiva" com o Projeto "Estudo da angiogênese em segmento de jejuno interposto entre cotos duodenais" ou Linha
"Repercussões metabólicas da obesidade e seu tratamento" com o Projeto "Avaliação clínica dos resultados morfo-sensoriais do
retalho tóraco-dorsal reverso nas mamoplastias de pacientes com perda ponderal após cirurgia para o tratamento da obesidade
mórbida".

Houve um aumento no número de Disciplinas ministradas pelo Programa em comparação ao triênio anterior (média de 18 no
triênio 2007 para 26 no triênio 2010); Temas de caráter stricto sensu foram introduzidos como, por exemplo, "Elementos
bioquímicos e celulares atuantes na cicatrização de tecidos" e "Imunologia aplicada às afecções hepatoesplênicas". Apesar de
assinalado pelo Comitê em avaliações anteriores, continua o caráter lato sensu de algumas Disciplinas como, por exemplo,
"Alterações metabólicas da obesidade mórbida", na qual são ministrados "Estudos das alterações metabólicas e psíquicas" e
"Cirurgia bariátrica e qualidade de vida". A Disciplina "Padrão morfofuncional vascular e esplênico na hipertensão porta" não
deve ser mais ministrada, pois a Linha de Pesquisa a qual esta apoiava foi cancelada em 2007 ("Aspectos clínicos e
experimentais da cirurgia hepática e da hipertensão porta"). As ementas das Disciplinas "Farmacologia bioquímica e molecular I
e II" estão muito resumidas e pouco explicativas. A bibliografia de algumas Disciplinas continua desatualizada, apesar dos
alertas ao Programa na avaliação trienal de 2007 como, por exemplo, "Gastric bypass. Annals of Surgery, 1969" e "Traité
dánatomie topographique, 1929".  Já foi também assinalada na avaliação trienal de 2007, mas não corrigida, a referência
bibliográfica ao livro "Metodologia do trabalho científico. 5 edição, 1980", sendo que este livro já se encontra na 23 edição, ano
de 2007. As Disciplinas "Projeto de Tese I e II" não apresentam bibliografia. Está claro no Programa quais Disciplinas são
obrigatórias e para qual curso (mestrado e ou doutorado), mas no sítio eletrônico
(http://www.medicina.ufmg.br/cpg/cir/disciplinas.htm) isso não ocorre, sendo que esse problema já foi apontado na avaliação
trienal de 2007.

É referido um intercâmbio internacional de um aluno de doutorado com a "University of Pittsburgh Medical Center", EUA, no
serviço de transplante de órgãos "Thomas E. Starzl Transplantation Institute". Esse fato pode ser comprovado no site do Instituto,
no qual consta o nome do referido aluno como "Clinical Teaching Staff"
(http://www.upmc.com/services/transplantationservices/starzlinstitute/pages/transplantationfellowshipprogram.aspx) e por co-
autoria de sete publicações encontradas na PUBMED.  Nota-se que o referido aluno publica com a instituição internacional desde
2004, apontando para um possível intercâmbio de, pelo menos, seis anos.

É também referido na Proposta que os egressos estão desenvolvendo núcleos de pesquisa em outras Instituições de Ensino
Superior do país, mas não são citados os nomes desses e nem das instituições as quais pertencem na atualidade.

O Programa conta com o suporte de infra-estrutura física da Faculdade de Medicina da UFMG para seu ensino e pesquisa, com
interação de outros sete Programas de Pós-Graduação. Conta, também, com o complexo hospitalar e anexos do Hospital das
Clínicas da UFMG, do Hospital São Geraldo, Hospital Borges da Costa, Hospital Bias Fortes e o Hospital Universitário Risoleta
Tolentino Neves. Há infra-estrutura de Bibliotecas e de Recursos de Informática citados nos relatórios de 2007 e 2008, mas no de
2009 houve um erro no preenchimento desse requisito, prejudicando a avaliação.

CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de
formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à
Proposta do Programa.

Bom10.00

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades
de pesquisa e de formação do programa

Bom30.00

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa.

Regular30.00

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na
graduação, com atenção tanto à repercussão que

Bom15.00
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este item pode ter na formação de futuros ingressantes na PG, quanto na
formação de profissionais mais capacitados no plano da graduação.

2.5. Captação de recursos em agências de fomento à pesquisa. Bom15.00

Comissão: Bom

O Programa também sofreu reformulação quanto ao seu Corpo Docente.
Ao final do triênio anterior tinha 16 docentes sendo que no ano de 2007 dois foram retirados, sendo substituídos por oito novos.
No ano de 2008 dois destes novos docentes foram retirados, sendo que um deles o primeiro volta ao corpo docente em 2009 e,
neste mesmo ano, uma nova docente entra. O Programa seguiu, então, até o fim de 2009 com 20 docentes, 12 do triênio anterior
e oito novos.

Todos os 20 docentes são permanentes, com doutorado e carga horária semanal de 40 horas (um aposentado), sendo 10 com área
de formação em cirurgia, dois em cirurgia gastroenterológica, um em cirurgia pediátrica, três em oftalmologia, um em
otorrinolaringologia, um em endocrinologia, um em farmacologia e um em neurocirurgia. Não há referência de produção técnica
outra. Oito participam em outro programa de pós-graduação como docentes permanentes, todos na própria instituição e em até
dois Programas, conforme determina o Conselho Técnico e Científico da CAPES, exceto por um docente que possui três
participações, uma no programa de clínica médica, outra no de ciências de alimentos e uma terceira na medicina
gastroenterologia.

Todos os docentes participaram nas Disciplinas de graduação e pós-graduação e tiveram uma orientação de mestrado e ou
doutorado no triênio. Um docente não teve participação em nenhum dos Projetos de Pesquisa em todo o triênio. 25% dos
docentes não concluíram nenhuma orientação de tese no triênio. 40% dos docentes não tiveram nenhum aluno de iniciação
científica no triênio.

Dos 20 docentes, cinco são bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq (1A, 2, 1A, 2 e 2).

Apesar de o Programa ter sido repetidamente alertado a referir com mais clareza a captação de Auxílios Financeiros (título e
número de projeto, instituição fomentadora, coordenador, vigência e valor específico), isso não ocorreu durante todos os
relatórios do triênio, prejudicando a avaliação:
- em 2007, 6 professores do Programa conseguiram captação de recursos financeiros, num montante equivalente a R$ 926.000,00
(R$ 910.000,00 junto à FAPEMIG e R$ 16.000,00 do CNPq) para o desenvolvimento de vários projetos;
- em 2008, seis (6) professores do Programa conseguiram importantes captações de recursos financeiros, num montante
equivalente a R$ 1.566.000,00 (R$ 1.456.000,00 da FAPEMIG e R$ 110.000,00 da FINEP) para o desenvolvimento de alguns
projetos;
- em 2009, o Programa capta ainda recursos financeiros de algumas instituições de fomento (CNPq,
FAPEMIG, FINEP). Não foi considerado muito bom porque não foram caracterizadas as captações.

Apreciação

CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em
relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente.

Muito Bom20.00

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período
de avaliação, em relação aos docentes do programa.

Bom20.00

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da
pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de graduação na área)
na produção científica do programa, aferida por publicações e outros
indicadores pertinentes à área

Bom50.00

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

Bom10.00
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Durante 2007, 2008 e 2009 foram concluídas 17, 08 e 14 dissertações e 6, 8 e 10 teses, respectivamente.
A porcentagem de discentes titulados no triênio em relação ao número de alunos matriculados para o curso de mestrado foi de
51.5%, 47% e 50% e para o doutorado foi de 21,4%, 25,8% e 22,7%, respectivamente.

O tempo mediano de titulação foi de 28,1, 37 e 28,3 (média de 31,1) para as dissertações e 37,7, 48,5 e 50,3 (média de 45,5) para
teses, sendo que a CAPES determina 24 meses para dissertação e 48 meses para tese.

O fluxo discente para os anos de 2007, 2008 e 2009 para o mestrado foi de 33, 17 e 28 alunos matriculados no início do ano e de
16, 28 e 40 no final do ano. Não houve novos alunos inscritos durante o ano de 2007 (fechado para a reformulação) e para os
anos de 2008 e 2009 houve o ingresso de 20 e 25 alunos novos alunos. Para o doutorado o fluxo foi de 28, 31 e 44 alunos
matriculados no início do ano e de 22, 44 e 47 matriculados ao final do ano. Também não houve novos alunos de doutorado
inscritos durante o ano de 2007 e para os anos de 2008 e 2009 houve o ingresso de 21 e 14 novos alunos.

A média de alunos por Docente Permanente foi de 1,8 para o Mestrado (mediana de 1,5) e de 2,25 para o Doutorado (mediana de
2.0); há concentração maior de alunos em 5 professores (mais do que 6 alunos/docente).

A porcentagem de docentes permanentes cujos orientandos tiveram tese ou dissertação defendida no triênio foi de 75%, ou seja,
cinco professores não tiveram nenhuma orientação concluída no triênio.

Apreciação

PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Bom50.00

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

Bom40.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Bom10.00

Comissão: Bom

No ano de 2007 o programa publicou três trabalhos completos em Qualis A1, quatro em A2, nove em B1, três em B2, vinte e três
em B3, doze em B4, oito em B5 e quatro em C.

Na análise destas publicações não foi possível encontrar quatro: Úlcera cloridropéptica perfurada: achados histopatológicos do
tecido ulcerado e breve revisão da patogênese, Operações Laparoscópicas Conservadoras do Baço Para Tratar Dor Esplênica Por
Isquemia, Cancer - related Nutrition e New Research on Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia.

Dos 23 estudos publicados em Qualis B3 um é relato de caso não relacionado à Linha de Pesquisa (Coronary giant cell arteritis
and acute myocardial infarction).

Dos trabalhos publicados em 2007 houve participação de Docentes em todos, de Discentes em nove (19,1%) e de Egressos em
dois (4,3%). É significativa a presença de Participante Externo em algumas publicações.

Nas publicações de 2007 tivemos a seguinte relação (ressaltada a divisão conforme a co-autoria, pe., meia se dois docentes forem
autores de um mesmo trabalho, um terço, se três docentes forem autores do mesmo trabalho e assim por diante): uma publicação
Qualis B3, uma B4 e uma B5
Docente 1: duas publicações Qualis B1, uma e meia B2, quatro B3, cinco B4, três B5 e uma C (total de quinze e meia)
Docente 2: 1\2 B4
Docente 3: 01 B3

Apreciação
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Docente 4: 01 A2, 01 B1 e 04 B3
Docente 5: 1\2 B2, 1\2 B3 e 01 C
Docente 6: 01 B1 e 01 B5
Docente 7: 02 B1, 01 B3
Docente 8: 01 A1 e 01 B2
Docente 9: 05 B3
Docente 10: 01 A2
Docente 11: 01 A1
Docente 12: 01 A1, 01 B3 e 01 B5
Docente 13: 01 B1, 1\2 B2 e 01 B3
Docente 14: 01 B4
Docente 15: 01 A2, 01 B1 e 1\2 B4
Docente 16: 02 B3 e 01 B4
Docente 17: 01 B1 e 1\2 B2
Docente 18: 1 1\2 B3
Não foi possível encontrar qualquer publicação durante o ano de 2007 de três professores.

A análise das publicações do ano de 2008 foi altamente prejudicada pelo preenchimento incompleto dos dados, principalmente
em relação à autoria, de maneira que em várias publicações foi colocado somente o nome de um autor, em geral do docente,
impedindo a análise da participação de discentes e egressos.

Também, houve inconsistência nas referências: The effect of surgical procedures on serum albumin concentration (estudo não
encontrado no periódico referido) e Histopatologia do conduto peritônio-vaginal em crianças com criptorquidia (periódico não
encontrado).

Com essa ressalva, concluímos que no ano de 2008 o programa publicou quatro trabalhos completos em Qualis A1, seis em A2,
onze em B1, dez em B2, vinte e três em B3, três em B4, sete em B5 e três em C.

Dos quatro estudos publicados em Qualis A1 um foi publicado pelo grupo de Farmacologia referindo-se à análise de desordem
obsessiva compulsiva (Decision-making impairment is related to serotonin transporter promoter polymorphism in a sample of
patients with obsessive compulsive disorder), sendo que este n~ao é relacionado às Linhas de Pesquisa do Programa.

Dos seis estudos publicados em Qualis A2, um trata-se de transtorno bipolar (The role of 5-HTTLPR polymorphism in
antidepressant-associated mania in bipolar disorder), sem Linha de Pesquisa no Programa.

Dos onze estudos publicados em Qualis B1, um trata-se de Carta ao Editor (Morbidity and mortality assessment of modified
Duhamel operation with immediate mechanical end-to-side colorectal anastomosis for chagasic megacolon: the role of the
diverting stoma).

Dos 23 estudos publicados em Qualis B3, um trata-se de editorial não relacionado a Linha de Pesquisa
Mestrado Profissionalizante Em Cirurgia) e o outro é Nota Técnica (Esplenectomia Parcial Para Tratar Hemangioma Esplênico).

Dos estudos publicados em 2008 houve participações de Docentes em todos, exceto em um (Participante Externo); (Participante
Externo/Egresso/Co-Autor), 2008. The hemodynamic behavior of arterial anastomosis using fibrin sealant: experimental study in
swine), de Discentes em nove (19,1%) e de Egressos em oito (17%).

Nas publicações de 2008, nas quais foi possível a identificação dos docentes, tivemos a seguinte relação (ressaltada a divisão
conforme a co-autoria, pe., meia se dois docentes forem autores de um mesmo trabalho, um terço, se três docentes forem autores
do mesmo trabalho e assim por diante):
Docente A: uma publicação Qualis A1, três B1, nove B3, cinco e meia B5 e uma C, total de dezesseis e meia
Docente B: uma publicação Qualis B2 (total dezesseis e meia)
Docente C: uma publicação A2, meia B2 e uma C
Docente D: uma publicação B1, meia B2, uma B3
Docente E: uma publicação em A1, duas publicações em A2, uma B1, duas B2, três B3 e uma C
Docente F: meia publicação em B2
Docente G: uma publicação em B2 e uma em B3
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Docente H: meia publicação em A2
Docente I: uma publicação em B1, duas em B3
Docente J: uma e meia publicação em A2, uma em B1
Docente K: uma publicação em A1, duas e meia em B1 e meia em B5
Docente L: três publicações em B3 e duas em B4
Docente N: uma publicação em B2
Docente O: uma em B1
Não foi possível encontrar qualquer publicação durante o ano de 2008 de quatro professores (20%)

A avaliação das publicações do ano de 2009 foi igualmente prejudicada pelo preenchimento incompleto de autores, anos de
publicação incorretos, entre outros.

Quatorze referências tiveram inconsistências em relação a ano, autores, entre outros, sendo estas:
1]. 2009. Intussusception in adults;Colorectal Disease (Print), v. 1865
2] 2009. Effects of two types of diet on plasma lipids in rats submitted to splenic ;Revista da Associação Médica Brasileira
(1992. Impresso), v. 177
3] 2009. Effects of peritoneal lavage with bupivacaine on survival of mice with fecal peritonitis;Revista Brasileira de
Anestesiologia (Impresso), v. 479
4] 2009. Influência de válvulas artificiais sobre a morfometria intestinal de ratos;Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
(Impresso), v. 322
5] 2009. Comparação entre as técnicas de Shouldice modificada por Berliner e a de Falci-Lichtenstein na hernioplastia ingu
;Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (Impresso), v. 335
6] 2009. The splenic inferior pole of rats and hyperbaric oxygen therapy;Revista da Associação Médica Brasileira (1992.
Impresso), v. 81
7] 2009. Effect of Spleen Surgeries on Escherichia Coli Distribution on the Mononuclear Phagocytic System;International
Journal of Surgery (Print), v. 51
8] 2009. Partial Splenectomy For Treatment Of Splenic Hemangioma;Chirurgia (Bucuresti. 1990. Print), v. 490
9] 2009. Fatores prognósticos para o desenvolvimento de metástases nos sarcomas de tecidos moles;Revista Brasileira de
Ortopedia
10] 2009. Influência da manipulação prévia no tratamento e na recidiva local dos sarcomas de tecidos mole;Acta Ortopédica
Brasileira (Impresso), v. 206
11] 2009. Pesquisa de Linfonodo-Sentinela em Pacientes com Adenocarcinoma, Revista Brasileira de Coloproctologia
(Impresso), v. 177
12] 2009. Hallazgos de potenciales vestibulares miogénicos evocados em esclerosis múltiple; Revista Brasileira de Neurologia,
v. 286
13] 2009. Single-injection femoral nerve block with 0.25% ropivacaine or 0.25% bupivacaine for postoperative analgesia after
total knee replacement or anterior cruciate ligament reconstruction.;ACS Surgery (Print), v. 527
14] 2009. Familial hyperparathyroidism: Surgical outcome after 30 years of follow-up in 3 families with germline HRPT2
mutations;ACS Surgery (Print), v. 250

Dos quatro trabalhos publicados em revistas Qualis 1A, um tratava-se de introdução a um editorial (Editorial introductions).

Dos sete trabalhos publicados em Qualis A2, dois não se enquadram em nenhuma Linha de Pesquisa do Programa (The role of 5-
HTTLPR polymorphism in antidepressant-associated mania in bipolar disorder; Journal of Affective Disorders e Novel
mutations of the BSCL2 and AGPAT2 genes in 10 families with Berardinelli Seip congenital generalized lipodystrophy
syndrome). Em um dos trabalhos (Different Criteria for Assessment of Roux-en-Y Gastric Bypass Success: Does Only Weight
Matter?) não foi encontrado o nome de um  Docente Permanente como referido no relatório.

Dos doze trabalhos Qualis B1, dois são cartas ao editor, uma sem o título referido (Letter to the Editor e Omphalocele: how big
does it have to be a giant one?).

Dos onze trabalhos Qualis B2, um aborda assunto geral de pesquisa (#Brazilian Law for Scientific Use of Animals) e um não se
enquadra a nenhuma Linha de Pesquisa do Programa (Musical identity of patients with multiple sclerosis).

Dos 29 trabalhos Qualis B3, um é uma carta para o editor (Neuropathic pain after stapled hemorrhoidopexy), dois não se
enquadram às Linhas de Pesquisa do Programa (Nephrogenic Diabetes
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Insipidus (NDI): clinical, laboratorial and genetic characterization of five Brazilian patients e Splice variants impact in thyroid
normal physiology and pathological conditions) e uma é nota técnica (Opção Técnica para a Síntese de Grandes Feridas da
Parede Corpórea).

Dos trabalhos publicados no ano de 2009 houve participação de Docentes em todos, de Discentes em nove (20%) e de Egressos
em seis (13,3%).

A distribuição das publicações entre os Docentes foi:
Docente I: dois B2 e meio B4
Docente II: um A1, quatro B1, quatro B2, onze e meio B3 e oito B5
Docente III: um e meio B2 e um B5
Docente IV: dois e meio A2, um B2, um B3, e dois B4
Docente V: um B1, um B2, um B3
Docente VI: meio A2, dois B1, dois e meio em B2, duas B3
Docente VII: um A1 e um B1
Docente VIII:um B2 e três B3
Docente IX: um B2, um B3
Docente X: dois A2
Docente XI: um A1, um B1, três e meio em B3 e um em B5
Docente XII: dois A2, um em B2
Docente XIII: um e meio B1, meio em B2
Docente XIV: cinco em B3 e duas em B5
Docente XV: uma em A1, uma e meia em A2, três e meia em B1
Docente XVI: quatro em B3, duas B4
Docente XVII: duas em B1 e uma em B2
Docente XVIII: dois em Qualis B1, duas e meia em B2 e duas e meia em B4
Docente XIX: uma em B2 e uma em B3

INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Bom30.00

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do
programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

Regular55.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Bom15.00

Comissão: Bom

O Programa refere doutores que desempenham funções docentes destacadas em outros Programas de Pós-Graduação da própria
Instituição e/ou fora dela que criam novos centros de pesquisa e formação de recursos humanos, mas não refere quais Docentes e
quais Serviços.

O Programa tem cooperação interdepartamental na mesma Instituição, mas não assinala as cooperações externas.

O site está atualizado, mas é incompleto em relação a regras, listagem de teses e outras informações básicas do Programa.

Apreciação
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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

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

Regular

O programa foi alertado quanto as constantes inconsistências, principalmente quanto a produção intelectual; autores, ano, revistas, entre outros, são
erroneamente informados.

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Regular

CORPO DOCENTE 20.00 Bom

CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Bom

PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Bom

INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Bom

Conceito Comissão:
4

Bom

Nota Comissão:

Apreciação
As explicações para cada ítem estão contidas nos quesitos ao longo da ficha de avaliação.  Também podem ser devidamente apreciadas no documentos específicos de
área da Medicina III e no relatório final da avaliação trienal 2007-2009 disponíveis no site da CAPES.

Data Chancela: 23/07/2010

Complementos

Envolver os alunos de graduacao e pós-graduação nas publicações do Programa.

Melhor caracterização da captação de recursos pelos Docentes.

Melhor caracterização das cooperações.

Melhor alinhamento das Publicações com as Linhas de Pesquisa.

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 de área de avaliação do programa (em caso afirmativo)

Área Indicada:

Não

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO UERJ Coordenador(a) da Área

LYDIA MASAKO FERREIRA UNIFESP Coordenador(a) Adjunto(a) da Área

ANDY PETROIANU UFMG Consultor(a)

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

Apreciação

409/09/2010Data Chancela:
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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
CARLOS TEIXEIRA BRANDT UFPE Consultor(a)

CLEBER DARIO PINTO KRUEL UFRGS Consultor(a)

DENISE DE FREITAS UNIFESP Consultor(a)

HOMERO BRUSCHINI USP Consultor(a)

IRACEMA DE MATTOS PARANHOS CALDERON UNESP/BOT Consultor(a)

JOAQUIM MURRAY BUSTORFF SILVA UNICAMP Consultor(a)

JORGE EDUARDO FOUTO MATIAS UFPR Consultor(a)

JOSÉ REINALDO CERQUEIRA BRAZ UNESP/BOT Consultor(a)

LUIS BAHAMONDES UNICAMP Consultor(a)

LUIZ FELIPE PINHO MOREIRA USP Consultor(a)

RUY GARCIA MARQUES UERJ Consultor(a)

WILMA TEREZINHA ANSELMO LIMA USP/RP Consultor(a)
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