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Conceito da Comissão: Bom

Apreciação:  O Programa iniciou suas atividades em 1972, com curso de Doutorado e Mestrado e teve as seguintes

avaliações: Trienal 2004 = 3, Trienal 2007 = 4, Trienal 2010 = 4 e Trienal 2013 = 3.

O Programa refere que em 2016, atendendo à recomendação apontada na última avaliação trienal da CAPES,

realizou uma reestruturação Curricular.

A nova proposta curricular manteve as 03 AC já existentes, assim como 05 LP, também já existentes, e criou 03

novas LP, em um total final de 08 LP.

Todas as LP estão ativas, com número adequado de projetos em andamento. Existem ainda projetos isolados (04

PP, 03 DP, sem Discentes)

Algumas LP ainda são amplas como, por exemplo, “Correlação entre imagem, morfologia e fisiopatologia cirúrgicas”

ou “Repercussões locais e sistêmicas a lesões teciduais e a fármacos aplicados a cirurgia” e algumas têm caráter

lato sensu (“Resposta sistêmica aos transplantes de órgãos e tecidos”).

O Programa tem 28 Disciplinas, 13 de caráter nuclear, 15 de apoio as LPs, a maioria de conotação stricto sensu.

Algumas Disciplinas se sobrepõem como, por exemplo, [1] “Revisão sistemática e análise crítica da literatura” com

“Revisão sistemática da literatura” e [2] “Princípios de bioestatística” e “Métodos quantitativos aplicados à cirurgia”

que aborda métodos de bioestatística. São ministradas uma média de 21 Disciplinas por ano.

Quanto ao planejamento com vistas a seu desenvolvimento futuro, o Programa descreve metas para elevar a

qualidade das publicações conjuntas com discentes/egressos e melhoria do programa.

Ficha de Avaliação

MEDICINA III

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 50.0 Bom

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.

20.0 Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 30.0 Bom
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Aumentar a integração inter e multidisciplinar, por meio de parcerias e colaborações na própria UFMG e com outras

Instituições brasileiras.

O Programa desenvolve-se integrado a outros dez Programas do Centro de Pós-Graduação da Faculdade de

Medicina da UFMG, e ao complexo hospitalar do Hospital das Clínicas da UFMG.

O Programa refere Laboratórios próprios da Cirurgia: Laboratório de Fisiopatologia Cirúrgica Professor Lineu Freire-

Maia; Laboratório de Anatomia; Laboratório de Técnica; Laboratório de Terapia Celular.

Contudo, o maior acesso à infraestrutura grande e variada, tanto para realização de pesquisas clínicas quanto

experimentais, não é exclusiva deste programa e sim compartilhado entre vários programas.

O Programa referiu na Proposta que captou o valor de R$ 4.987,262 reais no quadriênio. Deste valor referido,

constatou-se  uma captação que seria de direito do Programa de um financiamento da FINEP para estudo em Zika,

uma vez que esse trata-se de concessão para a UFMG e é dividido entre outros Departamentos ou Serviços da

Universidade;  captações fora do prazo de validade do quadriênio; falta de especificações sobre a captação, como o

DP responsável, data da captação, número do processo, agência fomentadora, entre outros. Ainda, captações

relacionadas a promoção de viagens a congressos, realização de eventos, emendas parlamentares, doações para

reformas, entre outros, não foram consideradas.

- Portanto, ao final, houve captação de recursos válidas neste quadriênio por 10/25 (40%) DP, em um montante de

R$900.000,00, considerada boa pela área.

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: 2.1 O Programa teve o seguinte corpo docente durante o quadriênio:

2013: 29 DP, 2014: 28 DP, 2015: 24 DP e 2016: 22 (95.6%) DP e 01 (4.4%) DC.

A média de DP no quadriênio foi de 25,75. Destes, 22/29 (75.9%) DP mantiveram-se por todo o quadriênio.

Houve diminuição quantitativa de 24% dos DP no quadriênio, a qual o Programa justifica “em prol de maior

homogeneização quanto à distribuição de atividades entre os DP”

Ficha de Avaliação

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação
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.

10.0 Regular

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa. 30.0 Bom

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa. 30.0 Bom

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação,
com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação de futuros
ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de profissionais mais
capacitados no plano da graduação. Obs.: este item só vale quando o PPG estiver ligado
a curso de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído proporcionalmente
entre os demais itens do quesito.

20.0 Muito Bom

2.5. Proporção do corpo docente com importante captação de recursos para pesquisa
(agências de fomento, bolsas de produtividade em pesquisa ou desenvolvimento
tecnológico, financiamentos nacionais e internacionais, convênios, etc)

10.0 Bom
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Quanto à área de atuação, 41,4% são da Cirurgia, 20,7% da Clínica Médica, 13,8% Oftalmologia, 6,4% GO, 9,8%

ORL, 6,4% Ortopedia, 3,4% GO, 3,4% Pneumologia, 3,4% fisiologia, 3,4% citologia e biologia molecular, 3,4% da

Ciências da Saúde e 3,4% Proctologia. 06 DP foram desligados do Programa durante o quadriênio por

aposentadoria, mudança para o exterior ou mudança do regime de trabalho.

01 DP requereu mudar para DC por motivo de aposentadoria.

Mais de 80% dos DP têm experiência na área, com projeção nacional e alguns internacional.

O Programa referiu que somente 02 (9.6%) dos DP realizam consultoria técnico científica, apesar que na Proposta

cita “que vários fazem consultoria científica”, mas não especificando quem.

A Proposta refere que “01 DP realizou 6 meses de estágio pós-doutoral na Columbia University Medical Center - New

York, com produção científica conjunta”. Também refere “01 DP realizou 2 meses de estágio pós-doutoral no Serviço

NHSBT - National Health Service Blood Transplant, Colindale, Londres”. Total de 02/22 DP (9,0%). A Proposta

também refere “03 DP que realizaram visitas com o objetivo de desenvolver pesquisas conjuntas, respectivamente na

Universidade de Pittsburgh, na Universidade MacGill Del Maestro, Canadá e na Universidade de Alberta, Edmonton,

Canada. Total de 03/22 DP (13,6%).

Todos os DP participam como revisores “ad hoc” de publicações, ou de editoria ou de conselhos editoriais de revistas

científicas nacionais ou internacionais.

Entre os DP, 02/22 (9.0%) DP orientaram alunos de doutorado sanduíche. 02/22 (9.0%) DP orientaram alunos de

pós-doutorado no Brasil. A média do índice h dos DP foi de 6,8 e 07 (25%) DP têm fator H  10,.

 Todos os DP estão envolvidos em atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e orientação. 22/29 (79.3%)

dos DP atuaram em todos os anos do quadriênio. 87.5% dos DP têm dedicação integral, 01 tem parcial e 01 tem

dedicação exclusiva.

Não houve DC, exceto por um DP que o Programa refere que “no último ano do quadriênio mudou para DC por

motivos de aposentadoria”. 04/22 (18.2%) DP participaram de outros PPG, todos na mesma Instituição, descritos a

seguir: 01 DP, PPG acadêmico de mestrado e doutorado, Medicina Molecular, área da Medicina I. Este mesmo DP

atuou durante os anos de 2013 e 2014 no Mestrado Profissional de Ciências aplicadas à Saúde, área da Medicina III.

01 DP acadêmico, mestrado e doutorado, Medicina Molecular, área da Medicina I. 01 DP PPG acadêmico, mestrado

e doutorado, Patologia, área da Medicina II. 01 DP PPG acadêmico, mestrado e doutorado, Infectologia e Medicina

Tropical, área da Medicina II, iniciado em 2016.

 Todos os DP participaram de atividades de formação (disciplinas e orientação) e de pesquisa. Todos os DP ou foram

responsáveis ou participaram de Disciplina de PG no quadriênio. Todos os DP orientaram alunos de PG, com média

anual de 5.4 (mediana de 5, mínimo de 02, máximo de 12, primeiro quartil de 3, terceiro quartil de 7).

O número mínimo de alunos / DP foi com média anual de 2.13 (mediana de 2, mínimo de 01, máximo de 5, primeiro

quartil de 1, terceiro quartil de 3).

19/23 DP (82.66%) tiveram  3 alunos no quadriênio, considerado muito bom pela área. 04/23 (17.4%) DP tiveram  2

alunos no quadriênio. 02/22 (9.0%) DP orientaram Doutorado Sanduíche.

Não é descrita orientação de Pós-doutorado Internacional, 02/22 (9.0%) DP orientaram pós-doutorado nacional.

 Todos os DP ministraram Disciplinas de Graduação e 21 dos 22 DP que atuaram nos quatro anos (95.4%)

orientaram alunos de IC.

 Houve captação de recursos válidas neste quadriênio por 10/22 (45.4%) DP, em um montante de R$900.000,00,

considerada boa pela área. 04/22 (18.9%) dos DP foram Bolsistas Produtividade CNPq; 03 DP foram categoria dois e

Ficha de Avaliação
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01 DP foi categoria 1B, considerado regular pela área.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação:  Houve 117 titulações durante o quadriênio: 72 dissertações e 45 teses.

Há um fluxo considerado muito bom pela área tanto para alunos de mestrado (196/72 = 36,7%) como para doutorado

(45/188 = 24%), apontado pela analise de alunos titulados no quadriênio em relação ao número de alunos

matriculados no inicio ano + nova matricula para alunos.

Há uma relação entre Dissertações e Teses no Programa considerada muito boa pela área, apontada pela análise

entre titulações de Mestrado e Doutorado (dissertação/tese) que foi de 1,6.

Houve 04 desligamentos para o curso de mestrado (2,04%) e 04 para o doutorado (2,12%), totalizando 4,16%

(aceitável até no máximo de 5%). Abandonos e desligamentos podem estar apontando para falhas no critério de

escolha dos Discentes.

É referido na Proposta que os discentes fazem estágio de docência na Graduação como quesito para manutenção da

bolsa. Além disso, a maioria dos discentes participaram da orientação dos alunos de iniciação científica, seja

ministrando aulas para esses alunos, seja na discussão sobre os projetos em desenvolvimento. E

Todos os DP tiveram orientados titulados durante o quadriênio

O número de titulados (117) pela média dos DP (25,75) no quadriênio foi de 4,5.

 A média do número de alunos titulados em relação aos 22 DP que atuaram em todos os anos do quadriênio foi de

4,5 (mediana de 4, máximo de 9, mínimo de 2, primeiro quartil de 3, segundo quartil de 5,5).

Observa-se a seguir a distribuição das titulações entre os 22 DP que atuaram nos 4 anos: 03 DP com 2 alunos, 07

DP com 3 alunos, 02 DP com 4 alunos, 05 DP com 5 alunos, 03 DP com 6 alunos, 02 DP com 8 alunos, 01 DP com 9

alunos.

Houve um total de 158 publicações de Discentes + Egressos de 5 anos com os DP, com um total final de 7.680

pontos, distribuídos nos diferentes estratos Qualis listados a seguir: A1 = 10/1000, A2 = 13/1040, B1 = 62/3720, B2 =

26/1040, B3 = 42/840, B4 = 3/30, B5 = 2/10 e C = 11.

A análise da média do número de pontos (7.680) referentes à produção discente no quadriênio, em relação ao

número médio de DP (25,75) no período foi de 74,5; considerado bom pela área.

 A avaliação da qualidade da PC discente com base no Webqualis periódicos da área foi de > 60% das publicações

Ficha de Avaliação

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

Itens de Avaliação Peso Avaliação
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação
ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente. 20.0 Muito Bom

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de
avaliação em relação aos docentes do programa. 20.0 Bom

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.

50.0 Muito Bom

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de
formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados. 10.0 Regular
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estão em estratos superiores a B2, considerada boa.

O número de publicações discentes e egressos (158) pelo total de publicações no PPG (298) foi de 53%,

considerado muito bom pela área.

A avaliação do número de publicações com autoria Discente ou Egresso de 5 anos (158) em relação ao número de

titulados no quadriênio (117) foi de 1.35, considerado muito bom pela área.

A autoria Discente com PC > B3 foi de 96.8%, considerado muito bom pela área.

 O tempo médio para titulação do mestrado foi de 26.3 meses (máximo de 44, mínimo de 6, mediana de 27, primeiro

quartil de 23, terceiro quartil de 29).

Chama a atenção que 04/72 (5.5%) alunos de mestrado titularam com 6, 8, 8 e 9 meses de curso.

O tempo médio para titulação do doutorado foi de 46.2 meses (mediana de 50, máximo de 68, mínimo de 13,

primeiro quartil de 39, terceiro quartil de 54).

Chama a atenção 01/45 (2.2%) aluno de doutorado titulou com 13 meses de curso e não houve mudança de nível

durante o curso.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação:  O Programa teve 298 publicações com DP, com um total de 15.090 pontos, distribuídos nos diferentes

estratos Qualis a seguir apresentados: A1 = 26/2600, A2 = 43/3440, B1 = 100/6000, B2 = 41/1640, B3 = 66/1320, B4

= 7/70, B5 = 4/20 e C = 11. A avaliação do total de pontos obtidos pelo número de DP do Programa foi de 580

pontos, considerado muito bom pela área, 56.7% das publicações dos DP estão em periódicos A1 + A2 + B1.

 Foi analisado o número de pontos atingidos por pelo menos 80% dos DP com o objetivo de avaliar a distribuição das

publicações qualificadas e foi encontrado o valor de 360, considerado bom pela área.

 Três DP participaram de 04 patentes (10,3%). Duas tiveram data de depósito fora do quadriênio, mas foram

consideradas, uma vez que a publicação ocorreu durante o quadriênio. 

 

 

Ficha de Avaliação

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 45.0 Muito Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 40.0 Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 15.0 Muito Bom
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. - Não Aplicável

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 30.0 Bom
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.

55.0 Regular

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 15.0 Bom
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Conceito da Comissão: Regular

Apreciação:  O programa está localizado em um estado com poucos programas da área cirúrgica e  refere egressos

e nucleados em várias IES, com muitos egressos (47%) docentes e distribuídos por diferentes Universidades de

Minas Gerais, e da região Norte do país, mas não há com avaliar essa informação

O Programa está em busca ativa pelo destino de seus egressos e criou um banco de dados com todas essas

informações, mas não há com avaliar essa informação

 Na Proposta é referido que o Programa manteve colaborações interdepartamentais, com outros Programas de Pós-

graduação da UFMG e também de outras Instituições. Não configura inserção social e foco social.

 O Site não está disponível em inglês/espanhol. Apresenta detalhamento parcial do PPG (histórico, evolução e auto-

avaliação), não traz lista dos alunos com datas da matricula, projetos, LP a que pertence, cronograma; não traz a

lista de publicações e patentes listadas com link ao artigo, nem o detalhamento dos alunos IC, doutorado sanduíche

e pós-doc.

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

 
Apreciação: Adequado.

 

 

 
Nota: 4

Apreciação 

O Programa apresentou evolução satisfatória em relação a proposta/estrutura do programa e atividades de

Ficha de Avaliação

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa - Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Bom
4 – Produção Intelectual 35.0 Bom
5 – Inserção Social 10.0 Bom

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa 0.0 Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Muito Bom
4 – Produção Intelectual 35.0 Muito Bom
5 – Inserção Social 10.0 Regular
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seu corpo de DP. Houve reflexo desse desempenho no corpo discente e na produção intelectual, quesitos

que atingiram o conceito muito bom. Entretanto, considerando sua localização estratégica, é preciso

incrementar a Inserção Social, visando o impacto de suas ações, a nucleação da pesquisa e a cooperação

científica com outros programas de pós-graduação.  

 

 

 

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

Apresentados na justificativa da nota. 

Recomendações da Comissão ao Programa. 

As seguintes recomendações são sugeridas ao programa:

 

-Estimular docentes para novas bolsas de produtividade CNPq.

-Estimular maior número de alunos em doutorado sanduíche.

-Introduzir disciplina bilíngue na estrutura curricular.

-Detalhar melhor as informações na proposta do programa. 

Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

ALBERTO AZOUBEL ANTUNES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
IVAN TRAMUJAS DA COSTA E SILVA Universidade Federal do Amazonas

DANIELA FRANCESCATO VEIGA UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAI
JOSE GUILHERME CECATTI UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

RICARDO DE CARVALHO CAVALLI UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
JOSE JUKEMURA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ALBERTO SCHANAIDER UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RICARDO PIMENTA BERTOLLA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

CARLOS TEIXEIRA BRANDT UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ANDY PETROIANU UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DIOGO BENCHIMOL DE SOUZA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LYDIA MASAKO FERREIRA (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

DENISE DE FREITAS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
MARIA JOSE CARVALHO CARMONA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
IRACEMA DE MATTOS PARANHOS CALDERON
(Coordenador Adjunto de Programas Acadêmicos)

UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO/BOTUCATU

CLEBER DARIO PINTO KRUEL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
MARIA RIBEIRO SANTOS MORARD UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO
JORGE EDUARDO FOUTO MATIAS (Coordenador Adjunto de

Programas Profissionais)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EDMUND CHADA BARACAT UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Complementos
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A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Nota: 4

 
Apreciação 

O CTC-ES ampliado, em sua 172ª reunião, destinada a avaliar os programas analisados durante a

Quadrienal 2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela Comissão de Área,

ratificando a nota por ela atribuída. 

Ficha de Avaliação

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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