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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Período de Avaliação: 2010 a 2012 Etapa: Avaliação Trienal 2013

Área de Avaliação: 15 - MEDICINA I

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

SAÚDE Doutorado 2010 2011 2012

Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início Ano Início

SAÚDE Doutorado 2006

Mestrado 2005

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016014P7 - SAÚDE

Modalidade: Acadêmico

IES: 32005016 - UFJF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

1 - 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.

Muito Bom50.00

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.

Muito Bom20.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Muito Bom30.00

Comissão: Muito Bom

Programa envolve estudos da "Saúde Brasileira", visando mecanismos básicos e agentes associados. Ele foi acreditado para
Mestrado e
doutorado em 2005 e 2006, respectivamente. As 11 áreas de concentração oferecem disciplinas em cada um dos núcleos tendo
estrutura similar, ou seja, organizadas como: estágio docente, tópicos avançados (específicos para cada núcleo) e as dissertações
ou teses (20 disciplinas para M e 20 para D. Estes grupos ou núcleos estão organizadas em número de 17. Estes núcleos na
realidade funcionam como áreas de concentração. São abrangentes e com caráter de multidisciplinaridade. No período desde sua
acreditação,  titulou 146 mestrados e 72 doutorados. Houve substancial redução das disciplinas oferecidas de 50 em 2010 para 12
em 2012. Por outro lado ocorreu aumento das linhas de pesquisa de 8 em 2010 para 11 em 2012, sendo de 51 projetos iniciais do
triênio para 222 no final do mesmo. Importante ressaltar que apresenta foco em preparo e detecção de alunos de graduação
visando preparo dos mesmos para a PG, através de valorização de bolsas de IC. O planejamento é bastante abrangente e permite
envolvimento nacional e internacional (com vários convênios). A infraestrutura dos seus Núcleos é bastante diversificada,
permitindo capilaridade entre eles e possibilitando intercâmbio entre os diferentes laboratórios. Chama a atenção no recente
investimento em pesquisa e pós-graduação como por exemplo a contratação de docentes,investimento nas bibliotecas, verba
específica para vinda de pesquisadores estrangeiros, bolsas da propria UFJF, programas de apoio ao pesquisador inclusive apoio
para instalação de novos doutores, implantação de Parque Tecnológico e novo Hospital Universitário.

Apreciação

2 - 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.

Muito Bom15.00
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2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades
de pesquisa e de formação do programa.

Muito Bom30.00

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

Muito Bom30.00

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.

Muito Bom15.00

2.5. Captação de recursos em agências de fomento à pesquisa. Bom10.00

Comissão: Muito Bom

Até 2011 haviam 31 professores credenciados, sendo 24 DP (77%). Em 2012 realizaram o recredenciamento e foram excluídos 2
professores mas voltaram a ser credenciados 2, e assim o corpo docente permanente continua com 24 professores e 5
colaboradores (23%). Assim credenciados 2 DP em 2012 e descredenciados 2. Chama a atenção que 2 DP também são DP em
programas em outras instituições.
O perfil dos docentes reflete a multidisciplinaridade do Programa, com formações diversas em áreas distintas. Em 2012, 9 (30%)
DP eram bolsistas PQ do CNPq.  A participação na graduação é observada nos 3 setores, ensino, pesquisa e extensão.
aproximadamente 90% dos docentes orientam alunos de IC, nas diversas modalidades com bolsas do PIBIC, da UFJF, ProBIC da
FAPEMIG, perfazendo média de 5,4 alunos orientados em nível de IC no triênio por DP. Houve captação de recursos
significante no valor de R$ 3,5 milhões porem não foi detalhada a captação por DP, não podendo ser avaliada a performance
individual de cada docente neste quesito. Vários intercâmbios internacionais são listados especialmente com a vinda de
professores estrangeiros a maioria por poucos dias mas pelo menos 2 professores com estadia mais prolongada de mais de 6
meses através do programa de Ciência sem Fronteiras.

Apreciação

3 - 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.

Muito 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.

Muito 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.

Muito Bom10.00

Comissão: Muito Bom

Foram concluídos 53 doutores e 30 mestres. O fluxo de defesa das teses foi progressivamente aumentando ao longo do triênio,
alcançando de 30 matriculados em 2012 para 37 titulações mas ainda com 60 alunos no final do período que estão na PG. De 0,6
(M) e 0,3 (D) titulados por DP em 2010 houve melhoria do índice para 1,0 (M) e 0,6 (D) no ano de 2012. 90% dos docentes
apresentaram orientações concluídas no triênio. Três DP que não tiveram alunos titulados, receberam os mesmos em 2011, não
tendo tempo hábil para conclusão de orientações. Não houve orientador com número elevado de orientados. Todos os DP estão
em apenas este programa como tal. A qualidade das teses poderia ser aferida pela participação de discentes em 45% das
publicações. Estas se concentram em B1 a B3. Tempo de formação para D foi de 40 meses e para M de 22 meses.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso
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4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Bom45.00

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

Muito Bom45.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Não Aplicável10.00

Comissão: Muito Bom

Neste triênio foram publicados 370 artigos. Dos DP apenas um não teve citações neste triênio, sendo a média de citação de 6,5
artigos/docente. A pontuação de 95% dos DP é maior do que 360 pontos ocorrendo apenas uma exceção de um DP com menos
de 240 pontos. Entretanto, apenas 8% da pontuação dos DP está concentrada em artigos A1 e A2. Por outro lado foi significante
a melhoria comparada com o triênio anterior.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Muito Bom45.00

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.

Muito Bom40.00

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

Comissão: Muito Bom

Vários programas (11) visando inserção social e comunitário estão em andamento, abrangendo deste ações sociais, ensino para a
comunidade, liga estudantis com atuação comunitária, programa de educação comunitária, etc.
A integração com outros centros de pesquisa é incrementado com pesquisas interinstitucionais,convênios internacionais e
participação ativa dos DP em atividades em outras Instituições (bancas, concursos etc). Programa de  pós-doutorado estabelecido
mas não informado número e distribuição dos mesmos entre os DP.
A visibilidade do programa é realizada através das Home-Pages do próprio programa e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação com
informações do Programa. Teses inseridas em Banco de Dados da UFJF e da e da Biblioteca/COMUT.Divulgação científica e
leiga em vários periódicos de circulação nacional, jornais de vários estados e programas de rádio e televisão.

Apreciação

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA Muito Bom
2 - CORPO DOCENTE Muito Bom
3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES Muito Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Muito Bom
5 - INSERÇÃO SOCIAL Muito Bom

Muito Bom

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Muito Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 35.00 Muito Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Muito Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Muito Bom
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Conceito Comissão:
5

Muito Bom

Nota Comissão:

Apreciação
Programa envolve estudos da "Saúde Brasileira", visando mecanismos básicos e agentes associados. Ele foi acreditado para Mestrado e
doutorado em 2005 e 2006, respectivamente. As 11 áreas de concentração oferecem disciplinas em cada um dos núcleos tendo estrutura similar, ou seja, organizadas
como: estágio docente, tópicos avançados (específicos para cada núcleo) e as dissertações ou teses (20 disciplinas para M e 20 para D. Estes grupos ou núcleos estão
organizadas em número de 17. Estes núcleos na realidade funcionam como áreas de concentração. São abrangentes e com caráter de multidisciplinaridade. No
período desde sua acreditação,  titulou 146 mestrados e 72 doutorados. Houve substancial redução das disciplinas oferecidas de 50 em 2010 para 12 em 2012. Por
outro lado ocorreu aumento das linhas de pesquisa de 8 em 2010 para 11 em 2012, sendo de 51 projetos iniciais do triênio para 222 no final do mesmo. Importante
ressaltar que apresenta foco em preparo e detecção de alunos de graduação visando preparo dos mesmos para a PG, através de valorização de bolsas de IC. O
planejamento é bastante abrangente e permite envolvimento nacional e internacional (com vários convênios). A infraestrutura dos seus Núcleos é bastante
diversificada, permitindo capilaridade entre eles e possibilitando intercâmbio entre os diferentes laboratórios. Chama a atenção no recente investimento em pesquisa
e pós-graduação como por exemplo a contratação de docentes,investimento nas bibliotecas, verba específica para vinda de pesquisadores estrangeiros, bolsas da
própria UFJF, programas de apoio ao pesquisador inclusive apoio para instalação de novos doutores, implantação de Parque Tecnológico e novo Hospital
Universitário. Foram concluídos 53 doutores e 30 mestres. O fluxo de defesa das teses foi progressivamente aumentando ao longo do triênio, alcançando de 30
matriculados em 2012 para 37 titulações mas ainda com 60 alunos no final do período que estão na PG. De 0,6 (M) e 0,3 (D) titulados por DP em 2010 houve
melhoria do índice para 1,0 (M) e 0,6 (D) no ano de 2012. 90% dos docentes apresentaram orientações concluídas no triênio. Três DP que não tiveram alunos
titulados, receberam os mesmos em 2011, não tendo tempo hábil para conclusão de orientações. Não houve orientador com número elevado de orientados. Todos os
DP estão em apenas este programa como tal. A qualidade das teses poderia ser aferida pela participação de discentes em 45% das publicações. Estas se concentram
em B1 a B3. Tempo de formação para o doutorado foi de 40 meses e para mestrado de 22 meses. Portanto, houve uma melhoria significante do programa na sua
organização e empenho dos DP. Ocorreu um aumento significante das publicações com distribuição das mesmas entre os DP de uma forma homogênea. A
participação e aprimoramento do corpo docente tem sido progressiva e contínua. Apesar de adequada, a formação de discentes poderia ser maior. Chama a atenção
no robusto programa de inserção social.

Data Chancela: 27/11/2013

Complementos

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

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

O CTC-ES, na 150ª reunião, ratificou a análise e a nota atribuída pela Comissão de Área ao presente programa.
Apreciação

5Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ANTONIO ALBERTO DA SILVA LOPES UFBA Consultor(a)

CARLOS CEZAR FRITSCHER PUC/RS Coordenador(a) Adjunto(a)

ELIZABETH DE FRANCESCO DAHER UFC Consultor(a)

EMILIA INOUE SATO UNIFESP Consultor(a)

FERNANDO CENDES UNICAMP Consultor(a)

FLÁVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO UFMA Consultor(a)

FRANCISCO RAFAEL MARTINS LAURINDO INCOR/SP Consultor(a)

IRENE DE ALMEIDA BIASOLI UFRJ Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
IRINEU TADEU VELASCO USP Consultor(a)

JOSE ANTONIO ROCHA GONTIJO UNICAMP Coordenador(a)

LUIS FELIPE RIBEIRO PINTO INCA Consultor(a)

MAGDA LAHORGUE NUNES PUC/RS Consultor(a)

MARCELO TÁVORA MIRA PUC/PR Consultor(a)

MARCIA MARGARET MENEZES PIZZICHINI UFSC Consultor(a)

MARCOS TADEU NOLASCO DA SILVA UNICAMP Consultor(a)

MARIA DE FATIMA SONATI UNICAMP Consultor(a)

MARIO TERRA FILHO USP Consultor(a)

MONICA ROBERTO GADELHA UFRJ Consultor(a)

NESTOR SCHOR UNIFESP Consultor(a)

POLI MARA SPRITZER UFRGS Consultor(a)

RICARDO BRANDT DE OLIVEIRA USP/RP Consultor(a)

RICARDO QUEIROZ GURGEL FUFSE Consultor(a)

TEREZILA MACHADO COIMBRA USP Consultor(a)

THAIS HELENA ABRAHAO THOMAZ QUELUZ UNESP Consultor(a)

VANIA OLIVETTI STEFFEN ABDALLAH UFU Consultor(a)

WOLNEI CAUMO UFRGS Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

ZULMA MARIA DE MEDEIROS FIOCRUZ Consultor(a)
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