Avaliação CAPES
Recentemente, foram divulgados os resultados da Avaliação CAPES para os programas de pósgraduação do Brasil.
A avaliação é composta de 5 tópicos principais. Em cada tópico, há itens com pesos
específicos. Esses 5 tópicos principais são:
1 - Proposta do Programa
2 - Corpo Docente
3 - Corpo Discente, Teses e Dissertações
4 - Produção Intelectual
5 - Inserção Social
Apresentaremos a seguir o parecer relativo à primeira parte, Proposta do Programa.

“Conceito da Comissão: Muito Bom”
Para esclarecimento, esse conceito (Muito Bom) é o máximo possível e foi obtido em todos os
5 tópicos na avaliação do nosso Programa.

“Apreciação: Programa tradicional na Pós-graduação brasileira, que tem uma importante
atuação em todo o tempo de existência do sistema. A proposta do programa é bem adequada
e abrangente, pois desde 2000 tem duas áreas de concentração para médicos e não médicos,
com linhas de pesquisa que contemplam a amplitude do elenco de Docentes Permanentes
(DP) e especialidades e objetos de pesquisa. As linhas de pesquisa são coerentes com a
formação dos DP e com as disciplinas elencadas e disponíveis aos discentes, assim como com
os projetos de pesquisa desenvolvidos.
A apresentação do relatório contempla especificamente como se deu a evolução do Programa,
tendo em vista a variação na última avaliação. Várias atividades que visam a melhor formação
dos alunos estão descritas e maior inserção na sociedade e com instituições internacionais
estão descritas adequadamente.
Tem infraestrutura bem adequada, distribuída em 6 centros diferentes muito bem organizados
e funcionantes. Esses centros permitem abranger atividades de pesquisa experimental, de
laboratório com técnicas sofisticadas e de atuações clínicas, com ambulatórios e enfermarias
de resolutividade importante. Isto permite, inclusive, aos DP terem uma boa interação com a
sociedade e na formação de profissionais de graduação e especialização/residência. Há uma
detalhada avaliação dos egressos, o que permite identificar ampla ligação do programa com
diversas instituições do Brasil e do exterior. É relatada qual o percentual de egressos com
função docente atualmente e mostra quais foram alguns programas nucleados. ”
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