
Hebdomadário 1(2): 2014 - Avaliação CAPES 

 
Qual é a nossa Área: Medicina I 
Quem são as pessoas? 

Coordenador de Área: José Antônio Rocha Gontijo (UNICAMP) 
Coordenador-Adjunto de Área: Carlos Cezar Fritscher (PUC/RS) 
Coordenador-Adjunto de Mestrado Profissional: WolneiCaiumo (UFRGS) 

Ação Primordial: Atualização do Lattes. Atualização imediata, particularmente após 
cada publicação, defesa, projeto, etc, é FUNDAMENTAL!!!A Ferramenta SUCUPIRA 
que será utilizada para auxiliar na preparação do relatório CAPES é baseada no 
Lattes. Portanto, um passo importante para o avanço do nosso Programa é contar 
com a adesão de TODOS os orientadores em ter seu Lattes atualizado. 

A avaliação de Programas de Pós-graduação pela CAPES é baseada em cinco itens 
principais, descritos abaixo, com os highlights de cada um. Em números 
subsequentes do Hedomadário serão focalizados e expandidos os aspectos mais 
relevantes de cada um deles: 

1.      Proposta do Programa: 
- linhas de pesquisa em número restrito, sendo o mais abrangente possível, 
englobando todos os projetos desenvolvidos na Clinica Médica (CM), por 
todos os docentes 

- integração da Pós-Graduação com a Graduação e Ensino Médio 

- visibilidade do programa (site adequado) 
  
2.      Avaliação do Corpo Docente: 
- projetos inseridos nas linhas de pesquisa (essas linhas de pesquisa estão em 
processo de reformulação; após isso, cada orientador deve verificar se seus 
projetos estão nelas incluídos). 
- publicações homogêneas entre os Docentes: em quantidade e qualidade 

- cada Docente Permanente só pode estar credenciado em no máximo 2 
programas Acadêmicos e 1 Profissional 
  
3.      Avaliação do Corpo Discente: 
- Distribuição uniforme de alunos entre os orientadores 

- a cada triênio 1/3 dos Mestrados e ¼ dos Doutorados devem ser 
defendidos, considerando o número total de alunos em cada nível 
- toda tese deve gerar uma ou mais publicações!!!!! 
  

  



4.      Produção intelectual: 
      - Docentes publicando com Alunos (no mínimo 40% do total de publicações 
com Alunos). 
      - Publicações qualificadas: altamente desejável que no triênio, 80% dos 
Docentes tenham pontuação > 360.Como calcular seus pontos (triênio atual 
inicia em 2013): 

 
 

FAÇAM SUA SIMULAÇÃO NA PLANILHA ANEXA. AINDA HÁ TEMPO PARA ATINGIR 
ESTA PONTUAÇÃO!!!!!!!! 

SOMENTE INSIRAM O NUMERO DE ARTIGOS PUBLICADOS DE ACORDO COM A 
CLASSIFICAÇÃO (A1,A2,B1-B5) E NA COLUNA FINAL ESTARA A SUA PONTUAÇÃO 

 

5.      Inserção Social 
- impacto na captação de alunos de diversas regiões 

- inserção dos Egressos do programa nas Instituições de Ensino e Centros de 
Pesquisa 

- cooperação internacional 
- visibilidade e transparência do programa 

- integração com a Graduação e Ensino Médio 

- extensão 

  

Em anexo, documento Avaliação CAPES completo para o triênio 2013. Enjoy!!!!! 

Contribuição: Karla Arruda e Paulo Louzada 

 

Docente 2013+julho 
2014 JCR-2012 

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 TOTAL 

        0 


