
Hebdomadário CCP-CM 1(4): 2014 Linhas de pesquisa CAPES 

As linhas de pesquisa são fundamentais para a identidade do programa e têm profundo 
impacto na inserção de dados na plataforma CAPES (SUCUPIRA), pois cada orientador 
tem sua produção classificada de acordo com as linhas registradas na proposta. Assim, 
existe uma questão relacionada à adequação das linhas de pesquisa, que tem que 
englobar toda a produção dos orientadores, ou seja, as linhas devem ser o mais 
abrangente possível, mantendo a identidade que se deseje para o programa.  

A definição de “linhas de pesquisa” pela CAPES, extraída do manual de coleta, é a 
seguinte: “Uma linha de pesquisa é definida como um domínio ou núcleo temático da 
atividade de pesquisa do programa que encerra o desenvolvimento sistemático de 
trabalhos com objetos ou metodologias comuns. A cada linha de pesquisa podem ser 
associados vários projetos, cujo cadastramento é feito em menu próprio, e uma área de 
concentração, selecionada dentre aquelas já cadastradas pelo programa.” 

Para cadastramento de uma linha de pesquisa são necessários: 

Nome da linha de pesquisa, descrição sucinta (com especificação do domínio ou núcleo 
temático e caracterização de objetos ou metodologias comuns de pesquisa) e área de 
concentração à qual pertence a linha de pesquisa (seleção dentre aquelas já 
cadastradas). 

Exemplo, uma das linhas de pesquisa sugeridas para CAPES é “Física e Imagem Médica”, 
a linha temática do pesquisador engloba “Métodos quantitativos em ressonância 
magnética”, que engloba o projeto “Difusão por ressonância magnética na avaliação das 
glândulas adrenais”. 

As atuais linhas de pesquisa cadastradas no PPG em Clínica Médica são: 

- Fisiopatologia das doenças renais 

- Etiopatogênese de doenças dermatológicas 

- Comportamento metabólico do organismo humano 

- Etiopatogenia e clínica das doenças imunológicas 

- Etiopatogênese e clínica das doenças respiratórias 

- Fisiopatologia e clínica das doenças cardiovasculares 

- Fisiopatologia e clínica das doenças do tubo digestivo 

- Diagnóstico por imagem: princípios básicos e aplicações clínicas 

- Etiopatogenia, fisiopatologia e clínica das doenças endócrinas e metabólicas 

- Doenças nutricionais: investigação clínica, metabólica, molecular e experimental 



- Etiologia e fisiopatologia das doenças do sistemas do sistema hematopoiético e 
associadas a transfusões 

- Etioepidemiologia, patogenia, clínica e diagnóstico laboratorial das doenças 
infecciosas e parasitárias 

- Isolamento, caracterização e microsequenciamento de proteínas e peptídeos que 
possuem atividade biológica 

Iniciou-se discussão na CCP-CM objetivando a reestruturação das linhas de pesquisa do 
nosso programa. Para esta reestruturação, as opiniões dos orientadores são de 
fundamental importância para que as linhas de pesquisa do PPG-CM estejam alinhadas 
à definição da CAPES como também à sua linha de pesquisa. Por isso, foi criado 
instrumento de coleta de informações em formato de questionário com as sugestões da 
CCP-CM. Clique no link abaixo e colabore de maneira efetiva para a adequação e 
consolidação da identidade do programa.  

 

QUESTIONÁRIO 

Caso o link acima não funcione copie o endereço abaixo e cole no browser: 
https://docs.google.com/forms/d/1ZaqfexE6OH-
II1zCWZqjkgE8QQM6sf2vDFgQfFbSzag/viewform?usp=send_form  

O preenchimento do questionário não tomará mais do que 10 minutos do seu tempo. 
Tenha disponível suas linhas de pesquisa, as quais estão ou deveriam estar explicitadas 
no seu curriculum Lattes. 
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