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Caros Colegas,

Nesses oito meses de posse, todos os membros da Comissão Coordenadora de
Programa (CCP) colaboraram ativamente nas atividades do nosso Programa.
Nesse período, a CCP preencheu dois relatórios de atividades para a CAPES
(Plataforma Sucupira), referentes ao ano de 2013 (relatório entregue em setembro de
2014) e ao de 2014 (relatório entregue em março de 2015), estando prevista para os
próximos meses a abertura da Plataforma para a inserção dos dados referentes ao ano
de 2015. Para tal, enfatizamos a necessidade de atualização constante do Curriculum
Lattes para recuperação de informações acerca da produção científica e modificações
nos projetos de pesquisas dos docentes.
Coincidindo com o relatório Sucupira das atividades de 2013, as linhas de pesquisa do
Programa foram modificadas e atualizadas, incluindo as novas metodologias de
investigação e as novas áreas de conhecimento, recentemente introduzidas no
Programa (Educação em Saúde e Ciências das Imagens). A área relacionada à
Oncologia migrou para outro Programa de Pós-Graduação, criado pelos docentes do
Departamento de Clínica Médica (Oncologia Clínica, Células Tronco e Terapia Celular).
Paralelamente, dois Programas de Mestrado Profissional (Ciências das Imagens e Física
Médica; Hemoterapia e Biotecnologia) foram criados, sendo coordenados por
docentes do nosso Programa.
O novo Regulamento do Programa foi aprovado e publicado em novembro de 2014
(disponível no site do Programa: http://ppgclinicamedica.fmrp.usp.br/moodle/ ),
tendo como principais modificações os seguintes itens:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Critérios de seleção de alunos;
Prazos de defesa;
Número de créditos;
A exigência de cumprir disciplinas obrigatórias foi abolida;
Composição de bancas para os alunos matriculados a partir de 2015;
Modus faciendi de exame de qualificação;
Regras de credenciamento e recredenciamento de docentes;
Idiomas para redação das Dissertações e Teses.

Em 2015, após 45 anos de atividade ininterrupta, o Programa titulou 993 alunos,
estando prevista a milésima ainda para o primeiro semestre de 2015 (veja a evolução
das titulações abaixo).

Após a última avaliação da CAPES, com a diminuição de conceito de 6 para 5, houve migração
do Programa de financiamento do PROEX para o PROAP, o que causou grande dificuldade
financeira para o Programa, dificultando aquisição de passagens para os membros das bancas
e per diems. Felizmente, a Chefia do Departamento de Clínica Médica, financiou, no período de
agosto/2014 a fevereiro de 2015, as despesas com os membros das bancas examinadoras. A
partir de março de 2015, A Comissão Central de Pós-Graduação começou a contribuir com o
pagamento apenas das passagens aéreas, sendo que o Departamento de Clínica Médica
continua pagamento os pagamentos com as diárias (R$340,00 apenas para os membros
externos que necessitem pernoite ou para aqueles que utilizem condução própria para chegar
na FMRP). Assim, até que a verba do PROAP não seja reestabelecida, solicitamos a colaboração
dos orientadores, para que providenciem a transferência dos membros externos da banca do
aeroporto até a FMRP.
Finalmente, cabe ressaltar que a produção científica dos docentes permanentes do Programa
foi excelente nos anos de 2013 e 2014, NO ENTANTO, a produção com a participação discente
ainda está aquém das exigências da CAPES. Para melhorarmos o nosso conceito, solicitamos a
todos o incremento das publicações com a participação discente.

