20-Hebdomadário CCP-CM 2(20) 2015. Pedido de prorrogação de prazo para defesa.
Necessidade ou Hábito?

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica tem
discutido extensivamente cada pedido de prorrogação de prazo para defesa. Muito debate
tem surgido sobre a real necessidade de se prorrogar o prazo em diversos casos. Em vez de
necessidade, suspeita-se de uma rotina na qual o prazo para mestrado e doutorado já sejam
computados com tempo adicional no cronograma dos alunos. Mesmo que esse cronograma
não seja formal, escrito ou verbalizado, um cronograma incluindo prorrogação pode existir no
inconsciente ou consciente coletivo da equipe associada ao trabalho de pesquisa.
A primeira medida decidida pela Comissão foi um levantamento do número de pedidos
de prorrogação de nosso programa e compará-lo com o número de outros programas da
FMRP. Apresentaremos a seguir esses primeiros resultados.
O primeiro gráfico “Relação Prorrogação/Matriculados” mostra o número de
prorrogações em relação ao número de alunos do programa (em porcentagem). Nos últimos 3
anos, a Clínica Médica está entre os 3 programas que mais pedem prorrogação e foi líder em
2013 com quase 10% dos alunos solicitando prorrogação, o que é muita gente tendo em vista
o tamanho do nosso programa. Esse fato ficou bem claro no próximo gráfico “Prorrogação x
Programa x Ano” que tem os números absolutos de pedidos e podemos ver que a Clínica
Médica tem os maiores números em quase todos os anos. Mesmo concordando que o número
relativo ao tamanho do programa (último gráfico) seja mais esclarecedor e importante,
precisamos lembrar que a quantidade (número absoluto em azul) de prorrogações que são
encaminhadas às instâncias superiores interfere na imagem do programa.
Esses dados corroboram a hipótese de um excesso de pedidos, pois estamos acima da
média e por vezes liderando o número de pedidos. Novas análises serão realizadas e discutidas
na Comissão antes de se divulgar uma proposta de ação ou de regras. Averiguaremos as razões
apresentadas para cada pedido. No presente, sugerimos atenção à necessidade de se prever o
tempo para aquisição de anticorpos e outros insumos, de se prever possíveis problemas
técnicos, de se planejar para aproveitar todo o tempo de mestrado ou de doutorado em vez de
se deixar um grande contingente de tarefas para o último semestre.
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