
Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Período de Avaliação: 2010 a 2012 Etapa: Avaliação Trienal 2013

Área de Avaliação: 16 - MEDICINA II

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

DOENÇAS TROPICAIS E
INFECCIOSAS

Doutorado 2010 2011 2012

Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início Ano Início

DOENÇAS TROPICAIS E
INFECCIOSAS

Doutorado 2006

Mestrado 2002

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

12008010001P9 - MEDICINA TROPICAL

Modalidade: Acadêmico

IES: 12008010 - UEA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de
concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular.

Muito Bom50.00

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro,
contemplando os desafios internacionais da área na produção do conhecimento,
seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à
inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área.

Bom20.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Bom30.00

Comissão: Muito Bom

Trata-se de programa ainda em consolidação, cujo mestrado e doutorado tiveram início
respectivamente em 2002 e 2006, sendo um dos 2 únicos programas de pós-graduação
em Medicina Tropical/Doença Infecciosas da região Norte do Brasil. Na última avaliação
obteve nota 4. É estruturado numa área de concentração (Doenças Tropicais e Infecciosas)
com 8 linhas de pesquisa (Anátomo-Patologia Tropical; Aspectos biológicos e mecanismos de
interação patógeno-hospedeiro em doenças infecciosas e parasitárias; Dermatologia Infecciosa;
Doenças sexualmente transmissiveis e AIDS; Epidemiologia, Controle e Vigilância em doenças
infecciosas e parasitárias; Ensaios Imunológicos e terapêuticos com Princípios Bioativos;
Hepatites infecciosas e pós-infecciosas; Métodos sorológicos, biológicos e moleculares
utilizados no diagnóstico das Doenças Infecciosas e Parasitárias) a cargo de 15 docentes
permanentes, 10 colaboradores e 8 visitantes, responsáveis pela orientação de 43 mestrandos
e de 28 doutorandos.

O relatório não menciona de forma explícita o uso de dados de avaliação que impliquem no
planejamento do programa pelo conselho do curso. Por outro lado, há menção ao iminente
estabelecimento de um regime de co-tutela com a Universidade de Barcelona [pg 3 da
proposta], sem esclarecimentos adicionais.

Embora se trate de um programa ainda em consolidação já dispõe da infraestrutura básica para
o ensino de pós-graduação, pesquisa e extensão.

Apreciação

2 - CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de
formação, aprimoramento e experiência, e sua

Bom10.00
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compatibilidade e adequação à Proposta do Programa.

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades
de pesquisa e de formação do programa.

Bom30.00

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa.

Bom30.00

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na
graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação
de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de
profissionais mais capacitados no plano da graduação.

Muito Bom20.00

2.5. Captação de recursos em agências de fomento à pesquisa. Regular10.00

Comissão: Bom

O corpo docente é bem qualificado, com atuação diversificada, adequado ao desenvolvimento
do programa. No último triênio, houve importante alteração na composição bem como ampliação
do corpo docente, passando de 21 para 33, onde os docentes permanentes passaram de 14 para 15
(45% total). Além destes há 10 colaboradores e foram incorporados 8 docentes visitantes, sem
encarrega-los por quaisquer orientação. Nota-se ausência de atração de pesquisadores em estágio
de pós-doutorado, estratégia passível de contribuir ao aprimoramento de programas emergentes como este.

No último triênio houve expansão do corpo docente, passando de 21 para 33. Já o corpo discente
manteve-se estável, passando de 62 para 71 (hoje há 43 mestrandos e 28 doutorandos), reduzindo
a relação aluno por docente, que passou de 2,3 para 1,6.

Dentre os docentes permanentes, todos participaram das atividades de formação (disciplinas e
orientação) e de pesquisa no último triênio. Por outro lado, nenhum dos 8 visitantes orienta.

Dos 15 docentes permanentes, 14 atuaram no último triênio nas atividades de formação
(disciplinas e orientação) de estudantes de graduação.

Embora o relatório não apresente de forma explícita a captação de recursos financeiros pelos
docentes do programa no triênio, é possível identificar, pontualmente, financiamento de
projetos obtidos, em especial, do CNPq e FAPEAM. Todavia, há apenas 2 docentes permanentes
com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

Apreciação

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em
relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente.

Muito Bom20.00

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período
de avaliação em relação aos docentes do programa.

Muito Bom20.00

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da
pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de graduação na área)
na produção científica do programa, aferida por publicações e outros
indicadores pertinentes à área.

Muito Bom50.00

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas:
Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados.

Bom10.00

Comissão: Muito Bom

O programa titulou 38 alunos no triênio, sendo 25 Mestres e 13 Doutores; assim, a relação
dissertação/tese no período foi de 1,92.

Apreciação
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No último triênio, 5 dissertações (20%) e 2 teses (15,4%) foram orientadas pelos docentes
colaboradores. Por outro lado, 12 dos 15 docentes permanentes contribuiram no triênio com a
formação de pós-graduandos.

As dissertações e teses são vinculadas às linhas de pesquisa do programa, havendo forte
presença do corpo discente e egressos como autor ou co-autor nas publicações do programa no
triênio, alcançando 256,95 dos pontos obtidos pelo programa (83,6%), com concentração das
publicações no estrato B3. A proporção de pontos nos estratos B1 ou superior foi de 67%.

O programa titulou 38 alunos no triênio, sendo 25 de mestrado e 13 de doutorado, distribuídas
de forma irregular entre os orientadores. O tempo médio de titulação foi de, respectivamente,
29 e 54 meses. Nota-se, com preocupação, casos em que as defesas de tese se deram em tempo
demasiadamente prolongado (67 m) no doutorado. Dos 61 alunos admitidos no triênio, a taxa de
desistência foi de 11,4%.

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Muito Bom50.00

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente do Programa.

Muito Bom40.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Bom10.00

Comissão: Muito Bom

No triênio 2010-2012, os 15 docentes permanentes publicaram 156 artigos completos,
distribuídos nos 07 estratos da WebQualis(A1 a B5), perfazendo um total de 445
pontos. Desse total, além da contribuição heterogênea das publicações entre os docentes
permanentes, há predominância de trabalhos no estrato B2-B3 (44,2% do total). A pontuação
computada nos estratos B1 ou superior correspondeu a 72% do total.

Levando-se em consideração os critérios da área de Medicina II, 14 docentes permanentes
(87,5%) apresentaram pontuação superior a 270 e 75%, pontuação superior a 360.

Em relação à produção técnica não relacionada com produção de artigos científicos, observa-se
grande número de comunicações em congressos, não havendo menção à depósito de patentes.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Muito Bom30.00

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do
programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

Bom55.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Muito Bom15.00

Comissão: Muito Bom

Trata-se de um dos dois únicos programas de pós-graduação em Medicina Tropical/Doença
Infecciosas da região Norte do Brasil, com ênfase na formação de pessoal qualificado para atuar
no ensino e assistência em saúde da Amazônia.

Por ainda estar em consolidação, seria de se esperar ações de integração com outros
programas mais estruturados, do tipo PROCAD, DINTER ou MINTER. Neste sentido, 2 dos
orientadores do PPGMT participam dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Já no que
tange a internacionalização no âmbito Ciência Sem Fronteiras, o PPGMT aprovou a vinda de um
Pesquisador Visitante Especial do Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa.

Apreciação
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A página de internet mantida pelo programa além de conter as informações essenciais acerca
do funcionamento do programa (p.ex. Regimento; Conselho de Curso; Áreas de Concentração
Linhas de Pesquisa; Estrutura Curricular; Corpo Docente; Corpo Discente; Grade Horária;
Dissertações; Teses e Processo Seletivo), inclusive oferecendo links para Cursos on-line.

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA Bom
2 - CORPO DOCENTE Bom
3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Bom
5 - INSERÇÃO SOCIAL Bom

Bom

O relatório contem os dados essenciais para apreciação do programa. Todavia não foram disponibilizadas informações acerca dos financiamentos
obtidos pelos docentes, nem das motivações acerca da modificação do corpo docente do programa nem do eventual estabelecimento de co-tutela
com a Universidade de Barcelona.

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 35.00 Muito Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Muito Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Muito Bom

Conceito Comissão:
5

Muito Bom

Nota Comissão:

Apreciação
Trata-se de programa bem estruturado e emergente, com forte impacto regional. Segundo os critérios da área,
o programa é compatível com nota 5. A participação discente na produção científica do programa,
embora substancial ainda está concentrada nas revistas de menor estrato.

Data Chancela: 20/11/2013

Complementos

Ampliar e tornar mais homogênea a distribuição das publicações científica dos docentes;
Ampliar a participação discente em publicações científicas, em especial nas de maior impacto;
Ampliar e tornar mais homogênea a participação dos docentes permanentes na orientação do corpo discente;
Incentivar a participação de pós-doutorandos em projetos de pesquisa do programa.

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.

Recomendações da Comissão ao Programa.

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação?

Justificativa da recomendação de mudança de área de avaliação do programa (em caso afirmativo)

Área Indicada:

Não

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

O CTC-ES, na 150ª reunião, ratificou a análise e a nota atribuída pela Comissão de Área ao presente programa.
Apreciação

5Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ANA CRISTINA SIMOES E SILVA UFMG Consultor(a)

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS USP Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ANTONIO LUCIO TEIXEIRA JUNIOR UFMG Consultor(a)

ARMENIO AGUIAR DOS SANTOS UFC Consultor(a)

ARNALDO LOPES COLOMBO UNIFESP Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

BONALD CAVALCANTE DE FIGUEIREDO UFPR Consultor(a)

DRAULIO BARROS DE ARAUJO UFRN Consultor(a)

ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO UFRN Consultor(a)

FAUSTO EDMUNDO LIMA PEREIRA UFES Consultor(a)

FRANCISCO DE ASSIS ROCHA NEVES UNB Consultor(a)

GERALDO BRASILEIRO FILHO UFMG Coordenador(a) Adjunto(a)

GIL GUERRA JUNIOR UNICAMP Consultor(a)

GISELIA ALVES PONTES DA SILVA UFPE Consultor(a)

GUILHERME SANTORO LOPES UFRJ Consultor(a)

JADERSON COSTA DACOSTA PUC/RS Consultor(a)

JERONIMO GEROLIN UNIFESP Consultor(a)

JOAO PEREIRA LEITE USP/RP Coordenador(a)

JOSE ALEXANDRE DE SOUZA CRIPPA USP Consultor(a)

LEILA MARIA CARDAO CHIMELLI INCA Consultor(a)

LUIS AUGUSTO PAIM ROHDE UFRGS Consultor(a)

LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS CPQGM Consultor(a)

LUIZ EDUARDO COELHO ANDRADE UNIFESP Consultor(a)

PAULO HILÁRIO NASCIMENTO SALDIVA USP Consultor(a)

REYNALDO DIETZE UFES Consultor(a)

RODRIGO DO TOCANTINS CALADO DE SALOMA
RODRIGUES

USP/RP Consultor(a)

SIMONE APPENZELLER UNICAMP Consultor(a)

VANDACK ALENCAR NOBRE JUNIOR UFMG Consultor(a)
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