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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Período de Avaliação: 2004 a 2006 Etapa: Avaliação Trienal 2007

Área de Avaliação: 17 - MEDICINA III

Programa:
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Mestrado

Curso Nível Ano Ano Ano

1990Doutorado

1983

MEDICINA (CLÍNICA
CIRÚRGICA)
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Dados Disponíveis na Coleta de Dados

40001016018P0 - MEDICINA (CLÍNICA CIRÚRGICA)

Modalidade: Acadêmico

IES: 40001016 - UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PROPOSTA DO PROGRAMA
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa e projetos em andamento (pesquisa, desenvolvimento e
extensão).

Bom0.00

Coerência, consistência e abrangência da estrutura curricular. Muito Bom0.00

Infra-estrutura para ensino, pesquisa e extensão. Regular0.00

Comissão: Bom

O programa apresenta 3 AC: clínica cirúrgica, informática no ensino e na pesquisa em cirurgia, nutrição e cicatrização em
cirurgia, onde estão inseridas 8 LP.

Nessas LP estão inseridos 67 projetos(33 concluídos nesse ano); todos os projetos têm alunos de graduação (33) , PG(46 de M e
36 de D) e docentes envolvidos.

Existem erros de completude no caderno de projetos: projetos com determinado número de discentes sem o nome dos mesmos ou
o contrário.

Nesses 67 projetos, 30 alunos da PG têm bolsa de financiamento Capes.

Os projetos não têm captação de recursos.

O programa apresenta 9 disciplinas de formação do pesquisador, todas obrigatórias e 10 disciplinas de apoio à pesquisa, aliadas
às linhas e oferecidas anualmente.

Apreciação

CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Formação (titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e
experiência).

Muito Bom10.00

Adequação da dimensão, composição e dedicação dos DOCENTES
PERMANENTES para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e
orientação do programa.

Muito Bom20.00

Perfil, compatibilidade e integração do corpo docente permanente com a
proposta do programa (especialidade e adequação em relação à proposta do
programa).

Muito Bom20.00

Atividade docente e distribuição de carga letiva entre os docentes permanentes. Bom10.00

Participação dos docentes nas atividades de ensino e pesquisa na Muito Bom20.00

Página 1 de 819/12/07 22:57



Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

GRADUAÇÃO (no caso de IES com curso de graduação na área), com
particular atenção à repercussão que este item pode ter na formação de formação
de futuros ingressantes na PG.

Participação dos docentes em pesquisa e desenvolvimento de projetos. Regular20.00

Comissão: Bom

O programa demonstra no triênio um esforço importante para adequar o corpo docente às exigências da Capes: foram eliminados
os professores que participavam de 2 programas simultâneos (em instituições diferentes) e os colaboradores, principalmente os
não produtivos.
Existe uma boa compatibilidade e integração do corpo docente com a proposta do programa.

Assim, o corpo docente atualmente conta com 12 doc P: 1 pertence à cirurgia oftalmológica; 1 à cirurgia; 2 à anestesiologia; 2 à
cirurgia gastroenterológica; 2 à cirurgia urológica; 1 à anatomia patológica e patologia clínica e 1 à cirurgia pediátrica.
Todos são Doutores: 6 há mais de 10 anos, 5 entre 5 e 10 anos e 1 entre 5 e 10 anos.

Entre os 12 P: 1 é editor de revista internacional e membro do corpo editorial de 2 revistas internacionais; outros 2 são revisores
de revistas internacionais; 1 é presidente de sociedade e 1 tem bolsa de produtividade CNPq-nível 2.

Em 2004 e 2005 5 DP tinham alunos de IC; em 2006 existe o relato de que 10 DP já orientam alunos de IC.

Todos os docentes no triênio orientaram alunos de PG e tiveram dissertações e teses concluídas, com exceção do docente MA.
Apesar de no caderno de indicadores de corpo docente produção de  2005 constar que o mesmo teve 3 teses concluídas, isso não
se confirma no caderno de teses de 2005.

A proporção de alunos para cada docente no triênio girou em torno de 1.6 no M e 2.0 no D .

Todos os docentes no triênio tiveram artigos publicados.

Durante o triênio existe descrição de alguns convênios institucionais nacionais e internacionais sem comprovação através de
publicação conjunta ou descrição detalhada de convênio assinado.
Nos anos de 2003 e 2004 foi realizado o programa MINTER com a UFMA.

Existe a descrição de 1 aluno pós-doutorado, sem menção de bolsa financiadora.
Uma patente devidamente registrada.

Não existe captação de recursos pelos docentes.

Apreciação

CORPO DISCENTE,TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Orientações de teses e dissertações concluídas no período de avaliação em
relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente.

Muito Bom15.00

Adequação e compatibilidade da relação orientador/discente. Muito Bom15.00

Participação de discentes autores da pós-graduação e da graduação (neste caso,
se a IES possuir graduação na área) na produção científica do programa.

Bom30.00

Qualidade das Teses e Dissertações: Teses e Dissertações vinculadas a
publicações.

Bom30.00

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

Muito Bom10.00

Comissão: Bom

O programa contou com: 84 alunos M durante o triênio,66 alunos foram titulados, uma média de 78%;  houve 1 abandono e   2
desligamentos.
                                           56 alunos D durante o  triênio, 38 alunos foram titulados, uma média de 68%;  houve 1 abandono .

Todos os docentes, com exceção do prof. MA, tiveram no triênio, alunos titulados .

A proporção orientador / aluno no triênio foi de 1.6 para o M e 2.0 para o D .

Apreciação
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A participação discente nas publicações no triênio foi de 53%: em 79 artigos , 42 tinham a presença do aluno.

A grande maioria das teses, principalmente 2005 e 2006, está vinculada a LP e publicações.

O tempo médio de titulação ficou em torno de 20  meses para o M e 33  meses para o D.

Existem falhas de completude nos cadernos que dificultaram um pouco a análise dos números.

PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Bom50.00

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

Bom40.00

Outras produções consideradas relevantes (produção, técnica, patentes, produtos
etc.)

Bom10.00

Comissão: Bom

O programa produziu no triênio:

 2004:estão descritos 23 artigos N B; entretanto 4 são relatos de casos e 6 não têm a participação de docentes, portanto foram
considerados apenas 13.
          estão descritos 6 artigos N A; entretanto 2 não têm a participação de docentes, portanto foram considerados apenas 4.
          estão descritos 11 artigos IC; entretanto 7 não têm a participação de docentes, portanto foram considerados apenas 4.
          2 artigos I B.
          estão descritos 14 artigos IA; entretanto 2 não têm a participação de docentes, portanto foram considerados apenas 12.

2005:estão descritos 12 artigos N B; entretanto 3 são relatos de casos e 4 não têm a participação de docentes, portanto foram
considerados apenas 5.
          estão descritos 4 artigos N A; entretanto 2 não têm a participação de docentes, portanto foram considerados apenas 2.
          estão descritos 7 artigos IC; entretanto 4 não têm a participação de docentes, portanto foram considerados apenas 3.
          estão descritos 4 artigos IB; entretanto 1 é relato de caso e 3 não têm a participação de docentes, portanto nao foram
considerados .
          estão descritos 13 artigos IA; entretanto 7 não têm a participação de docentes, portanto foram considerados apenas 6.

2006:estão descritos 15 artigos N B; entretanto 1 é relato de caso e 2 não têm a participação de docentes, portanto foram
considerados apenas 12.
          estão descritos 2 artigos N A; entretanto 2 não têm a participação de docentes, portanto foi considerado apenas 1.
          estão descritos 15 artigos IC; entretanto 1 não tem a participação de docentes, portanto foram considerados apenas 14.
          estão descritos 7 artigos IA; entretanto 6 não têm a participação de docentes, portanto foi considerado apenas 1.

Dessa forma o corpo docente produziu : 30 NB, 7 NA, 21 IC, 2 IB e 19 IA.

Todos os docentes publicaram no triênio, entretanto apenas 4 (33%) publicaram 3 ou mais artigos  internacionais C, com um ou
mais A.

Boa parte das publicações, principalmente de 2004, não estão relacionadas às teses e LP.

Apreciação

INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Regular40.00

Integração e Cooperação com outros programas com vistas ao desenvolvimento
da pesquisa e da pós-graduação.

Bom40.00

Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Bom20.00

Comissão: Bom

O programa está inserido no contexto regional nacional e internacional: apresenta atividades de convênio públicas e privadas.
Apreciação
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O relatório cita a formação de 4 doutores que já estão vinculados a outro programa de PG, UNICENP.

O programa tem 1 aluno fazendo doutorado sanduíche sem bolsa, 1 alunos pós- doc sem bolsa, 1 patente.
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

PROPOSTA DO PROGRAMA Bom
CORPO DOCENTE Bom
CORPO DISCENTE,TESES E DISSERTAÇÕES Regular
PRODUÇÃO INTELECTUAL Bom
INSERÇÃO SOCIAL Bom

Bom

.
Apreciação

Comissão:
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Quesitos Pesos Avaliação Comissão
Conceito CA

PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

CORPO DOCENTE 30.00 Bom

CORPO DISCENTE,TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Bom

PRODUÇÃO INTELECTUAL 30.00 Bom

INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Bom

Nota Comissão:
4

Bom

Conceito:
Apreciação
.

Data Chancela: 23/08/2007
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Complementos

.

Estimular os docentes a publicação de qualidade.
Estimular a captação de recursos.
Evitar erros de completude nos cadernos.

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 do programa

Área Indicada:

Não
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO UERJ Representante da Area

AGNALDO PEREIRA CEDENHO UNIFESP

CLEBER DARIO PINTO KRUEL UFRGS

DENISE DE FREITAS UNIFESP

HOMERO BRUSCHINI USP

IRACEMA DE MATTOS PARANHOS CALDERON UNESP/BOT

ISMAEL DALE COTRIM GUERREIRO DA SILVA UNIFESP

JOAQUIM MURRAY BUSTORFF SILVA UNICAMP

JORGE EDUARDO FOUTO MATIAS UFPR

JOSÉ OTÁVIO COSTA AULER JUNIOR USP

JOSÉ REINALDO CERQUEIRA BRAZ UNESP/BOT

LUIS BAHAMONDES UNICAMP

LUIZ FELIPE PINHO MOREIRA USP

LUIZ FRANCISCO POLI DE FIGUEIREDO UNIFESP

LYDIA MASAKO FERREIRA UNIFESP

OLAVO PIRES DE CAMARGO USP

RUY GARCIA MARQUES UERJ

WILMA TEREZINHA ANSELMO LIMA USP/RP

Conceito:

Conceito CTC

O CTC endossa o parecer e a nota propostos pela Comissão de Área.
Apreciação

409/10/2007Data Chancela:
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