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A comissão acima referida reuniu-se em Brasília no período de 19 a 23 de julho de 2004,
para avaliação dos programas de pós-graduação da área de Medicina III, no total de
cinquenta.
Para essa avaliação houve uma renovação de 62% dos membros da comissão em relação ao
triênio 1998 - 2000.
A sistemática da avaliação seguiu a mesma estratégia usada na avaliação do triênio anterior.
Cada consultor recebeu um CD-Rom com os dados do Coleta CAPES de todos os
programas da área, com antecedência e ficou responsável pela análise mais detalhada de
três a quatro deles, tomando - se o cuidado de que não avaliasse os programas pertencentes
à instituição de origem do consultor. Os consultores previamente escalados foram os
relatores de cada programa por ele analisado em detalhe.
A manhã do dia 19/07/2004 foi destinada a uma discussão, no sentido de uniformizar os
critérios e foi feita uma avaliação em grupo de quatro programas aleatoriamente escolhidos
que serviram como modelo da metodologia a ser utilizada em toda a avaliação. Em seguida,
cada programa foi apresentado pelo consultor responsável e analisado e discutido por todos
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os membros da comissão. Os consultores pertencentes à instituição do programa em exame
eram convidados a se retirarem da sala, durante a discussão do mesmo.
Discutidos todos os programas, passou-se a uma segunda etapa, na qual foram analisados e
discutidos as apreciações relativas a cada quesito, foram comparados os conceitos
atribuídos a programas semelhantes, foram revistos os conceitos atribuídos aos programas
novos e foram reavaliados os programas com conceito 5 para verificar se poderiam ser
elevados a 6 ou 7, dentro dos critérios previamente estabelecidos pela grande área da saúde.
Terminada a análise de todos os programas a distribuição dos conceitos ficou como abaixo:
Cursos com conceito 2
Cursos com conceito 3
Cursos com conceito 4
Cursos com conceito 5

2 (dois)
17 ( dezessete)
22 (vinte e dois)
9 (nove)

Total de programas

50 (cinqüenta)

avaliados

No triênio anterior (1998-2001) a distribuição dos programas por conceito foi como se
segue:
Cursos com conceito 1
Cursos com conceito 2
Cursos com conceito 3
Cursos com conceito 4
Cursos com conceito 5

4 (quatro)
8 (oito)
18 ( dezoito)
20 (vinte)
4 (quatro)

Total de programas

54 (cinqüenta e quatro)

A área adotou o critério de excluir dos indicadores, docentes com participação em dois
programas de instituições diferentes, como também, docentes com participação em mais de
dois programas da mesma instituição. Os docentes com participação em dois programas da
mesma instituição, quando não indicaram a produção intelectual específica de cada
programa tiveram a sua produção intelectual dividida pela metade no cômputo da produção
intelectual do programa.
A infra-estrutura montada pela CAPES, para o conforto e suporte das comissões, foi ponto
de destaque positivo na organização da avaliação.
Brasília, 23 de julho de 2004
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