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A avaliação de acompanhamento dos cursos da sub-áera de Ciências Biológicas III,
compreendendo a Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, foi baseada em indicadores
fixados como os mais relevantes para a sub-área com ênfase no: 1) corpo docente; 2) corpo
discente; 3) produção científica; 4) atividades de formação. No corrente ano foram também
considerados, seguindo norma da CAPES, os indicadores relacionados à inserção social do
programa. Os indicadores são tabulados para cada programa e são acompanhados de relatos
circunstanciados do desempenho dos mesmos. São também destacados progressos e
revezes, falhas na confecção de relatórios, e outros aspectos considerados relevantes par a
avaliação dos programas.
No corpo docente são considerados: o percentual de professores permanentes, a
formação acadêmica, o percentual de professores com atividade didática e a relação entre
professores permanentes e orientadores de dissertação de mestrado ou tese de doutorado.
Conforme decidido no CTC, o percentual mínimo de permanentes é de 60% e um docente
poderá ser permanente em, no máximo, 2 programas desde que na mesma Instituição. É
desejável que mais de 80% do corpo docente seja institucional e composto por professores
permanentes.
No corpo discente são analisados: 1) a relação discentes/docentes; 2) relação entre o
número de teses e o número de docentes; 3) número de titulações (Mestrado e Doutorado);
4) número de desistências e abandonos; 5) número final de alunos deduzindo as titulações;
6) tempo médio de titulação; 7) número de trabalhos apresentados em congressos com
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autoria ou co-autoria de pelo menos um discente; 8) número de trabalhos (absoluto e
percentual) com autoria ou co-autoria de pelo menos um discente;

9)percentual de

discentes (incluindo egressos) com trabalhos publicados (ideal igual a 40% para o
doutorado e 10% para o mestrado).
Estes indicadores dão um quadro claro da dimensão do curso e da sua eficiência em
termos de titulação, novos ingressos e participação dos discentes nos trabalhos publicados.
Esta participação deve ficar no mínimo na faixa de 40-50 % (percentual de trabalhos com
pelo menos um discente ou egresso [máximo de dois anos] em relação ao total de trabalhos
publicados. É realmente desejável que as dissertações de mestrado e teses de doutorado se
concretizem em publicações mesmo quando não diretamente exigidas pelo regimento do
curso de pós-graduação.
Na produção científica são considerados o(s):
1. Número total de trabalhos em revistas indexadas referenciadas como Qualis “A”,
“B” e “C”.
2. Número absoluto e percentual de trabalhos Qualis A
3. Número absoluto e percentual de trabalhos Qualis B
4. Número absoluto e percentual de trabalhos Qualis C
5. Número de trabalhos publicados em revistas nacionais e regionais. A relação de
trabalhos em revistas indexadas sobre não indexadas deve ser sempre maior do que
um, observando-se sempre o mínimo absoluto de trabalhos indexados.
6. Trabalhos publicados por docente por ano (em revistas indexadas)
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7. Trabalhos publicados por docente permanente por ano

Com referência à inserção social do programa são considerados: inserção e impacto
regional e nacional do programa, integração e cooperação com outros programas,
visibilidade, transparência e destino dos egressos.
Como indicadores de trabalhos publicados em periódicos os seguintes critérios são
utilizados: a) todos os trabalhos de docentes permanentes; b) somente os trabalhos de
docentes colaboradores que tenham participação de discentes do curso. A qualidade dos
veículos de publicação é avaliada pelo Qualis da área estabelecido em 17 de fevereiro de
2006 o qual se relaciona com o fator de impacto das revistas do JCR.
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