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A Comissão de Avaliação composta pelos Professores Suely Lins Galdino (UFPE),
Dulcinéia Saes Parra Abdalla (USP-SP), Isac Almeida de Medeiros (UFPB), Maria
José Soares Mendes Giannini (UNESP-ARA), Ricardo José Alves (UFMG), João Luis
Callegari Lopes (Representante Adjunto, USP-RP) e Eliezer J. Barreiro
(Representante, UFRJ), reuniu-se nos dias 24 a 27 de outubro de 2005 para
realizar a avaliação anual (2004) dos programas de pós-graduação das Ciências
Farmacêuticas (Farmácia).
Os trabalhos da Comissão iniciaram-se pela convocação para uma reunião
com a Diretoria da CAPES representada pelo Prof. José Fernandes de Lima (Diretor
de Programas - DPR) com a presença à mesa da Sra Rubia Maria Melo Silveira
(Coordenação de Acompanhamento e Avaliação - CAA), que expuseram, aos
presentes, aspectos gerais desta avaliação, ressaltando seu caráter pedagógico e
preventivo. Deixaram livre às Comissões a possibilidade de darem notas ou não a
esta avaliação, tendo sido deliberado pela área da Farmácia por não atribuir notas
nesta etapa do processo de avaliação.
Iniciaram-se os trabalhos propriamente ditos na parte da manhã de 24/10,
avaliando-se os cadernos de cada Programa. Foram apreciados os cadernos de 18
Programas, compreendendo 32 Cursos (18 ME, 01 MP, 13D) distribuídos por 13
Instituições em oito estados. Adotou-se o critério de distribuição regional entre os
membros da Comissão, respeitando-se o perfil específico do Programa em exame e
a especialidade do relator. Após a elaboração das fichas de avaliação as mesmas
foram relatadas e debatidas para serem então aprovadas e assinadas pelos
presentes ao final da manhã de 27/10.
Cumpre registro o seguinte, quanto a esta etapa de acompanhamento
anual do processo de avaliação:
1 - no que se refere ao QUALIS da área:
a) foi revisto e atualizado pela comissão, havendo uma substituição de categoria e
uma re-classificação;
2 - no que se refere às situações detectadas nos relatórios:
a) as seguidas alterações observadas no Coleta, trabalhando-se com distintas
versões, às vezes simultaneamente, durante o processo de sua elaboração, foi
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responsável por erros em seu preenchimento por parte das Coordenações de
Programa;
b) houve dificuldades significativas para se detectar o vínculo do corpo docente
permanente, pois o caderno de acompanhamento não abrigava esta informação,
que apenas no Lattes de cada docente era possível de se obter, o que prejudicou,
sobremaneira, o trabalho da Comissão. Não foi possível distinguir docente
permanente ou docente permanente-especial, por exemplo, pois o sistema unificou
as categorias.
c) inúmeras inconsistências foram observadas entre os dados consolidados e o
quantitativo discriminado;
d) não foi possível avaliar a participação docente em outros programas;
e) a verificação efetiva, dos docentes do corpo permanente que ministraram
disciplinas no período. Foi observada ausência de informação sobre a
responsabilidade docente em disciplinas;
f) alguns responsáveis pelo preenchimento do COLETA queixaram-se da
dificuldade de incluir no formulário, a informação dos responsáveis por disciplinas.
3 - no que se refere às condições de trabalho oferecidas à Comissão de Avaliação:
a) o local atribuído à Comissão foi inadequado, obrigando, pelo exíguo espaço
físico disponível, que os sete membros realizassem seu trabalho
"acotovelando-se" em demasia. Não se deseja que esta situação se repita, sob
pena de comprometer a qualidade do trabalho realizado pelo excessivo
desconforto oferecido;
b) a sala destinada além de exígua, carecia de suporte pois não havia um aparelho
de telefone (interno) disponível, nem impressora. Ademais, material de secretaria
não foi corretamente disponibilizado;
c) o apoio técnico, portanto, não foi adequado, tendo sido necessário esperar-se
em demasia as providências solicitadas, em mais de uma oportunidade;
d) o funcionamento on-line deixou a desejar no que tange o preenchimento de
alguns formulários;
Brasíla, D.F., 27 de outubro de 2005.
Comitê de Acompanhamento Anual da Área da Farmácia.
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