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A Comissão de Avaliação composta pelos Professores Suely Lins Galdino
(UFPE), Maria José Soares Mendes Giannini (UNESP-ARA), Isac Almeida de
Medeiros (UFPB), Ana Campa (USP-SP), Maria Vitória Lopes Badra Bentley
(USP-RP), João Luis Callegari Lopes (Representante Adjunto, USP-RP) e
Eliezer J. Barreiro (Representante, UFRJ), reuniu-se nos dias 02 a 06 de outubro
de 2006 para realizar a avaliação de acompanhamento anual (2005) dos
programas de pós-graduação das Ciências Farmacêuticas (Farmácia).
Iniciaram-se os trabalhos propriamente ditos na parte da manhã de 02/10,
avaliando-se os cadernos gerados pelo Coleta de cada Programa. Foram
apreciados os cadernos de 25 Programas, compreendendo 40 Cursos (15D, 24 ME,
01 MP) de 18 Instituições de Ensino Superior, distribuídos por 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
reunião, em 06/10.
O Comitê faz as seguintes considerações quanto a esta etapa de
acompanhamento anual:
À CAPES:
1 - no que se refere ao QUALIS da área:
a) foi revisto e atualizado pela Comissão, tendo observado modificações;
b) falta de qualificação de periódicos cadastrados no Qualis (2);
2 - no que se refere às situações detectadas nos cadernos/relatórios apresentados
pelos Programas:
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a) as modificações introduzidas em itens já constantes do formulário
melhoraram a qualidade da informação contida e sua identificação,
permitindo detectar-se, por exemplo, a participação de membros do corpo
docente permanente em mais de um Programa;
b) houve dificuldades significativas para se detectar o vínculo do corpo docente
permanente, pois o caderno de acompanhamento não abrigava esta
informação, que merece ser incluída para próxima avaliação trienal;
c) não foi possível distinguir docente permanente de docente permanenteespecial, por exemplo, pois o sistema unificou as categorias;
d) incluir no caderno consolidado instituição e ano de titulação do egresso do
Corpo Discente incluído na produção intelectual do Programa;
e) a inclusão de novos itens permitiu avaliar-se aspectos da inclusão social de
cada Programa. Entretanto, face este novo item estar presente pela
primeira vez neste caderno de acompanhamento, alguns Programas
incluíram informações insuficientes para sua completa avaliação;
f) é necessário que seja introduzido um filtro para que os egressos sejam
selecionados no tempo adequado de corte recomendado pela Agência;
g) o Comitê da área da Farmácia sugere que seja levado em consideração a
exclusão da listagem de resumos apresentados em congressos visto que
sua produção intelectual se faz em apenas 5 níveis, publicações em
peródicos Qualis IA, IB, IC, NA e NB;
h) alguns responsáveis pelo preenchimento do COLETA queixaram-se da
tardia definição das regras para este acompanhamento;
i) merece registro a informação prestada pela Coordenação de curso de
mestrado profissionalizante da área sobre o fato de que alguns alunos
concluintes, face ao título obtido, estariam exercendo atividades docentes
em IES;
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j) enfatizamos a extrema importância de que os cadernos consolidados dos
Programas a serem utilizados para a avaliação trienal que se aproxima,
sejam disponibilizados com antecedência mínima de 45 dias à época da
avaliação;
k) o Comitê da área da Farmácia organiza sua reunião anual de Coordenadores
para os próximos dias 28 e 29 de novembro, na qual promoverá amplos
debates sobre temas determinantes para a consolidação da Pós-Graduação
em Ciências Farmacêuticas no País, incluindo ações a serem propostas à
CAPES para viabilizar a consolidação de Programas de impacto regional
estratégicos.
Recomendações aos Programas:
a) atentar para o fato de que a inclusão de docente permanente com atuação
em mais de DUAS IES, resultará em que TODOS os programas envolvidos
da área serão penalizados pela perda da produção, das titulações, etc,
realizadas pelo docente;
b) atentar para as condições contidas na Portaria 068 da CAPES que trata do
aspecto quantitativo e qualitativo de docentes permanentes;
c) o aspecto da produção intelectual discente do Programa representa
importante indicador na avaliação, o que determina maior atenção na
inclusão precisa das informações relativas às publicações decorrentes de
dissertações/teses;
d) considerar que o caráter de egresso discente vai até três anos após sua
titulação, não sendo mais considerada produção intelectual, toda aquela
que seja realizada em período superior a este prazo;
e) otimizar o uso do espaço disponível no Caderno para apresentar os
comentários, apreciações, sugestões e outras informações complementares
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sobre a situação e desempenho do Programa, incluindo aquelas relevantes
do corpo docente;
f) manter atualizada e completa as informações contidas nos portais dos
Programas, indicadores de sua visibilidade e transparência;
g) atentar para a necessidade de preenchimento extremamente cuidadoso do
próximo Coleta, quanto à precisão e sistematicidade das informações
prestadas,

visto o caráter trienal da próxima avaliação. Ademais novos

itens estão incluídos no Coleta;
3 - no que se refere às condições de trabalho oferecidas à Comissão de Avaliação,
cabe registro a boa acomodação com atenção rápida do pessoal técnico de apoio e
do suporte operacional da Agência.

Brasília, D.F., 06 de outubro de 2006.
p/ Comitê de Acompanhamento Anual da Área da Farmácia:
_______________________
Suely Lins Galdino (UFPE)

_______________________
Maria José Soares Mendes Giannini (UNESP-ARA)
_______________________
João Luis Callegari Lopes (Representante Adjunto, USP-RP)
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_______________________
Eliezer J. Barreiro (Representante, UFRJ)
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