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Relatório Anual: Avaliação Continuada – 2006 - Ano Base 2005
Área de Avaliação: ODONTOLOGIA

Apreciação e informações sobre a avaliação:
A comissão reuniu-se no período de 20 a 24 de novembro de 2006 no prédio da
Capes/Mec para análise dos relatórios advindos do Programa Coleta/Capes 2005. Neste período
foram analisados 89 Programas/Cursos de Pós-graduação da Área de Odontologia. Para a
avaliação a Comissão seguiu os critérios estabelecidos pela Grande Área da Saúde /CAPES já
divulgados e disponíveis no site Capes.
Previamente à semana de avaliação, cada consultor recebeu um CD contendo todos os
Programas de Pós-graduação a serem avaliados. Cada membro da Comissão ficou responsável
pela avaliação de 5 a 6 programas/cursos, tomando-se o cuidado de não distribuir Programas da
Instituição de origem do consultor. Vários Programas foram distribuídos em duplicata para
verificação da concordância de avaliação.
Na semana da avaliação (20-24/11/06) cada Membro da Comissão fez a leitura de cada
um dos programas/cursos sob sua responsabilidade aos demais membros. Ao término de cada
exposição foi realizada uma discussão na plenária da Comissão. Somente após consenso sobre a
avaliação dos itens ou quesitos de um programa, outro programa era avaliado. Durante essa
dinâmica não era permitido ao membro que tivesse Programa de sua IES em discussão se
manifestar, sendo facultada sua permanência na sala.
A Comissão seguiu os critérios estabelecidos pela Grande Área da Saúde, sendo
utilizado como instrumento de avaliação e levando-se em conta o Corpo Docente Permanente.
Desta maneira, todos os índices computados, ou seja, proposta do programa, núcleo
docente, que inclui vínculo institucional, dimensão, abrangência, intercâmbio e atuação
(atividades letivas e de orientação na graduação e na pós- graduação, publicações etc.),
adequação das linhas e projetos de pesquisa, corpo discente (que engloba, entre outros, número
de alunos, fluxo, participação em projetos e publicações etc.), bolsas e fomento, número de
dissertações e teses, publicações nacionais e internacionais (feitas por docentes, discentes e/ou
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egressos) e qualidade das bancas examinadoras foram obtidos e analisadas em relação ao corpo
docente permanente do respectivo programa.
A Comissão considerou que de forma geral os Programas /Cursos apresentaram evolução
positiva; sendo que aqueles que não evoluíram ou que regrediram, foram informados, sendo
apontados os aspectos que precisam ser melhorados para se manter o conceito atual. Com essa
medida a Comissão considera que houve um aviso que os critérios estabelecidos pela Grande
Área da Saúde não estavam sendo atingidos.
Um dos problemas observado em avaliações anteriores relacionava-se com a
participação de docentes em múltiplos programas e a inserção de suas produções bibliográficas
em todos eles, independentemente de estarem vinculadas ou não as teses e dissertações de
outros programas. Esse tipo de problema foi extremamente reduzido, sendo que nos casos
detectados a produção que incluía discentes de outros programas foi considerada apenas para o
programa de vinculação do discente.
Para finalizar a Comissão da Área de Odontologia cumprimenta e agradece a Diretoria da
Capes pelas condições materiais excelentes oferecidas para a realização da avaliação e destaca a
gentileza e colaboração dos funcionários da Capes durante os trabalhos com menção especial a
Profa Rubia Silveira e toda sua equipe.

Brasília, 2 de Dezembro de 2006
Comissão da Área de Odontologia
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DE ODONTOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Docente
Altair A. Del Bel Cury
Ana Maria Bolognese
Antonio Lisboa Lopes Costa
Belmiro C. E. Vasconcellos
Cassiano K Rossing
Elismauro Mendonça
Ivete Pomarico Ribeiro

Instituição
FOP/Unicamp
UFRJ
(UFRN)
(UPE/PE)
UFRGS
UFG
(UFRJ)
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Katia R. Cervantes Dias
Lea Bezerra Assed
Luciana Ramalho
Marcia Carneiro Valera
Pedro Luis Rosalen
Ricardo Santiago Gomes
Rodney Garcia Rocha
Rosemary A.C Marcantonio
Rosemary S. Arai Shinkai

(UERJ)
(FORP/USP)
UFBA
(FOSJC/UNESP)
FOP/UNICAMP
(UFMG)
(USP/SP)
(FOA/UNESP)
(PUC/RS

Ney Soares de Araújo –FOUSP - Representante da Área de Odontologia

Sugestões da Comissão de Avaliação da Área de Odontologia a Capes

1. Os CDs contendo os Programas/Cursos de PG precisam estar prontos e enviados a Comissão com
pelo menos 30 dias de antecedência do primeiro dia de avaliação;
2. Existir no CD a possibilidade de se pesquisar um Programa/Curso pela IES , sem ter necessidade de se
saber o número do Programa/ Curso;
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