Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
16.med2@capes.gov.br

Ofício Conjunto nº 051-2012 CA – DAV/CAPES
Brasília, 29 de outubro de 2012.
Assunto: Seminário de Acompanhamento de Programa de PG da Área de Medicina II

Prezado(a) Coordenador(a),

Em continuidade à agenda de trabalho que programamos para este ano, temos a satisfação de
convidar todos os coordenadores de programa da área Medicina II para uma reunião em Brasília, no dia
27/11/2012 (Terça-feira), de 9:00 às 17:00 horas.
Nesse encontro, pretendemos apresentar a situação atual da área, as diretrizes gerais e a planilha
atualizada de estratos do Qualis Periódicos e os princípios básicos da avaliação. Programamos também,
discutir as principais e mais importantes demandas/dúvidas dos coordenadores de programas. Para isso,
é muito importante que vocês nos indiquem, de imediato, assuntos ou questões, que possam ser
debatidos nesse encontro. A pauta proposta do encontro está indicada abaixo.
Para nossa melhor programação e organização, pedimos que cada um confirme por e-mail, até o
dia 18/11/12, se irá comparecer ao encontro. Caso não possa participar, por favor que o vicecoordenador ou adjunto esteja presente. O comparecimento de representantes de todos os programas da
nossa área é muito importante para o sucesso dessa atividade e para o conjunto de ações que estamos
desenvolvendo ao longo deste triênio. As confirmações de comparecimento devem ser feitas única e
exclusivamente pelo endereço 16.med2@capes.gov.br. Mensagens enviadas a outros endereços
eletrônicos da CAPES não serão registrados.
Aproveitamos a oportunidade de convidar, para os coordenadores que puderem ficar em
Brasília nos dias seguintes, de participar do “Encontro Acadêmico Internacional Interdisciplinaridade e
Transdisciplinaridade no Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação, Ambiente e Saúde” , a ser
realizado no prédio da CAPES, de 27 a 29 de novembro de 2012. A programação deste evento está em
fase final de elaboração e estará disponível no site da CAPES em breve.
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PAUTA DA REUNIÃO 27/11/2012
9.00h - Abertura. Objetivos do encontro
9.45h - Síntese da avaliação 2010-2011: perfil e evolução dos programas notas 3-4, nota 5 e notas 6-7;
10.30h - Diretrizes gerais do Qualis Periódicos e proposta de estratificação para o presente triênio;
11.00h - Diretrizes gerais para a avaliação 2011-2013;
11.30h - Discussão plenária sobre os temas apresentados;
12.30h - Intervalo para almoço;
14.00h - Demandas dos coordenadores e dos programas;
15.30h - Síntese das demandas e encaminhamentos;
17.00h - Encerramento.

Esperando encontrá-los brevemente em Brasília, aproveitamos a ocasião para manifestar as nossas
cordiais saudações.

Prof João Pereira Leite

Prof Livio Amaral

Coordenador da Medicina II

Diretor de Avaliação

P.S. As despesas de viagem, estadia, deslocamento e alimentação deverão ser cobertas pelos respectivos
Programas de Pós-Graduação. A Diretoria de Avaliação não tem como financiar qualquer destes itens, mesmo
a título de complementação ou contrapartida.

