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RELATÓRIO DA REUNIÃO COM COORDENADORES DE PPG COM NOTAS 3
DA ÁREA MEDICINA II

Dia 26 de setembro de 2011
Local: CAPES – Brasília/DF

No dia 26/09/2011, reuniram-se no edifício CAPES os professores João Pereira Leite
(Coordenador de Área), Geraldo Brasileiro Filho (Coordenador-Adjunto), Júlio Sérgio Marchini
(consultor), Luis Eduardo Andrade (Consultor) e Gisélia Pontes (consultora) com os
coordenadores dos seguintes programas que receberam conceito 3 em 2010: UFPE (Patologia),
UFMA (Saúde Materno-Infantil), UFPE (Saúde Humana e Meio Ambiente), UNIRIO
(Neurologia), UnB (Medicina Tropical). Na manhã do dia 27/09/2011, os membros da Comissão
encontraram-se com a coordenadora do programa de Medicina Tropical da UFPA, que não
compareceu no dia 26/09/11 por não ter recebido, no tempo apropriado, o convite para a reunião.
Os coordenadores dos programas UFC (Patologia), UNISUL (Ciências da Saúde), UNIFESP
(Radiologia Clínica), UFMT (Biociências) e UFAL (Ciências da Saúde) não compareceram,
tendo alguns destes justificado ausência por terem recebido o convite apenas muito
recentemente. No início da reunião do dia 26/09, o Coordenador da Área, Prof. João Pereira
Leite, fez uma apresentação breve sobre o panorama da avaliação trienal de 2010, tendo
destacado as principais dificuldades encontradas pelos programas e feito considerações sobre as
medidas que podem/devem ser feitas no sentido de corrigir as limitações. Em seguida, cada
coordenador/a fez apresentação do seu programa, procurando identificar as limitações apontadas
na ficha de avaliação e as medidas já tomadas para saná-las. Alguns coordenadores
reconheceram que parte da avaliação desfavorável deveu-se a impropriedades no preenchimento
do Coleta Capes, tendo se comprometido a, de agora em diante, tomar todo o cuidado no sentido
de que todas as informações relevantes sobre o desempenho do programa sejam inseridas de
forma adequada. De forma muito importante, a grande maioria dos coordenadores relatou as
providências já tomadas para as adequações necessárias e indicou os resultados de 2010 e 2011
em termos de melhorias na infraestrutura, adequação de áreas de concentração e linhas de
pesquisa, titulações ocorridas e, sobretudo, publicações científicas. Após cada apresentação, um
dos consultores, com base na ficha de avaliação e na apresentação dos coordenadores, fez sua
apreciação do programa, salientando os aspectos mais importantes, após o quê seguiu-se
discussão muito produtiva entre todos os presentes. Foi informado ainda sobre as visitas in loco
que alguns irão receber, tendo sido feita programação preliminar dessas visitas, que deverão
ocorrer ainda neste ano. Nesse momento, foram explicitados os objetivos e o alcance das visitas,
tendo os coordenadores manifestado que tais visitas contribuirão, certamente, para melhor
esclarecimento sobretudo dos Colegiados de curso, dos demais professores e dos alunos
matriculados. Ao final das discussões feitas ao longo do dia, todos os presentes, mas
especialmente os coordenadores de programa, reconheceram que a reunião foi bastante
produtiva, tendo contribuído de forma evidente para melhor esclarecimento dos coordenadores
sobre a realidade dos cursos, nem sempre retratada em toda a sua integralidade e extensão nas
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fichas de avaliação. O encontro serviu ainda para esclarecimentos gerais sobre dúvidas ou
situações vividas pelos coordenadores de programas e, naturalmente, para melhor conhecimento,
pelos consultores, da realidade de cada um desses cursos. Na opinião de todos os membros do
Comitê, a reunião foi muito proveitosa e contribuiu, entre outras coisas, também para melhor
interação dos programas com a CAPES.

João Pereira Leite
Coordenador Medicina II

