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SITUAÇÃO ATUAL DA MEDICINA III E DESAFIOS

Current situation of Medicine III and challenges

Lydia Masako Ferreira1,2

R E S U M O

Objetivo: Descrever a situação atual da área Medicina III da Capes e detectar os desafios para o próximo quadriênio de avaliação. Mé-
todos: Os documentos e relatórios de reuniões de área a partir de 2004 até 2013 da Medicina III da Capes foram lidos assim como os 
relatórios e as fichas de avaliação de cada Programa de Pós Graduação (PPG) da área e a subpágina da área no site da Capes. Os dados 
referentes ao Processo de Avaliação, à Ficha de Avaliação e aos dados do Corpo Docente, Discente e Produção científica de todos os 
PPG da Medicina III foram computados e analisados. A partir desses dados foram detectados os desafios da área para o próximo qua-
driênio (2013-2016). Resultados: Dentre os 3.806 PPG, a Medicina III apresentava 41 PPG durante última avaliação trienal e evoluiu de 
18% para 43% de PPG > conceito muito bom (Triênios 2001-2003 e 2010-2012). A maioria dos PPG se localizavam na Região Sudeste 
(32), três no Sul e dois no Nordeste. Não havia nenhum PPG no Norte ou Centro-Oeste. Em 2013 e 2014 foram aprovadas quatro 
mestrados profissionais e um mestrado e doutorado acadêmico. A média de docente permanente no triênio foi de 558 docentes com 
cerca de três alunos titulados/docente. O número de doutores titulados tem aumentado assim como a razão Doutorado/Mestrado. A 
proporção de publicações em periódicos de maior impacto (A1, A2, B1 e B2) saltou de 30% para 50% demonstrando resposta positiva 
da comunidade à política da área. Os desafios detectados foram: diminuir assimetria regional,  elevar o número de mestres e doutores 
de excelência, reavaliação das revistas nacionais, estimular e definir indicadores de internacionalização, inclusão de pós-doutores e 
definição de seus indicadores, análise da nucleação do PPG, PPG 3x3, inclusão ensino médio e fundamental, mestrado profissional e 
indicadores da produção científico-tecnológica e solidariedade. Conclusão: A Medicina III tem se consolidado cientificamente e seus 
pesquisadores demonstraram maturidade científica chegando a um patamar elevado e igualado às áreas de maior tradição e história. 
Para a manutenção e avanço da área alguns desafios e metas foram traçadas para serem desenvolvidas no quadriênio 2013-2016.

Descritores: Educação a pós-graduação em Medicina. Avaliação educacional. Educação superior. Avaliação da pesquisa em saúde. 
Avaliação de programas e instrumentos de pesquisa.

INTRODUÇÃO

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério 
da Educação (MEC), foi criada em 1951 para de-

sempenhar papel fundamental na expansão e consolidação da 
pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-douto-
rado) e mais recentemente (2007) na formação de professores 
da Educação Básica em todos os estados da Federação1.

As atividades da CAPES podem ser agrupadas em cinco 
grandes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto 
estruturado de programas: avaliação da pós-graduação stricto 
sensu; acesso e divulgação da produção científica; investimentos 
na formação de recursos de alto nível no país e exterior; promo-
ção da cooperação científica internacional; indução e fomento 
da formação inicial e continuada de professores para a educação 
básica nos formatos presencial e a distância1.

Dentre as ações da Capes, a avaliação da Pesquisa no Brasil 
é um dos processos da nação que melhor tem funcionado, com 
eficiência e efetividade comprovadas. Tanto é verdade que o 
processo tem sido levado para a Avaliação da Residência Médica 
e do Ensino Fundamental.

A avaliação cumpre o papel de analisar o panorama dos 
programas de pós-graduação (PPG) no Brasil, e assim atestar a 
qualidade dos cursos e acompanhar a qualificação dos mesmos. 
A partir da avaliação obtém-se elementos e indicadores que 
permitem induzir e fomentar ações governamentais de apoio 
à pós-graduação brasileira. Como resultado é possível fazer 
planejamentos e adequações para avançar científica e tecnolo-
gicamente e desenvolver o país, como por mexemplo promover 
programas específicos para diminuir as assimetrias entre regiões 
do Brasil ou intra e entre áreas do conhecimento.

Assim o objetivo desse estudo é descrever a situação at-
ual da área Medicina III da Capes e detectar os desafios para o 
próximo quadriênio de avaliação.

MÉTODO

Para acessar todos os dados referentes aos PPG da Medici-

na III da Capes, os documentos e relatórios de reuniões de área 
a partir de 2004 até 2013 foram lidos assim como os relatórios 
e as fichas de avaliação de cada PPG da área além do acesso à 
subpágina da área no site da Capes.2,3,4,5 

Os dados referentes ao Processo de Avaliação, à Ficha 
de Avaliação e aos dados dos quesitos e subquesitos do Corpo 
Docente (CD), do Corpo Discente (Cd)/Teses(T), da Produção 
Científica (PC) e da Inserção Social (IS) de todos os PPG da Me-
dicina III foram computados e analisados. A partir desses dados 
foram detectados os desafios da área para o próximo quadriênio 
(2013-2016).

RESULTADOS

No Brasil existem 3.806 programas de pós-graduação 
sendo 1.282 mestrados acadêmicos (MA), 62 doutorados aca-
dêmicos (DA) e 579 mestrados profissionais (MP) descritos no 
site da Capes atualizada em 17/11/2014.  Em termos de cursos 
de pós-graduação (CPG) existem 5.689 cursos, 3.165 MA, 1945 
DA e 579 MP2.

Esses PPG estão distribuídos em três colégios: Colégio de 
Ciências da Vida, Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e 
Multidisciplinar e Colégio de Humanidades. No Colégio de Ciên-
cias da Vida estão incluídas as Ciências Agrárias, Biológicas e da 
Saúde. A Medicina III assim como as Medicinas I e II, Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Saúde 
Coletiva pertencem à Ciências da Saúde3.

A Medicina III inclui 41 PPG sendo 1 somente MA, 4 so-
mente DA, 32 M e DA e 4 MP. Se analisarmos os CPG, 73 CPG 
sendo 33 MA, 36 DA e 4 MP3,4,5.

O processo de avaliação desses cursos segue quatro nor-
mativas da Capes: análise imparcial dos pares em cada área, 
critérios debatidos e atualizados a cada período avaliativo, trans-
parência com ampla divulgação no portal Capes e homologação 
no Conselho Técnico Científico do Ensino Superior (CTC-ES). É 
baseado no trinômio: ficha de avaliação, relatórios de avaliação e 
documentos de área que podem ser encontradas na sub-página 
da área no site da Capes4,5.

A diretoria da Capes solicita a indicação do dobro do núme-
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ro de consultores necessários (um consultor para cada três PPG) 
para o processo seletivo a ser realizado no Conselho Superior 
(CS). A Medicina III tem indicado nomes de pesquisadores de 
diversas especialidades cirúrgicas (não privilegiando nenhuma) 
observando-se a regionalidade, a homogeneidade institucional, 
posições acadêmicas, imparcialidade, comprometimento, re-
sponsabilidade e disponibilidade.

Após indicação dos consultores pelo CS da Capes, a Me-
dicina III preconizou oito etapas para o processo de avaliação 
dos PPG: treinamento  prévio dos consultores; distribuição on-
line dos PPG para cada consultor (por nota de classificação dos 
PPG e respeitando a não endogenia institucional e do estado 
federativo); análise individual de cada PPG por no mínimo três 
consultores; reunião com todos os consultores em São Paulo 
para a apresentação da Ficha de Avaliação (FA) (previamente 
discutida pela Sub- Comissão de Aperfeiçoamento da Ficha de 
Avaliação) e para a apresentação de cada PPG, com duração de 
três dias; reunião com todos os consultores em São Paulo para 
a apresentação de cada PPG, com duração de três dias; reunião 
com todos os consultores em São Paulo para a apresentação 
dos PPG que tiveram suas notas rebaixadas, notas 6 e 7 e notas 
3 x 3 (três triênios seguidos nota 3), com duração de dois dias; 
reunião de avaliação formal em Brasília com todos os consultores 
para a  revisão das FA de todos os PPG, para o processamento 
no sistema da Capes e para realizar o relatório final do processo 
de avaliação; homologação no CTC-ES4,5.       

A FA é sustentada por cinco grandes eixos: Proposta 
do Programa (sem peso), Corpo Docente (peso=20%), Corpo 
Discente/Teses (35%), Produção Intelectual (35%) e Inserção 
Social (10%)4,5.

A evolução da Medicina III foi certamente um estímulo 
muito importante para a área cirúrgica. No triênio 2001-2003 
existiam somente 18% (9) PPG com nota >5 e nenhum PPG notas 
6 e 7 (níveis internacionais). Nos dois seguintes triênios (2004-
2006 e 2007-2009) o número de PPG com conceito muito bom 
ou acima foi de 35% e 38%. E, pela primeira vez a área tinha 
um PPG nota 7 e nota 6. A consolidação científica e a maturidade 
dos pesquisadores da Medicina III ocorreu no triênio passado 
2010-2012 quando 43% (11) PPG tiveram conceito igual ou 
maior a muito bom (>nota 5) e quatro PPG (dois nota 6 e dois 
nota 7)  foram conceituados com competitividade internacional4. 

A maioria dos PPG da Medicina III e os PPG de nível internacional 
(notas 6 e 7) estão localizados no Sudeste (Figura 1)4,5.

Figura 1 - Distribuição dos PPG por região e por nota de classificação 
na Avaliação Trienal da Capes 2010-2012

Na Tabela 1 se observa o número de PPG por estado e 
notas de classificação, até 01/2015, incluídos os novos cursos 
aprovados na avaliação da APCN em 11/2014. Dois CPG não 
foram incluídos na tabela porque foram indicados para diligência 
de visita. Após essa etapa serão reavaliados no CTC da Capes.

O CD apresentou proporção adequada entre as diferentes 
modalidades, a grande maioria de docentes permanentes (DP), 
poucos colaboradores e alguns visitantes. Apresentou média de 
558 DP (521 em 2010, 573 em 2011 e 580 em 2012), média de 
86 docentes colaboradores (DC) (83, 86 e 91 em 2010, 2011 e 
2012) e média de oito visitantes (DV) (11, 7 e 7 em 2010, 2011 
e 2012) 4,5.

Tabela 1 - Número e notas de classificação dos PPG / estado

Estado/
Nota “n” PPG Nota 7 Nota 6 Nota 5 Nota 4 Nota 3

SP (65%) 28 (2MF) 2 2 9 11 4 (2MP)
RJ (7%) 3 (1MF) - - 1 1 1 (MF)
MG (7%) 3 (1MF) - - - 2 1 (MA)
PR (4,6%) 2 - - - 1 1
RS (4,6%) 2 - - - 2 -
CE (4,6) 2 (1MP) - - 1 - 1 (MP)
PE (2,3%) 1 - - - 1 -
PA (2,3%) 1 (MP) - - - - 1 (MP)
PI (2,3%) 1 (MP) - - - - 1 (MP)

Total 43 (7MP) 2 2 11 18 10 (6MP)

A Medicina III tem enfatizado a importância do DP se cat-
egorizar como Pesquisador CNPq e os dados demonstram que 
houve resposta positiva da comunidade acadêmica à política da 
área. A evolução do porcentual de pesquisadores CNPq foi de 
2% para 5% e 7% nos últimos três triênios.

No início da criação dos PPG na área cirúrgica o alunado 
era composto 100% de cirurgiões. Atualmente esse número 
passou a ser entre 30% a 50% dependendo do PPG, por conta da 
interdisciplinaridade e por conta da sedução da vida profissional.

O número de teses e dissertações defendidas na trienal 
2010-2012 foi de 876 e 1148 respectivamente e a média foi de 
10 dissertações e oito teses/PPG. A relação de mestres e doutores 
titulados por DP foi de 3,3 alunos titulados/DP (1,8 mestres e 
1,5 doutores). Comparando com a trienal 2007-2009, houve 
aumento de titulação de mestres e de doutores (2,9 titulados: 
1,6 mestres e 1,3 doutores) 3,4,5.

A tendência da relação Doutorado/Mestrado tem sido 
demonstrada pela evolução da razão Teses defendidas/Disser-
tações defendidas desde 1998 observando-se aumento de 72% 
nessa relação. Comparando com todas as 48 áreas, observa-se 
que a razão Doutorado/Mestrado tem se mantido estável em tor-
no de 0,3 enquanto na Medicina III é de 0,8. Esse dado demonstra 
que está havendo aumento dessa razão, porém ainda incipiente.

Um benchmarking do número de cursos de doutorado/
total de CPG e do número de doutores titulados/total de titulados 
entre as áreas das Ciências da Saúde, mostra que a Medicina III é 
a que tem maior porcentagem de cursos de Doutorado/total de 
CPG e mais doutores titulados/total de alunos titulados (Tabela 2).

Tabela 2 - “n” Cursos de doutorado/total CPG e “n” doutores 
titulados/total titulados das áreas da Ciência da Saúde

ÁREA “n”  CURSOS DOUTO-
RADO/TOTAL  CPG

“n” DOUTORES TITU-
LADOS/TOTAL  TITUL

EDUCAÇAO FISICA 25/77 (32%) 115/804 (14%)
ENFERMAGEM 27/85 (31%) 168/883 (19%)
FARMACIA 29/82 (35%) 147/667 (22%)
MEDICINA I 66/149 (44%) 500/1577 (32%)
MEDICINA II 66/147 (45%) 459/1445 (32%)
MEDICINA III 36/70 (51,5%) 308/669 (46%)
NUTRIÇAO 8/30 (26%) 35/276 (12%)
ODONTOLOGIA 52/148 (35%) 404/1599 (25%)
SAUDE COLETIVA 25/97 (25%) 248/1082 (23%)
EDUCAÇAO FISICA 25/77 (32%) 168/883 (19%)

TOTAL 359/962 2552/9885

A produção científica (PC) da área é certamente o ponto 
que mais orgulha a área pelo seu progresso exponencial de 
qualidade e pela produção conjunta com discente. O número de 
artigos nos triênios 2007-2009 e 2010-2013 foi muito próxima, 
5230 artigos e 5338, respectivamente. No entanto, observa-se 
diminuição de artigos nos estratos <B3 e um aumento de artigos 
em A2 , B1 e B2 (Figura 2) 4,5. 

A Figura 2 mostra aumento em publicações Qualis A2 (424 
para 934), B1 (706 para 1348) e B2 (835 para 1035). No último 
triênio, a proporção de artigos publicados em revistas de alto 
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impacto (A1/A2/B1/B2) saltou de 30% para 50% do total da PC 
na Medicina III. Praticamente a PC de A2 e B1 duplicou mostrando 
que a comunidade científica tem respondido à política da área.

Figura 2 - Evolução da produção científica da Medicina III – triênios 
2007-2009 e 2010-2012

 A evolução da PC de alto impacto foi relevante uma 
vez que a PC em A1, A2 e B1 pelo total de artigos de todos os 
PPG foi de 0,16 e 0,23 nos triênios 2007-2009 e 2010-2012. O 
mesmo se observou analisando a PC de alto impacto em cada 
PPG. A PC em A1, A2 e B1 pelo total de artigos em cada PPG 
foi de 0,3 e 0,5, respectivamente.

Esses dados se tornam mais relevantes quando se analisa a 
evolução do FI do periódico A1 da área. No triênio 2004-2006 o 
FI de A1 era 2,3, no triênio 2007-2009 foi para 3,2 e na última 
avaliação do triênio 2010-2012 foi para 4. Esse FI para A1 foi o 
maior FI de todas as áreas das Ciências da Saúde4,5.

Pela primeira vez a Medicina III alcançou o mesmo grau 
de corte na avaliação da produção científica (classificação dos 
periódicos no webqualis) que as Medicinas I e II. Anteriormente, 
o FI da Medicina III era muito inferior que o das Medicinas I e 
II e a diferença do FI na classificação dos periódicos era >50%. 
Esses dados confirmam o momento de consolidação científica 
alcançada pela Medicina III.

Ao analisar os dados mundiais sobre o impacto da área e 
da produção científica (PC) observamos que a Medicina (incluindo 
as especialidades clínicas e cirúrgicas) se mantém como área de 
maior impacto e continua tendo crescimento qualitativo e quanti-
tativo de forma constante e regular. Apesar das peculiaridades de 
cada área, a interdisciplinaridade aproximou e convergiu temas 
entre as 47 áreas facilitando a compreensão e o aprofundamento 
do conhecimento, colaborando com a internacionalização e 
fortalecendo o impacto de seus resultados. 

Desde 2007, a Capes conta com uma diretoria, a de Rela-
cionamento Internacional, responsável pelas bolsas no exterior 
e pela cooperação internacional. Mesmo antes da criação dessa 
diretoria a Capes foi responsável por 2.977 bolsas em 2004 
com aumento progressivo em cerca de 15% ao ano até 2010 
(4.346 bolsas). Em 2011 o aumento de bolsas foi em cerca de 
45% passando a 6.361 bolsas, em 2012 e 2013 houve cerca 
de 100% de aumento, 12.072 e 26.433 respectivamente, com 
bolsas individuais e de cooperação internacional6.

Os objetivos da Cooperação Internacional é promover 
novas redes internacionais de pesquisa, cooperação para o 
desenvolvimento e a inserção da ciência brasileira no cenário in-
ternacional e fomentar pesquisa em áreas do conhecimento não 
consolidada. Com o objetivo de desenvolver essas atividades da 
pós-graduação brasileira no contexto mundial, a Capes mantém 
cooperação com mais de 40 países, acordos bilaterais e parcerias 
universitárias binacionais entre grupos brasileiros e estrangeiros6.

Os mecanismos pelos quais essas atividades são desen-
volvidas incluem o financiamento de projetos de pesquisa, a 
concessão de bolsa de estudos no país e no exterior, o apoio para 
mobilidade de alto nível (exterior/Brasil e Brasil/exterior), o apoio 
a eventos científicos no país e no exterior e o financiamento à 
participação em eventos internacionais. Desde julho de 2011, 
foram concedidas 86.100 bolsas nas várias modalidades apoiadas 

e a meta é atingir a 101.000 bolsas (Tabela 3).

# Nível da Bolsa Total
1 Graduação Sanduíche 67.096
2 Doutorado Sanduíche 8.135
3 Pós-Doutorado 5.329
4 Doutorado Pleno 2.935
5 Bolsa Jovens Talentos/Pesq.Visitante 2.009
6 Mestrado Profissional no Exterior 596

  Total geral 86.100

Tabela 3 - Número de  bolsas de acordo com as modalidades

Fonte: Capes/CNPq – Agosto 2014

A execução global dessa cooperação demonstrou que o 
país de destino mais procurado foi os Estados Unidos (27.100 
bolsas) seguido pelo Reino Unido (9.735 bolsas) e Canadá com 
7.140 bolsas6. 

A maior procura de cooperação internacional foi nas En-
genharias e demais áreas tecnológicas (37.179 bolsas) seguida 
pela Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde com 15.087 
bolsas6. 

Os desafios detectados a partir dos dados dos documentos 
de área e das FA dos PPG foram:

Desafio I – Diminuir assimetria regional4,5

Na avaliação trienal 2010-2012 não havia ainda nenhum 
CPG no Norte (N) nem no Centro-Oeste (CO) e houve trabalho 
importante realizado pela área nos anos de 2011 e 2012 no 
sentido de estimular e impulsionar programas nessas regiões. 
No ano de 2011, com o apoio da Capes e da FOPROP (Forum 
de Pro-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa), fomos (coorde-
nador Medicina III e dois consultores da área) junto da diretoria 
de avaliação e à UFC (recepcionados por um consultor da área) 
para o Encontro de Avanço Sistema de PG N, Nordeste (NE) e CO. 
Esse evento mobilizou todos os Pro-Reitores de PG e Pesquisa 
das instituições públicas e privadas dessas regiões. Em resposta a 
esse evento, surgiram quatro CPG no N e NE. Infelizmente ainda 
não se conseguiu sensibilizar os estados da região CO quanto a 
importância de um PPG para o desenvolvimento científico, social 
e econômico da região4,5.

A Capes, com seus três pilares - flexibilidade, agilidade e 
qualidade - tem atuado na forma induzida, com editais especí-
ficos, para atender áreas estratégicas para o desenvolvimento 
do país e a assimetria regional é uma temática que continua 
sendo relevante a todas as áreas. Proposta seria uma Política 
de Indução à Inovação e Tecnologia (Biomas e Flora do Norte e 
Centro-Oeste) na Aplicabilidade Clínico-Cirúrgica.  

Desafio II – Titulação de mestres e doutores de excelência3,4,5

A grande maioria dos PPG da Medicina III tem titulado 
mestres e doutores em número adequado e na comparação 
com as outras áreas das Ciências da Saúde é a área que mais 
forma doutores proporcionalmente ao número total de titula-
dos. A razão Doutorado/Mestrado tem aumentado em maior 
proporção comparando com todas as 48 áreas, no entanto esse 
dado demonstra que está havendo aumento dessa razão, porém 
ainda incipiente.

Os dados tem mostrado que o crescimento da PC acom-
panha em paralelo ao crescimento do número de doutores desde 
1998 e que o Brasil tem cerca de 1,4 doutores/1.000 habitantes 
entre 25 e 64 anos enquanto países desenvolvidos como Suíça 
e Alemanha, 23 e 15 doutores/1000 habitantes.  Diante desses 
fatos, o desafio será continuar aumentando a razão Doutorado/
Mestrado além de correlacionar as teses de mestrado e doutorado 
com a qualidade do produto final e encontrar meios de atração 
dos cirurgiões para a PG3,4,5.

Desafio III – Produção científica4,5

De fato, a Medicina III tem demonstrado grande evolução 
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na produção científica e maturidade científica de seus pesqui-
sadores. E, o termômetro de avaliação é o Fator de Impacto (FI) 
dos periódicos. No entanto, a Medicina III tem como meta um 
benchmarking com outras áreas das Ciências da Saúde para 
analisar citações dos artigos, outros fatores de avaliação e o 
impacto na ciência e na sociedade.

Algumas questões devem ser respondidas pelos pesquisa-
dores: Qual foi a principal descoberta de seu grupo de pesquisa? 
Quais outras contribuições relevantes foram dadas por seu grupo 
de pesquisa? Qual a relevância científica ou tecnológica e reper-
cussão para a sociedade? Mudou paradigmas?

Desafio IV – Reflexão sobre periódicos nacionais da área4,5

A Medicina III tem estimulado a PC em revistas nacionais 
das especialidades além do foco maior na PC de impacto e a 
repercussão disso foi a passagem de algumas revistas nacionais 
para estratos superiores. No entanto, tem sido estimulada a 
associação de periódicos nacionais e internacionais das várias 
especialidades cirúrgicas para elevar o impacto e aumentar a 
visibilidade dos mesmos.

Em dezembro de 2011 a Capes solicitou às áreas escolher 
dois periódicos para upgrade no Qualis e para auxilio finan-
ceiro. Assim sendo, após discussão e votação durante a reunião 
da área e de forma eletrônica, foram indicadas as revistas do 
Colégio Brasileiro de Cirurgia e a Acta Cirúrgica Brasileira. Para 
a continuidade do upgrade uma vez que o auxilio financeiro foi 
impossibilitado, a área determinou algumas metas a serem cum-
pridas cuja avaliação está sendo avaliada por uma sub-comissão. 
Ademais, na avaliação do triênio 2010-2012 foi determinado 
contabilizar no máximo três artigos nesses periódicos por DP.

Desafio V – Internacionalização6

A Medicina III pertence à área de Biologia, Ciências Biomé-
dicas e da Saúde, a segunda área com mais bolsas internacionais; 
porém, os pesquisadores da área têm solicitado e/ou recebido 
muito pouco. O que se tem observado nesses últimos três triê-
nios são pedidos de bolsas de profissionais não vinculados com 
instituições de ensino.

Apesar dos esforços da CAPES, observa-se que a maioria 
dos programas da Medicina III exibem movimento tímido nesta 
direção. Alguns aspectos são relevantes e merecem algumas con-
siderações: a formação na graduação e internato incluem práticas 
cirúrgicas diferentemente dos países anglo-saxões e comunidade 
europeia, a formação profissional é longa (idade média: 30 
anos), a necessidade de prática cirúrgica pós-residência médica, 
o valor da bolsa para sustento familiar é insuficiente, o período 
de reinserção profissional deve ser considerado, entre outras.

Independentemente desses fatores, a área tem como meta 
otimizar a internacionalização, pois o processo de internaciona-
lização é essencial na estratégia de crescimento sustentado da 
produção da área e para o desenvolvimento do País. As experiên-
cias de programas que avançaram nesta questão demonstram, 
de forma inequívoca, que o processo gera um ciclo virtuoso e 
que resulta no estabelecimento de núcleos de pesquisa que em 
curto tempo invertem o fluxo, ou seja, passam a compor centros 
de excelência que atraem pesquisadores e alunos estrangeiros.

Assim, a Medicina III terá como meta continuar estimulando 
e avaliando as seis dimensões do Índice de Internacionalização: 
comprometimento articulado, oferta acadêmica, infraestrutura 
organizacional, captação de recursos externos, investimento 
institucional e programas do estudante internacional. O desafio 
fica por conta das métricas indicadoras de avaliação da interna-
cionalização dos programas. 

Desafio VI – Aumento do “n” Pesquisador CNPq4,5

O aumento do número de pesquisadores CNPq tem sido 
uma realidade e a meta é continuar, uma vez que existe capaci-
dade dos pesquisadores cirurgiões e também demanda para 
modalidade tecnológica.

A Medicina III programou um evento para a Discussão 
da Área com seus diversos Stakeholders (Agências de fomento 

estaduais e federais; academias, empresas e universidades) que 
será realizado 21 de maio de 2015.

Desafio VII – Inclusão de mais pós-doutores
No momento atual a formação de pós-doutores é essencial 

para o avanço da área, fortalece a linha e o grupo de pesquisa 
e tem equivalência à professor co-orientador. A vantagem é a 
prática acadêmica, o entendimento da administração universitária 
e a bolsa é interessante (o valor da bolsa na Fapesp é maior que 
do professor doutor em instituição federal). O desafio da área 
inclui a criação de indicadores de avaliação dos pós-doutores.

Desafio VIII – Análise da nucleação do PPG4,5

Além da análise da PC do DP, a observância da nucleação 
do pesquisador tem importância para a perenidade da linha e 
grupo de pesquisa e do PPG, facilita e articula com a análise dos 
egressos, permite análise de força e fraqueza de cada grupo de 
pesquisa e onde poderá atuar e verifica se cada docente realiza 
a função primordial que é a formação de recursos humanos com 
qualidade (Figuras 3 e 4).

Figura 3 - Grafo de Centralidade dos pesquisadores do PPG Cirurgia 
Translacional UNIFESP - 2012

Figura 4 - Grafo de Pesquisadores do PPG Cirurgia Translacional 
UNIFESP – ScripLattes 2013 com peso normalizados
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A B S T R A C T

Objective: Describe the current situation of the area Medicine III of CAPES and detect challenges for the next four years of evalua-
tion. Methods: The area’s documents and reports of meetings were read from 2004 to 2013 Medicine III Capes as well as reports 
and evaluation form of each Postgraduate Program (PPG) of the area and the sub-page of the area from the Capes website. The data 
relating to the evaluation process, the assessment form and faculty, student and scientific production data of all of Post-Graduate 
Programs of Medicine III were computed and analyzed. From these data were detected the challenges of the area for the next four 
years (2013-2016). Results: Among the 3,806 PPG, Medicine III had 41 PPG during last triennial evaluation and progressed from 18% 
to 43% of PPG very good or more concept (triennium 2001-2003 and 2010-2012). Most PPG were located in the South-East region 
(32), three in the South and two in the North-East. There was no PPG in North or Central-West regions. In 2013 and 2014 there were 
four approved Professional Master Degree Programs and one Master (M) and Doctorate (PhD). The average of permanent professors 
was 558 teachers with about three students/professor. The number of PhD graduates has increased as well as the reason PhD/MD. 
The proportion of in high impact periodicals (A1, A2, B1 and B2) jumped from 30% to 50% demonstrating positive community res-
ponse to the policy area. The challenges identified were: decrease regional asymmetry, increase the number of masters and doctors of 
excellence, reassessment of Brazilian journals, stimulate and set internationalization indicators, including post-doctors and definition 
of its indicators, the PPG nucleation analysis, PPG 3x3, include primary and secondary education, professional master and indicators 
of technological scientific production and solidarity. Conclusion: Medicine III has been scientifically consolidated and their scientific 
researchers demonstrated maturity reaching a high level and matched to areas of greatest tradition and history. For the maintenance 
and advancement of the area some challenges and goals were established to be developed in the period from 2013 to 2016.

Key Words: Education, Medical Graduate. Educational Measurement. Education Higher. Health Research Evaluation. Evaluation of 
Research Programs and Tools
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Desafio IX – PPG 3 x 35

A nota 3 para um PPG significa que o programa é regular e 
em geral os mestrados novos iniciam nesse nível para posterior-
mente alcançarem patamares mais elevados. Existem exceções 
de mestrado iniciando com nota 4 e doutorado com nota 5, mas 
não é a  regra na área.

 A manutenção da nota 3 por nove anos seguidos preocupa 
a viabilidade do curso e por esse motivo a Capes determinou ações 
de colaboração aos mesmos. Assim, os PPG que tiveram nota 3 
por 3 triênios consecutivos foram analisados e reunidos para de-
tectar os pontos fortes e fracos do programa com o objetivo de 
melhorar os mesmos, visitas in loco com diretoria, pro-reitorias de 
pós-graduação e pesquisa, DP, alunos na tentativa de solucionar 
os problemas detectados. Apesar dos esforços, os três PPG da área 
mantiveram sua nota 3, o que pode ser justificado pelo tempo 
insuficiente de modificar substancialmente o programa.

Desafio X – Inclusão ensino médio e fundamental4,5

Desde o ano de 2007 a missão da Capes incluiu a pro-
moção na formação de pessoal qualificado para a melhoria da 
educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da 
ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento 
sustentável e inclusivo do Brasil. A importância da inclusão do 
ensino médio e fundamental tem sido de tal monta que atual-
mente o número de bolsas para essa modalidade é igual ao 
número de bolsas para a PG.

Ainda incipiente, mas começam a surgir projetos conjuntos 
de pesquisadores de instituições diversas como da UNIFESP e da 
UERJ juntamente com os alunos de pós-doutorado com o objetivo 

único de incluir os alunos de ensino médio de escolas públicas.
Outras sugestões têm sido dadas para esse desafio: proje-

tos que os alunos possam conhecer o laboratório de pesquisa, 
participar dos estudos, interagir com alunos graduação, PG, 
pesquisadores, DP, DC e visitantes, projetos de estímulo ao 
raciocínio, ao estudo, à criação, entre outras. Essas iniciativas 
poderão em longo prazo, atrair esses alunos às nossas atividades.

Desafio XI – Mestrado Profissional7

É imprescindível que se crie alternativas tecnológicas e 
infra-estrutura de pesquisa científico-tecnológicas, envolvidas 
com o setor empresarial. Nos últimos 15 anos o mundo tem 
investido fortemente em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
elevando o valor de US$ 600 bilhões para US$1,200 bilhões.

A necessidade da formação de profissionais pós-graduados 
aptos a elaborar novas técnicas e processos, capazes de refletir 
e atuar criticamente sobre seu processo de trabalho com aplica-
bilidade para a sociedade fez surgir a modalidade pós-graduada 
profissional. 

Para a área, essa nova modalidade stricto sensu associada 
à necessidade de analisar e avaliar outras produções intelectuais, 
científicas e tecnológicas representa grande desafio. Essa temá-
tica será abordada em outro artigo desse suplemento.

Desafio XII – Solidariedade4,5

É um dos princípios éticos basilares da organização social, 
política e econômica e que tem a preocupação com o Bem-Co-
mum sem a qual a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação 
não tem nenhum valor.


