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Compromisso e objeto do MINTER

Compromisso do PPG-SCA: 

 Imprimir ao Curso de Mestrado Interinstitucional o 
mesmo nível de qualidade que caracteriza o curso 
de Mestrado oferecido em sua sede;

Submetê-lo a controles e exigências equivalentes;

Envolver a maioria de seus docentes orientadores;

Objeto: 

Oferta de orientação aos alunos da Instituição 
Receptora (UEA) selecionados para a realização do 
referido curso. 



• Título concedido pelo programa: Mestre em 
Ciências, Programa Saúde da Criança e do 
Adolescente. 

• Perfil da demanda a ser atendida: médicos 
Pediatras, médicos de outras especialidades e  
profissionais não médicos que atuam no 
ensino superior, com atividades de ensino, 
pesquisa, extensão de serviços à comunidade 
e atividades administrativas, relacionadas à 
saúde da criança e do adolescente.  



Exigências do curso
Disciplinas obrigatórias

(doutrinária e metodológicas)

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITOS

RPP5701 Desenvolvimento na Infância 8 créditos

RPP5723 Fundamentos de Bioestatística 2 créditos

RPP5724 Metodologia Científica 5 créditos

RPP5721 Metodologia e Prática Docente em Medicina 3 créditos



Exigências do curso
• Total de créditos em disciplinas: 24 (18 nas obrigatórias)
• Disciplinas optativas: a escolher – PPG reconhecido pela CAPES
• Matrícula semestral:

- disciplinas
- acompanhamento

• Exame de qualificação:
- inscrição: até 18 meses da matrícula inicial
- realização: até 60 dias após inscrição
- 50% dos créditos

• Relatório anual
- formulário específico
- avaliação orientador e assessor
- até realização do exame de qualificação

• Duração: dezembro de 2018



Avaliações dos PPGs
• Pela CAPES:

- quadrienal
- notas 3 a 7 (6 e 7 – PPGs de excelência)
- Comitê: Medicina II (Infectologia/Doenças Infeciosas e

Parasitárias; Patologia; Pediatria/Saúde da Criança e do Adolescente;
Neurologia/Neurociências; Psiquiatria/Saúde Mental; Radiologia e
Diagnóstico por Imagens; Hematologia; Reumatologia; Alergologia);

- critérios: definidos no Documento de Área e na 
avaliação pelo Comitê
• Pela USP:

- sem periodicidade definida
- realizada pela PRPG



Avaliação CAPES
• Objetivos:

 contribuir para a garantia da qualidade da PG  identificação dos 
programas que atendam ao padrão mínimo de qualidade exigido para 
cada nível de curso  terão a renovação de seu reconhecimento 
recomendada pela CAPES ao Conselho Nacional de Educação 
(CNE/MEC); 

 retratar a situação da pós-graduação brasileira no quadriênio de forma 
clara e efetiva; 

 contribuir para o desenvolvimento de cada programa e área 
fornecendo, a cada programa avaliado, apreciações criteriosas sobre os 
pontos fortes e os pontos fracos de seu desempenho no contexto do 
conjunto dos programas da área  desafios e metas para o futuro; 

 fornecer subsídios para a definição de planos e programas de 
desenvolvimento e a realização de investimentos no Sistema Nacional de 
Pós-Graduação (SNPG).



Itens da avaliação CAPES
• Proposta do programa: Componente inicial e importante do processo avaliativo;  concepção, 

fundamentos, objetivos e  infraestrutura (física, didático-pedagógica e de pesquisa) que o 
programa utiliza para formar mestres e doutores; planejamento do programa para o futuro e metas 
em termos de formação de pessoas e de produção intelectual. 

• Corpo docente: composição, número, perfil e desempenho (publicações científicas e orientações 
de mestres e doutores) dos docentes permanentes (DP). 

• Produção intelectual: produtos científicos ou técnicos feitos por docentes e discentes no campo de 
atuação do programa. Publicações científicas (artigos completos publicados em periódicos 
científicos) ou patentes licenciadas são o principal indicador neste quesito. Maior valor: produção 
nos estratos A1, A2 e B1; nos estratos B2, B3, B4 e B5 são consideradas com impacto menor. 

• Corpo Discente, Teses e Dissertações

• Inserção Social (nacional e internacional) 

• Outros itens: Captação de recursos para pesquisa, captação de alunos estrangeiros, disciplinas 
ministradas em inglês, dupla titulação, participação de docentes como visitantes em universidades 
estrangeiras, bolsa PQ do CNPq.  



Qualis Periódicos na área Medicina II

• A1 = periódicos com FI ou cites per doc ≥ 4,200

• A2 = periódicos com FI ou cites per doc entre 2,810 e 4,199

• B1 = periódicos com FI ou cites per doc entre 1,660 e 2,809

• B2 = periódicos com FI ou cites per doc entre 1,000 e 1,659

• B3 = periódicos com FI ou cites per doc entre 0,300 e 0,999

• B4 = periódicos com FI ou cites per doc entre 0,001 e 0,299

ou indexação em Scimago, Web of Science, PubMed ou Scielo

• B5 = periódicos indexados em Lilacs e Latindex

• C = Periódico que não atende as boas práticas editoriais, 
pelos critérios da COPE (publicationethics.org), e/ou não 
preenche os critérios dos estratos de A1 a B5. 



Desafios

• Cumprir prazos (renovação?)

• Publicação das dissertações/teses – discente 
ou egresso (até 3 anos após defesa)

• Impacto das revistas: Qualis



Bom trabalho a todos!


