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“Se formos além dos programas escolares até as realidades psicológicas, 

compreenderemos que o ensino das ciências tem de ser todo revisto; que as sociedades 

modernas não parecem ter integrado a ciência na cultura geral. A desculpa dada é que a 

ciência é difícil e que as ciências se especializam. Mas, quanto mais difícil é uma obra, 

mais educativa será. Quanto mais uma ciência é especial, mais concentração espiritual 

ela exige; maior deve ser o desinteresse que a guia. O princípio da cultura contínua está, 

aliás, na base da cultura científica moderna.” 

 

Gaston Bachelard, 1938.
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RESUMO 

 

A presente pesquisa pretendeu investigar como os programas de pós-graduação 

da Área Medicina III têm sido avaliados no requisito Inserção Social - item do processo 

de avaliação de programas de pós-graduação brasileiros, realizado pela Capes. O estudo 

proposto foi desenvolvido, por um lado, através do levantamento de dados sobre a 

Avaliação e o requisito Inserção Social, e, por outro, analisando os resultados das três 

últimas avaliações dos programas de pós-graduação da Área Medicina III neste requisito. 

Da mesma forma, pretendeu-se averiguar quais são as percepções da coordenação desses 

programas quanto aos sucessos e dificuldades na elaboração de ações de Inserção Social, 

por meio da aplicação de um questionário estruturado. Como conclusão do trabalho, 

organizamos ações de Inserção Social para o Programa de Pós-Graduação em Medicina 

(Urologia) da Universidade Federal de São Paulo, bem como a elaboração de um roteiro 

de planejamento e execução de ações de Inserção Social para os demais programas de 

pós-graduação da Área Medicina III. 

 

Palavras-chave: 

Avaliação educacional; Ensino superior; Capes; Medicina III; Pós-graduação stricto 

sensu; Inserção Social.  
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ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate how postgraduate programs of the Medical 

Área III have been evaluated, in regards to Social Insertion – one item of the evaluation 

process of brazilian postgraduate programs, performed by Capes. The proposed study was 

developed, on the one hand, by gathering social insertion data from the evaluation forms 

and, on the other hand, by analyzing results from the three previous evaluation rounds. 

Likewise, this study also wished to determine how coordinators from these programs 

perceived this aspect - social insertion - regarding specifically successes and difficulties 

in undertaking and describing these social insertion actions, by application of a structured 

questionnaire. As a conclusion of this work, we proposed social insertion actions for the 

Postgraduate Program in Medicine (Urology) - Federal University of Sao Paulo, as well 

as the elaboration of a script for planning and executing these actions in other programs 

within Medical Área III. 

 

Key-Words: 

Educational Measurement; Higher Education ; Capes; Medicine III; Stricto sensu 

Postgraduate Programs; Social Insertion.   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A UNIVERSIDADE E A PÓS-GRADUAÇÃO  

 

Se comparada à história da educação formal de outros continentes, onde as 

primeiras escolas de ensino superior e universidades tiveram sua origem há quase 1000 

anos, podemos dizer que vivemos em um país no qual o sistema educacional ainda passa 

por fases de amadurecimento e consolidação. Apenas no ano de 1808, com a chegada da 

família real portuguesa, foi admitida a criação da primeira instituição de ensino superior 

do Brasil, a Escola de Cirurgia da Bahia (CARVALHO, 2002), e já a primeira 

universidade (uma única instituição a oferecer diferentes cursos) foi a Federal do Rio de 

Janeiro, fundada no ano de 1920 a partir de três faculdades preexistentes (UFRJ, 2020). 

Todavia, para além da progressão (que até há pouco tempo era) quase que natural das 

Instituições de Ensino Superior do país - se considerado o efeito do tempo em termos de 

fortalecimento de suas bases institucionais e democráticas - faz-se necessário também um 

movimento de apropriação cultural da universidade pelos membros da comunidade onde 

ela esteja inserida. Apropriação esta, por meio da qual, a sociedade como um todo, tenha 

clareza de seu propósito e valor.  

Por certo, a Universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento social. 

Ela não é responsável simplesmente pela formação profissional, de acordo com as 

demandas do mercado, necessidade tal que qualquer centro de formação técnica poderia 

suprir. Na verdade, sua importância está muito mais atrelada com a produção de 

conhecimento e desenvolvimento de novas técnicas. De acordo com Follman, a 

universidade é um espaço onde:  

(...) além da formação de profissionais e lideranças para o desenvolvimento da sociedade e o seu 

desenvolvimento científico e tecnológico, se aprende a pensar, a produzir conhecimentos e a 

construir avanços tecnológicos e soluções para problemas que afligem a mesma sociedade, 

impulsionando-a para o futuro (FOLLMANN, 2008, p. 313).  

Sendo assim, a universidade representa um espaço reservado e seguro para a 

produção de conhecimento, não enviesado por interesses do mercado, seja este uma 

ciência rotineira que fundamentará as bases para que um novo conhecimento seja 

estabelecido, seja ele uma inovação tecnológica com utilidade prática mais imediata. 
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Além disso, a universidade é o local onde se deve pensar soluções para problemas 

concretos da sociedade, buscando propostas transformadoras, que visem um ambiente 

mais justo para todos (FOLLMANN, 2008).  

Posto isto, é sabido que à universidade compete o ensino tanto em nível de 

graduação quanto em nível de pós-graduação (BRASIL, 1996). Na verdade, desde a 

criação da Capes, em 1951 alguns pesquisadores graduados começaram a ser formados 

no Brasil. E com a promulgação da primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases, no ano 

de 1961, o ensino superior estava determinado oficialmente estabelecendo os níveis de 

graduação e pós-graduação (BRASIL, 1961). Entretanto, foi em 1964 que o relator 

Newton Sucupira discorreu em seu famoso parecer ao Ministério da Educação o que de 

fato se tratava a formação pós-graduada, sua necessidade, os modelos internacionais mais 

conhecidos, a separação dos ciclos de ensino em Mestrado e Doutorado e, por fim, a 

distinção entre pós-graduação Lato e Stricto Sensu (BRASIL, 1965). Deste modo, 

direcionados ao domínio objetivo técnico profissional de graduados, são diversas as 

possibilidades de cursos Lato Sensu atualmente, dentre os quais podemos mencionar as 

especializações, os MBAs e os cursos de aperfeiçoamento. Já na categoria Stricto Sensu 

encontram-se os cursos de mestrado e doutorado voltados, propriamente, à pesquisa, com 

formação científica e docente.  

Em linhas gerais, durante a graduação os discentes aprendem as diferentes bases 

para um conhecimento específico de um determinado curso. Este momento da formação 

envolve um processo de ensino-aprendizagem mais voltado ao conhecimento abrangente 

de uma área, além de suas aplicabilidades que podem ser assimiladas por meio de 

disciplinas mais técnicas, trabalhos de campo, estágios, etc. Podemos dizer que a pós-

graduação lato sensu, seria uma extensão dos moldes da graduação, mas com o objetivo 

específico de desenvolvimento de uma disciplina, tanto em termos teóricos, quanto 

técnicos, e por essa razão, preparam o discente, de forma especializada, para o mercado 

de trabalho. Entretanto, na pós-graduação stricto sensu, para além de um conteúdo 

avançado recebido por meio de algumas poucas disciplinas, o discente tem a 

responsabilidade de produzir uma pesquisa sobre um objeto determinado, em um projeto 

pré-estabelecido. Sendo assim, no nível do mestrado acadêmico, a produção dessa 

pesquisa resultará em uma dissertação, que expresse domínio do tema e capacidade de 

sistematização do discente e cuja qual deverá ser submetida à uma comissão julgadora, 
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formada por pessoas que tenham nível acadêmico mais elevado que o avaliado e que 

deliberará se aquele conteúdo foi bem descrito e trabalhado, se há fundamentação 

bibliográfica e se assim, (como requisito principal, mas não exclusivo) o candidato está 

apto a obter o título de mestre. No doutorado acadêmico, para além do que é realizado no 

mestrado, o discente deverá produzir uma tese, desta forma, produzindo obrigatoriamente 

uma pesquisa de teor original, trazendo real contribuição para o conhecimento do tema, 

para então obter o título de doutor. E é principalmente das produções realizadas por 

discentes em nível de doutorado que o país avança em aspectos técnicos, tecnológicos, 

culturais, econômicos, entre outros. Conforme descrito no Parecer Sucupira com a pós-

graduação origina-se “uma universidade destinada não somente à transmissão do saber já 

constituído, mas voltada para a elaboração de novos conhecimentos mediante a atividade 

de pesquisa criadora” (BRASIL, 1965).  Vale ressaltar que a pós-graduação stricto sensu 

tem uma forte função na formação de pesquisadores, no entanto, também se preocupa em 

formar recursos humanos altamente qualificados para o mercado de trabalho não 

acadêmico e para a docência no ensino superior.  

De acordo com o Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, em uma população de quase 191 milhões de brasileiros, 

aproximadamente 3,2% dela estava matriculada em algum curso de ensino superior à 

época (IBGE, 2020). Já em relação aos cursos de pós-graduação lato sensu este número 

chegou a representar cerca de 0.35% (666.613) da população, pouco mais expressivo que 

os 0.09% (177.472) matriculados em cursos de mestrado e 0.04% (77.763) em doutorado. 

Já em pesquisa realizada através do Portal GeoCapes, podemos observar que em 2018 

havia cerca de 131.607 mil alunos matriculados em cursos de mestrado acadêmico e cerca 

de 114.867 mil em doutorado acadêmico (GEOCAPES, 2020). Se contarmos os cursos 

de mestrado e doutorado profissionais havia mais 42.064 e 52 alunos matriculados, 

respectivamente. Desta forma, obtemos um total de 288.590 discentes matriculados em 

cursos de pós-graduação stricto sensu, no ano de 2018, representando cerca de 0,14% de 

uma população de 208.494.900 estimada no mesmo ano (OLIVEIRA, 2018). À vista 

disso, notamos um acesso às universidades brasileiras tão restritivo que não é difícil 

testemunharmos um distanciamento das pessoas em relação as atividades realizadas na 

universidade. E esse distanciamento não é só de sua produção, mas também físico. Desta 

forma, sabemos que muitas pessoas não tiveram experiência próxima de uma 

universidade para compreender sua relevância. Contudo, culpá-las não é um caminho 
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honesto. Nessa ocasião de obscuridade sobre o papel da universidade, cabe àqueles que 

usufruem deste ambiente se aproximar da sociedade, demonstrando como a universidade 

funciona, o que é realizado, como esses trabalhos podem ser determinantes para a 

independência do país (em termos econômicos e culturais), quais são as pretensões futuras 

de seus projetos e qual é o seu impacto real para a sociedade, seja em termos locais, 

nacionais ou globais. 

 

1.2 A CAPES 

 

A Pós-graduação Stricto Sensu, tanto pela importância de sua produção, quanto 

pelos significativos investimentos financeiros recebidos pelo Estado, é regida e 

controlada por órgãos nacionais superiores. O órgão responsável por sua regulação e 

avaliação é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes – 

sendo a mesma definida como uma Fundação do Ministério da Educação que tem por 

finalidade expandir e consolidar os programas de pós-graduação no Brasil, e, desde 2007, 

passou também a atuar na formação de professores da educação básica (CAPES, 2008). 

A Capes, antiga “Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior” foi instituída a partir de uma comissão, criada em 11 de julho de 1951 

(BRASIL, 1951) e tinha como objetivo aumentar e melhorar o nível de especialização de 

pessoal, tanto para empreendimentos privados quanto para o setor público, com vistas no 

desenvolvimento do país. Fundamentava-se, deste modo, em uma urgência na formação 

de especialistas e pesquisadores nacionais. Com a implantação do Programa 

Universitário, no ano de 1953, o Professor Anísio Spínola Teixeira contratou professores 

visitantes estrangeiros, estimulou intercâmbios e iniciou a concessão de bolsas de estudos 

e verbas de apoios para eventos científicos.  

A partir de 1966 o governo brasileiro apresentou o 1º Plano Nacional de 

Desenvolvimento, o qual estabeleceu as Reformas Universitárias e do Ensino 

Fundamental, além da consolidação do Regulamento da Pós-graduação (BRASIL, 1968). 

Anos mais tarde, em 1974, a Capes tem sua estrutura alterada e passa a ser órgão central 

superior, usufruindo de autonomia administrativa e financeira.  
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No ano de 1981, a Capes elaborou o Plano Nacional de Pós-graduação Stricto 

Sensu e através do Decreto nº 86.791 (BRASIL, 1981) passa a exercer as atribuições do 

Conselho Nacional de Pós-graduação, sendo reconhecida como Agência Executiva do 

Ministério da Educação junto ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, com isso 

cabendo-lhe elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao ensino 

superior. Apesar de seu crescimento ao longo dos anos, durante o Governo Collor ocorreu 

a implementação da Medida Provisória nº150, de 15/03/1990, que extinguiu a Capes 

(BRASIL, 1990). Todavia, com o desencadeamento de intensa mobilização, se conseguiu 

a reversão da medida. Em 12 de abril de 1990 a Capes é recriada pela lei nº 8028, com a 

qual se autorizou o poder público a instituí-la como Fundação Pública (BRASIL, 1990). 

Em 1995 a Capes passou por uma reestruturação, ultrapassando a marca de 1000 cursos 

de mestrado e de 600 cursos de doutorado, envolvendo mais de 60 mil alunos.  

Em meados de 2007 o Congresso Nacional aprovou por unanimidade a lei 

11.502/2007, criando a nova Capes, que além de coordenar o alto padrão do Sistema 

Nacional de Pós-graduação, também passa a fomentar a formação inicial e continuada de 

professores para a educação básica (BRASIL, 2007).  

No ano de 2018, foram contabilizados 333.800 discentes, sendo 246.474 

matriculados nos programas de mestrado e doutorado acadêmicos; 87.326 titulados 

(64.432 mestres e 22.894 doutores) e mais de 4.200 programas de pós-graduação em 

funcionamento. Ao mesmo tempo foram concedidas pelos principais programas da Capes 

de fomento, no mesmo ano, um total de 99.083 bolsas no país, sendo 47.478 de mestrado, 

44.530 de doutorado e 7.075 de pós-doutorado (GEOCAPES, 2020).  

Assim, a Capes é o órgão que coordena o Sistema Nacional de Pós-graduação, 

cujos os objetivos são i) a formação pós-graduada de docentes para todos os níveis de 

ensino; ii) a formação de recursos humanos qualificados para o mercado não acadêmico 

e iii) o fortalecimento das bases científica, tecnológica e de inovação. A Capes também 

subsidia os Planos Nacionais de Educação e de Pós-graduação, os quais tem por objetivo 

a definição de novas diretrizes, estratégias e metas para dar continuidade e avançar nas 

propostas para política de pós-graduação e pesquisa no Brasil (CAPES, 2010).  

Desta forma, as atividades atuais de concentração da Capes podem ser resumidas 

pelos seguintes pontos: 
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● Avaliação da pós-graduação stricto sensu; 

● Acesso e divulgação da produção científica; 

● Investimentos na formação de recursos humanos de alto nível no país e exterior; 

● Promoção da cooperação científica internacional; 

● Indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para a 

educação básica nos formatos presencial e a distância (CAPES, 2008). 

E dentre as principais atividades da Capes, dedicaremos nossa pesquisa à atividade da 

Coordenação de reconhecer e avaliar os programas de pós-graduação stricto sensu do 

Brasil. 

  

1.3 AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

O sistema de avaliação de programas de pós-graduação brasileiro é um 

instrumento que define quais programas deverão ser credenciados, descredenciados, 

mantidos e quais terão progressão em sua nota, indicando, por meio deste recurso 

avaliativo, quais são os padrões de excelência esperados para a comunidade universitária. 

Além disso, os resultados das avaliações servem de base tanto para a concepção de 

políticas para a pós-graduação, quanto para dimensionar as ações de fomento, como 

bolsas, auxílios, apoios, etc. Para nortear este processo, os dois objetivos principais da 

Avaliação são: i) certificar a qualidade dos programas de pós-graduação e ii) identificar 

assimetrias regionais e áreas estratégicas para criação e expansão de programas de pós-

graduação no Brasil (CAPES, 2014a). 

A Avaliação da Capes é realizada a partir da divisão dos programas de pós-

graduação em 49 Áreas do conhecimento, mas segue uma mesma sistemática de quesitos 

básicos a serem avaliados, por consultores ad hoc - membros da comunidade científica. 

As 49 Áreas são agregadas em dois níveis: o primeiro nível são os Colégios e o segundo 

nível as grandes Áreas. São três os colégios: Colégio de Ciências da Vida, Colégio de 

Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar e Colégio de Humanidades. Cada 

Colégio é dividido em três grandes Áreas. No caso do Colégio de Ciências da Vida, ele é 

dividido nas grandes Áreas: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, 
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sendo a Medicina III, a Área que contempla os programas médico-cirúrgicos, uma das 

nove áreas da grande Área Ciências da Saúde (Anexo 1). 

A Avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros foi 

estabelecida há mais de 40 anos, no ano de 1976, e era realizada anualmente. Em 1984, 

ela passou a acontecer a cada dois anos; em 1998, ela foi determinada para avaliar um 

período de três anos; e, enfim, desde a última Avaliação (2013-2016) ela tem sido 

organizada no formato quadrienal. Em sua configuração atual, a Avaliação conta com a 

realização de um Seminário de meio-termo, o qual tem por proposta examinar o 

andamento dos programas nos dois primeiros anos do período que está sendo avaliado, 

para que possam ser trabalhados os pontos frágeis de cada um até o momento final da 

Avaliação quadrienal e assim compor as suas notas equivalentes. 

Vigente até o ano de 2017, a Avaliação era composta por cinco requisitos: 1) 

Proposta do Programa; 2) Avaliação do Corpo Docente; 3) Avaliação do Corpo Discente, 

Teses e Dissertações; 4) Produção Intelectual e 5) Inserção Social. Para que um programa 

de pós-graduação fosse bem avaliado ele deveria obter o conceito “Muito Bom” em maior 

proporção nos subitens de cada requisito da Avaliação, além de um conjunto mínimo de 

conceitos “Muito Bom” em determinados requisitos para obter progressão em sua nota 

(BRASIL, 2017). 

De acordo com as orientações sobre as Avaliações de cursos temos que: 

(..) Os Programas recebem notas na seguinte escala: 1 e 2, tem canceladas as autorizações de 

funcionamento e o reconhecimento dos cursos de Mestrado e/ou Doutorado por ele oferecidos; 3 

significa desempenho regular, atendendo ao padrão mínimo de qualidade; 4 é considerado um bom 

desempenho e 5 é a nota máxima para Programas com apenas Mestrado. Notas 6 e 7 indicam 

desempenho equivalente ao alto padrão internacional (CAPES, 2014b, p.1).  

 

A Avaliação da educação superior, nos moldes atuais, pode ser considerada uma 

forma de aferição por meio da qual as instituições estão justificando os investimentos 

efetuados pelo Estado, sendo assim, uma espécie de prestação de contas. Todavia, o 

processo de avaliação pode ser realizado com base em diferentes modelos, que idealizam 

diferentes objetivos. Dentre os modelos mais conhecidos, podemos citar o anglo-

americano, que é caracterizado por medidas fundamentalmente quantitativas, para a 

garantia da qualidade. Este modelo é pautado na avaliação de critérios objetivos e 

concretos como a infraestrutura, o currículo do corpo docente, as publicações do 
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programa, etc. É por meio dessas medidas que este modelo de avaliação demonstra a 

distribuição e uso dos recursos públicos, os parâmetros para expansão dos programas, 

além da nota, que serve também para orientar os consumidores (futuros pesquisadores) 

na tomada de decisões pelo curso mais atraente. Do mesmo modo, as agências de fomento 

também se baseiam na avaliação para distribuição de recursos. Assim, o modelo anglo-

americano é compreendido como regulatório, baseado em controles de desempenho e 

sistemas de classificação. Há também o modelo francês-holandês, o qual propõe a mistura 

de uma avaliação quantitativa com medidas essencialmente qualitativas, pretendendo ser 

uma avaliação de caráter formativo. Neste modelo há uma valorização da avaliação 

institucional e reflexiva, com a qual se avalia além do objeto em si (no caso, os programas 

de pós-graduação), a própria prática de avaliação e seus efeitos, o que de fato só pode ser 

realizada a partir de um conjunto de juízos de valor pré-determinados (INEP, 2004).  

Desta forma, podemos fazer a distinção de que a Avaliação da pós-graduação 

proposta pela Capes iniciou seus trabalhos com base no modelo de avaliação anglo-

americano, estabelecendo diversos critérios quantitativos, e, deste modo, se mostrando 

sob um formato mais regulatório. Entretanto, também tem se proposto a investir em 

modelos de avaliações próximos ao francês-holandês, na medida em que tem valorizado 

aspectos qualitativos dos programas. 

  

1.4 REQUISITO INSERÇÃO SOCIAL 

 

A Avaliação tem sido frequentemente reestruturada com a intenção de se 

aprimorar e refletir sobre os reais parâmetros de qualidade da pós-graduação. Desta 

forma, foi em 2007 que o professor Renato Janine Ribeiro, diretor de Avaliação na época, 

junto à sua equipe, introduziram os aspectos da Inserção Social e da Solidariedade ao 

processo avaliativo, procurando valorizar a responsabilidade social dos programas de 

pós-graduação nacionais (RIBEIRO, 2007a).  

Como novo requisito da avaliação, os aspectos da Inserção Social e da 

Solidariedade dos programas de pós-graduação surgem como uma moderação dos moldes 

avaliadores mais competitivos - sob os quais os programas eram avaliados, em grande 

medida, comparativamente (RIBEIRO, 2007b). Além disso, o Professor Janine indicou 
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em seu artigo de apresentação do novo requisito como a Capes pretendia ir além do que 

já havia se estruturado nas Avaliações:  

E, com a introdução do quesito inserção social, damos um passo adiante: queremos também ver 

como esses mestres e doutores, bem como a pesquisa deles e de seus orientadores, atua em termos 

de desafios decisivos para a sociedade (RIBEIRO, 2007a, p.01). 

  

Neste momento, o então diretor da Avaliação havia percebido que o Sistema de 

Pós-graduação já estava suficientemente organizado para avançar em suas 

responsabilidades, propondo que os programas não apenas contribuíssem com o 

desenvolvimento do país, por meio das pesquisas científicas e da formação de recursos 

humanos de alto nível, mas também se ocupassem de questões com maiores impactos 

sociais, além de uma melhor comunicação entre a universidade e a sociedade. Como 

resultado, o novo requisito promoveu a abertura de um espaço de reflexão acerca de uma 

solidariedade, tanto em termos de cooperação entre programas, quanto em tornar ainda 

mais real a possibilidade de uma contribuição social transformadora. 

A responsabilidade social atribuída aos programas de pós-graduação brasileiros 

pode ser verificada, objetivamente na Avaliação da Capes, por meio de três aspectos:  

i) Cooperação entre programas; 

ii) Impacto regional ou nacional do programa; 

iii) Divulgação, visibilidade e transparência dada pelo programa às suas ações. 

Embora a proposta seja relativamente nova, observamos por meio da leitura do 

Relatório de Avaliação da Quadrienal 2013-2016 que os programas de pós-graduação da 

Área Medicina III não têm conseguido demonstrar a implementação de ações de inserção 

social de longo prazo, conforme esperado pela Capes. No relatório encontramos um 

resumo que considera os sucessos e desafios de todos os programas da Área Medicina III, 

em cada requisito. Sobre o requisito Inserção Social foi reconhecida a dificuldade em 

implementar ações de solidariedade pela Coordenação da Área: 

O quesito inserção social obteve os piores resultados com sete programas recebendo conceito 

regular e um o conceito fraco. A dificuldade da Área em atuar na Inserção Social tem sido 

suplantada por meio de iniciativas esparsas apesar da sinalização da importância deste quesito. 

Certamente este será um grande desafio para a Área para o próximo quadriênio (CAPES, 2017, p. 

84).  
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Com efeito, entendemos que essa dificuldade não será solucionada se não houver 

uma discussão aprofundada sobre o requisito e a busca pelas melhores ideias que possam 

auxiliar no planejamento de ações de inserção social e solidariedade dos programas de 

pós-graduação da Área Medicina III, de forma contínua.   

 

1.5 PROBLEMÁTICA 

 

Devemos então nos aprofundarmos sobre a concepção de Solidariedade para que 

possamos ter um entendimento mais rigoroso do que é esperado dos programas de pós-

graduação com o requisito Inserção Social. Marilena Jamur, autora de um estudo sobre a 

noção de solidariedade entre o público e o privado, demonstra que esta é uma antiga noção 

que era utilizada em diversos sentidos: “para traduzir fatos de dependência recíproca, de 

inseparabilidade da parte com relação ao todo; como elemento ou dado da realidade, 

característica das coisas ou dos seres interligados;” além do seu emprego para descrever 

propriedades identificadas pelas ciências naturais, antes mesmo de se tornar objeto da 

filosofia ou das ciências sociais  (JAMUR, 2005, p. 474). 

Já em sua forma moderna, a noção de solidariedade foi concebida no direito 

romano como um termo jurídico para se referir a ideia de um acordo que envolve 

mutuamente um dever e um direito socialmente definidos. “Trata-se de uma espécie de 

contrato, definindo mandato e obrigação mútuos entre devedores e credores: os devedores 

são solidários, e além de sê-lo por si mesmos, tornam-se garantidores ou fiadores mútuos” 

(JAMUR, 2005, p. 478). A noção moderna de solidariedade assim destaca a ideia de 

dependência recíproca, entre os cidadãos e entre cidadãos e Estado, visto que os 

indivíduos são ao mesmo tempo devedores e credores sociais conforme um contrato 

social anteriormente estabelecido. Por esta razão, quando refletimos a respeito da questão 

da solidariedade, levando em conta o seu sentido jurídico, torna-se clara a sua relação 

com as responsabilidades individuais e coletivas, aspectos relacionais exigidos pela vida 

em sociedade.  

Por conseguinte, tendo como base a reflexão sobre o viver em sociedade, a ideia 

de solidariedade deve ser concebida como uma experiência tal que revela a 

interdependência dos indivíduos e a consequente construção dos vínculos sociais. 
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Podemos deste modo observar a aplicação prática da teoria da solidariedade pela qual se 

fundamentou a criação dos direitos sociais. Por exemplo, um indivíduo que sofreu um 

acidente de trabalho e perdeu a capacidade de exercer a sua profissão não pode, 

simplesmente, ser descartado e marginalizado socialmente em decorrência de um evento 

ao acaso, do qual não teve responsabilidade alguma. Não seria justo. De acordo com os 

direitos sociais, ele deve ser assegurado pelo Estado recebendo sustento, tal como antes 

do seu acidente. Desta forma, o contrato social pautado na noção jurídica de solidariedade 

garante aos indivíduos que, independentemente de sua sorte, aquele cidadão que puder e 

tiver uma vida socialmente produtiva será protegido pelo Estado através de um seguro 

social, demonstrando portanto que na vida em sociedade cada participante deste contrato 

ocupa posições de responsabilidade e de interesse concomitantemente, seja assegurando 

direitos sociais, ou sendo produtivo socialmente. Com isso, observamos que a 

solidariedade é um dos elementos fundamentais para a construção dos vínculos sociais 

que estruturam a vida em sociedade, na qual os indivíduos estabelecem uma conexão 

baseada na reciprocidade, integrando assim à nossa experiência noções de direito, deveres 

e justiça social. 

 Sob o mesmo ponto de vista da noção de solidariedade, podemos pensar que o 

Sistema de Pós-graduação, em grande medida, é realizável devido aos investimentos do 

Estado, representado por toda a organização da Capes, cuja qual distribui os auxílios 

financeiros aos programas de pós-graduação de acordo com o resultado das avaliações 

periódicas. De fato, até mesmo os programas de pós-graduação vinculados ao sistema 

privado de ensino estão sob a tutela do Estado (e de sua Avaliação) e usufruem de bolsas 

de estudo, financiamentos de pesquisas e eventos científicos, intercâmbios de alunos e 

docentes, entre muitas outras benesses. Nesse aspecto, não podemos esquecer de 

mencionar outras importantes instituições que fazem parte do sistema de financiamento 

público à pesquisa, como o CNPq e as diversas Fundações de Amparo à Pesquisa 

Estaduais. Ou seja, os programas de pós-graduação são tanto credores e devedores do 

Estado, quanto credores e devedores da Sociedade. Devedores do Estado, na medida em 

que recebem todo o suporte estrutural e repasse financeiro, e credores na medida em que 

lhe pagam sua dívida através das pesquisas realizadas – que desenvolvem a ciência do 

país - e da formação de recursos humanos de alto nível. Por outro lado, os programas de 

pós-graduação são devedores da sociedade, por receberem auxílio financeiro captado por 

meio dos impostos recolhidos dos cidadãos. No entanto, não está claro de que forma os 
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programas de pós-graduação têm recompensado a sociedade nesta relação. Assim, para 

que seja completa esta relação de reciprocidade, os programas de pós-graduação podem 

retribuir à sociedade, conforme propõe o requisito Inserção Social, por meio de ações de 

solidariedade que tenham um impacto social mais imediato e de ações que provoquem o 

reconhecimento social da importância da produção de conhecimento advinda da pós-

graduação, através da divulgação científica.  

Contudo, parece haver uma ausência de compreensão do que Marilena Jamur 

descreve como noção jurídica de solidariedade no próprio meio acadêmico, pois o novo 

requisito proposto pela Avaliação da Capes chegou a ser questionado por representar 

supostamente uma obviedade a respeito da relação integrada que todo programa de pós-

graduação tem com a sociedade. Um programa de pós-graduação produz conhecimentos 

que serão úteis para sociedade e, portanto, já estaria cumprindo o seu papel solidário por 

trazer assim um benefício ao social. Neste ponto, podemos observar uma confusão entre 

as noções de reciprocidade para com o Estado e reciprocidade para com a sociedade, já 

mencionadas. 

Como exemplo deste posicionamento podemos citar um evento promovido pelo 

Fórum Sul de Coordenadores de Programas da Área, a VII ANPEDSUL, realizado em 

junho de 2008, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina: 

Para essa linha de reflexão que percebe a inserção social como dimensão constitutiva da pós-

graduação convergiu um conjunto de manifestações de pesquisadores da área da educação da 

região sul do Brasil. (...) a questão da “pesquisa e inserção social” foi refletida em mesas 

específicas nos 20 eixos temáticos em torno dos quais se organizou o evento. Aproximadamente 

60 reflexões foram apresentadas, cuja maior parte tendeu a identificar a inserção social como o 

próprio fazer da pós-graduação. (BOUFLEUER, 2009, p. 376) 

 

Não obstante a compreensão de tal relação de obviedade entre a produção da pós-

graduação e o impacto na sociedade, isto é, da Inserção Social como uma dimensão 

inerentemente constitutiva da pós-graduação, esta relação não é vista dessa maneira pela 

Capes. Se o fosse, não faria sentido dar tanta relevância à solidariedade ou inserção social, 

ao ponto até de incluí-las como um requisito na Avaliação dos programas. Assim, levando 

em conta os posicionamentos apresentados, em 2008, no Fórum Sul, observamos ainda 

hoje certa dificuldade de compreensão sobre a necessidade de integração da pós-

graduação com a sociedade, como se vê muitas vezes pelo afastamento de uma parcela 

dos pesquisadores em relação às questões mais práticas, como o simples ato de reportar 
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o andamento e os resultados de suas pesquisas para pessoas que não convivem no 

ambiente acadêmico. 

Nota-se que a noção de solidariedade, nos tempos atuais, tem sido usualmente 

mais atrelada à ideia de ações voluntárias das quais inexiste a noção de uma troca anterior, 

persistindo-se assim a noção de caridade, que acaba por dissolver todo o sentido de 

obrigação e direito mútuos que a própria noção de solidariedade deveria remeter, como 

em seu significado moderno, original. A consequência disso é justamente o entendimento 

de que qualquer coisa que seja realizada fora do âmbito da pesquisa caracteriza um favor, 

ao invés de configurar um reconhecimento da necessidade dos vínculos sociais, vivido 

por uma relação pautada em trocas. Perde-se, com isso, o desafio de se criar possibilidades 

de apropriação social do conhecimento e, assim, contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento intelectual de nossa sociedade. 

 Argumentando na direção contrária, o Professor Renato Janine Ribeiro entende o 

requisito Inserção Social como uma inovação: 

Essa inovação é muito importante, porque significa o reconhecimento oficial, pela Capes, de que 

a pós-graduação tem uma responsabilidade social e deve assim, não apenas melhorar a ciência, 

mas também melhorar o país e, por que não? Sobretudo se pensarmos em termos de ecologia e 

meio ambiente, o mundo. (RIBEIRO, 2007a, p. 01) 

 

Essa responsabilidade social citada pelo Professor Janine demonstra que a 

“inserção social é uma dimensão cobrável e avaliável na pós-graduação. Afinal, ela é feita 

por profissionais que devem ter a devida dimensão do seu trabalho e do ‘valor’ do 

investimento que a sociedade faz junto a eles” (BOUFLEUER, 2009, p. 378).  

No caso da Área Medicina III, os programas de pós-graduação não têm 

conseguido demonstrar tal relação de integração social de forma evidente para os 

avaliadores da Capes. Com isso, surge a questão: os programas de pós-graduação da Área 

Medicina III têm uma postura solidária com a sociedade e com os demais programas mas 

não conseguem demonstrar isso aos avaliadores da Capes, ou os programas da Área 

Medicina III têm falhado em dedicar esforços para uma relação mais integrada com a 

sociedade e com os demais programas de pós-graduação? Neste ponto, o sistema de 

avaliação já demonstra sua condição tanto objetiva, quanto reflexiva, por se tratar de 

instrumento revelador de pontos fracos dos programas. Através da transparência da 
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Avaliação é que se pode gerar autorreflexão, autocrítica, desejo de mudança e a 

possibilidade de implementação de melhorias aos programas. 

Destarte, partindo de uma reflexão sobre o Programa de Pós-graduação em 

Medicina (Urologia) da Universidade Federal de São Paulo e expandindo-a aos demais 

programas da Área Medicina III, surgiram as seguintes indagações: o que um programa 

de pós-graduação deve fazer para se aproximar da sociedade? Como ele pode retribuir 

socialmente os investimentos que ele recebe? Ou ainda, o que um programa de pós-

graduação tem a dizer para a sociedade? O que tem descoberto que possa ser socializado? 

Essas são algumas das importantes questões que orientaram esta pesquisa para a busca de 

propostas que possam ajudar aos programas de pós-graduação a melhorar seus 

desempenhos nas Avaliações da Capes, demonstrando uma maior integração com a 

sociedade e com outros programas. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Podemos observar que o tipo de iniciativa proposta pelo requisito Inserção Social 

já é prática estabelecida em países desenvolvidos, mesmo que muitas vezes suas 

universidades não cheguem a ser avaliadas oficialmente pelo governo. Certamente, o fato 

dessas universidades terem um financiamento tanto público, quanto privado, 

significativamente maior do que as universidades brasileiras, é um fator decisivo para se 

entender a abrangência de suas ações. De toda forma, é importante considerarmos o que 

têm sido feito nesses outros ambientes universitários para que possamos pensar em 

maneiras de se estabelecer o nosso ensino e pesquisa igualmente de forma extensiva, a 

fim de que o mesmo tenha um considerável alcance social. 

 Efetivamente, observamos como fato comum às universidades norte-americanas 

a noção de “community outreach”, ações locais da universidade realizadas por 

funcionários, docentes e alunos com o enfoque em cidadãos da comunidade entorno. São 

diversos os tipos de ações de “community outreach”, podemos citar exemplos de ações 

de cunho mais humanitário baseadas em doações para populações mais pobres; ações 

colaborativas com o ensino médio, como feiras de profissões; ações educativas para 

público leigo, através de grupos de palestras ou oficinas aplicadas, como por exemplo, 

um grupo sobre economia doméstica e crescimento financeiro, entre muitos outros casos. 

 Em particular, um caso interessante de se observar foi descrito por Courtney 

Stevens (2011) em um de seus artigos, no qual ele propõe uma integração dessas ações 

conhecidas como “community outreach” com um curso de neurociência na graduação. O 

autor descreve um projeto inicial de ações que podemos chamar de “ações de inserção 

social”, primeiramente, observando a oportunidade de divulgação dessas ações para o 

corpo docente em instituições nas quais não há programas formais de “community 

outreach”. As tarefas são baseadas nos interesses dos alunos com a intenção de levar a 

educação básica em neurociência tanto para alunos do ensino fundamental e médio, 

quanto para o público leigo, além de envolver a comunidade em questões sobre ética que 

são especialmente relevantes para os estudos em neurociência. O conjunto dessas ações 

oportuniza a formação de uma cultura local que integre essa comunidade aos 

conhecimentos gerados por tal instituição, além de estimular futuros pesquisadores antes 

do ingresso na faculdade. Por outro lado, os alunos de graduação que participam de 
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atividades dessa natureza podem ter mais propensão a se preocuparem com a divulgação 

científica no futuro.   

Dentre essas ações, foi apresentada uma lista de sites de divulgação científica. 

Para citar alguns, observamos um site voltado para crianças, com diversos conteúdos 

lúdicos como atividades sobre o cérebro, vídeos, jogos, etc (NEUROSCIENCE FOR 

KIDS, 2020); outro site apresentado contém webcasts, podcasts, plano de atividades para 

alunos (DANA FOUNDATION, 2020); um terceiro apresenta conteúdo sobre drogas, 

seus efeitos no cérebro, sendo os artigos escritos em linguagem acessível, além de 

disponibilizar guias com informações específicas sobre drogas para estudantes e 

professores (NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE, 2020).  

Apesar da falta de reconhecimento em relação às ações de inserção social, o autor 

busca demonstrar a importância das ações de extensão na universidade. Ele sugere a 

realização de projetos gerados pelos próprios alunos, que, por um lado, reduzam a 

responsabilidade de organização e coordenação por parte dos docentes e, por outro, 

aproveitem das conexões dos alunos com a comunidade. Stevens ressalta o impacto que 

um curso mais atuante socialmente terá na formação desse aluno. E critica a falta de apoio 

que algumas instituições têm em incorporar esse tipo de ação no próprio currículo dos 

cursos, o que demonstra uma perda de oportunidade tanto para a faculdade em atuar com 

a comunidade, como para os alunos que deixam de ter uma experiência de imersão no 

conteúdo proposto. 

O projeto em si consistiu em promover um debate com alunos de um curso de 

neurociência da Willamette University propondo relacionar as questões de neurociência 

com problemas do “mundo real”. A partir disso foi solicitado que os alunos, logo no início 

do semestre, apresentassem propostas de projetos de extensão contendo uma descrição 

clara dos objetivos e métodos e um cronograma estruturado tangível. Algumas ideias de 

projetos foram sugeridas pelos próprios professores como exemplos para que os alunos 

adaptassem às suas áreas de interesse pessoal. Os projetos foram acompanhados pelos 

professores que ajudaram com orientações para a execução e, por fim, os trabalhos foram 

avaliados pelos próprios alunos, que assim puderam perceber não só o impacto dessas 

ações, mas também como poderiam melhorar futuramente os seus projetos. 

Além desse trabalho descrito por Stevens, poderíamos citar inúmeras outras ações 

de “community outreach” divulgadas nos sites eletrônicos das universidades. A 
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universidade Johns Hopkins, por exemplo, tem uma lista de ações que realiza 

constantemente. Para mencionar uma delas, podemos falar sobre o Tutorial Project 

(JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2019), existente há mais de 60 anos, que consiste em 

um grupo treinado de tutores (estudantes e docentes da instituição) que auxiliam cerca de 

100 crianças da vizinhança no desenvolvimento da leitura e de habilidades matemáticas, 

duas vezes por semana. Até mesmo o transporte das crianças é providenciado pela 

universidade, que também conta com a contribuição de doações privadas para este 

projeto. Outra universidade com diversos programas de abrangência à comunidade local 

é a Universidade de Harvard, sendo um destes o programa MEDscience (HARVARD IN 

THE COMMUNITY, 2019), que oferece a alunos de escola pública a oportunidade de 

aprender por meio de casos clínicos simulados e de aulas que acontecem nos laboratórios 

da universidade. Os professores de biologia das escolas de ensino médio que participam 

do programa ministram suas aulas baseadas em um currículo estruturado pelo 

MEDscience, sobre anatomia e fisiologia de sete sistemas do corpo humano. Uma vez por 

semana, os alunos visitam o laboratório de simulação da universidade para aplicarem os 

conhecimentos aprendidos em sala de aula através da discussão dos casos clínicos.    

 Mas ainda que consideremos esses exemplos positivos do que já tem sido feito 

por diversas universidades mundialmente reconhecidas, é inegável que o requisito 

Inserção Social, desde que foi instituído, segue envolto de polêmicas por envolver seja 

uma suposta subjetividade, seja uma questionável necessidade. Todavia, ele nada mais é 

do que uma proposta de estímulo para uma retribuição da universidade à sociedade já 

muito comum em outros países, especialmente naqueles com universidades tradicionais 

que serviram de referência para os nossos modelos de ensino e avaliação. 

Dessa forma, entendemos que nossa pesquisa, ainda que pouco abrangente, é de 

fundamental importância por se propor a auxiliar na compreensão das expectativas da 

Capes em relação ao seu requisito avaliativo Inserção Social. Por meio das informações 

coletadas e analisadas, poderemos indicar diferentes possibilidades de organização aos 

programas, através das quais se possam amadurecer reflexões a respeito das contribuições 

reais que os mesmos podem promover junto à sociedade e para com outros programas de 

pós-graduação ainda pouco desenvolvidos. Neste sentido, entendemos, também, que esta 

pesquisa poderá contribuir para a criação de uma cultura de solidariedade dentro dos 

programas de pós-graduação da Área Medicina III, tal como a observada em outros 

países.  
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Somado aos argumentos do exemplo de outras universidades e da proposta do 

requisito de formar uma cultura de solidariedade, acreditamos intensamente na relevância 

social e acadêmica que fundamenta este requisito: do ponto de vista acadêmico, na 

formação do pesquisador e no crescimento dos programas através de ações de cooperação 

entre os mesmos; e, do ponto de vista social, por meio de benefícios que tenham um 

impacto imediato para a sociedade. Mais do que isso, ao observarmos as dificuldades dos 

programas de pós-graduação da Área Medicina III em demonstrar tais ações de Inserção 

Social, não resta dúvida que aprofundar o conhecimento sobre este requisito é não só uma 

das condições para a evolução dos programas em termos de avaliação, mas sobretudo 

para que haja uma troca legítima entre os núcleos de pesquisa científica nacionais e a 

sociedade.  

Por fim, o incentivo que o requisito Inserção Social traz para que os programas de 

pós-graduação tenham uma postura colaborativa entre si impulsiona a possibilidade de 

atingir de modo mais eficiente um dos principais objetivos da Avaliação: a expansão dos 

programas de pós-graduação para áreas que apresentam maiores assimetrias em termos 

educacionais e de desenvolvimento de pesquisa.   
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3. OBJETIVO  

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal deste trabalho é compreender as dificuldades e os sucessos 

que os programas de pós-graduação acadêmicos da Área Medicina III apresentam na 

implementação de ações de Inserção Social. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos buscaremos, primeiro, definir ações de Inserção 

Social para o Programa de Pós-graduação em Medicina (Urologia) da Unifesp para, 

depois, elaborar um roteiro de atividades básicas de planejamento e execução de ações de 

Inserção Social para os programas de pós-graduação da Área Medicina III. 
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4. MÉTODO 

4.1 ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÕES DA ÁREA  

 

Parte deste estudo se deu por meio da análise dos relatórios das três últimas 

avaliações dos programas de pós-graduação da Área Medicina III, realizadas pela Capes 

(Avaliações dos triênios 2007-2009 e 2010-2012, e do quadriênio 2013-2016), em 

especial, sobre qual foi o desempenho dos programas acerca do aspecto da Inserção 

Social. 

 

4.2 QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 

Elaboramos um questionário com base na ficha de avaliação da Área, utilizada na 

última avaliação quadrienal, objetivando a investigação sobre o aspecto da solidariedade 

entre programas e Inserção Social. A Área da Medicina III é formada, atualmente, por 36 

programas de Mestrado e Doutorado Acadêmicos e 14 programas profissionais. Optamos 

por aplicar os questionários e limitar essa pesquisa aos programas acadêmicos, tendo em 

vista que os pesos e especificações dos requisitos são divergentes entre programas 

acadêmicos e profissionais, o que nos obrigaria a proceder com questionários e análises 

distintas. Sendo assim, nos meses entre março de 2019 e fevereiro de 2020, o questionário 

foi encaminhado aos(as) 36 coordenadores(as) e vices-coordenadores(as) dos programas 

de pós-graduação acadêmicos da Área Medicina III, em formato de formulário do Google. 

A intenção foi identificar de forma objetiva quais são as ações de solidariedade 

implementadas ou as dificuldades encontradas para implementá-las, segundo a 

interpretação dos(as) próprios(as) coordenadores(as) e/ou vice-coordenadores(as).  
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“O Requisito Inserção Social na Avaliação da Capes - Programas de Pós-

graduação da Área Medicina III” 

 

OBS: Este questionário não tem caráter avaliativo sobre os programas.  

As respostas não serão consideradas individualmente.  

Os dados coletados representarão a Área Medicina III. 

 

Endereço de e-mail: 

DADOS DO PROGRAMA 

● Nome do programa: 

● Instituição: 

● Idade coordenador(a): 

● Gênero coordenador(a): 

● Há quanto tempo ocupa a função de coordenador(a) (em anos): 

● Idade vice-coordenador(a): 

● Gênero vice-coordenador(a): 

● Há quanto tempo ocupa a função de vice-coordenador(a) (em anos): 

 

INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO 

1) O Programa de Pós-graduação realiza/realizou alguma(s) das ações de cooperação 

abaixo: 

- Minter/ Dinter 

- PROCAD 

- Associação entre IES 

- Outras – Colaborações em Projetos de Pesquisa, publicações conjuntas, etc. 

- Nenhuma 

● Em caso afirmativo, descreva a atividade de cooperação (Programas de Pós-

graduação ou Instituição de Ensino Superior envolvidos; Número de discentes 

envolvidos; Número de docentes envolvidos; Há quanto tempo desenvolve tal 

cooperação; Resultados/ Produções da cooperação; Comentários que julgar 

pertinente sobre a atividade de cooperação) 

 

2) O Programa de Pós-graduação já enviou/recebeu Professor(a) Visitante a/de outra 

Instituição de Ensino Superior? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, cite o nome do Professor(a), o objetivo, o ano e a IES. 
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3) O Programa de Pós-graduação participa/ participou de algum programa de 

intercâmbio internacional? (mestrado/ doutorado sanduíche e estágio pós-doutoral no 

exterior ou estágio através de parcerias universitárias) 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, especifique a modalidade e quantos alunos já realizaram 

nos últimos cinco anos? 

 

IMPACTO E INSERÇÃO 

4) O Programa de Pós-graduação organiza/organizou alguma ação de cooperação e 

integração com escolas de educação básica ou público leigo? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, especifique o tipo de ação (projetos conjuntos, palestras, 

feiras, oficinas, visitas a laboratórios, etc), a periodicidade, a abrangência e a 

escola 

 

5) O Programa de Pós-graduação já elaborou material didático para ensino de alunos ou 

docentes da educação básica? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, especifique o público alcançado, o formato, o assunto do 

material e o ano de publicação. 

 

6) O Programa de Pós-graduação já elaborou material didático para divulgação 

científica? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, especifique o público alcançado, o formato, o assunto do 

material e o ano de publicação. 

 

7) O Programa de Pós-graduação faz alguma divulgação do progresso científico da Área 

Medicina III no país ou no exterior? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 
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● Em caso afirmativo, especifique (matérias jornalísticas, entrevistas, canais da 

internet, apresentação em congressos, etc) 

 

8) Representantes do seu Programa de Pós-graduação já participaram de Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas, consultivos ou deliberativos, nos últimos cinco anos? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, especifique (Conselhos Municipais, Estaduais ou Federais 

de Saúde, Educação, Assistência Social, Direitos Humanos, Ciência e 

Tecnologia, etc). 

 

9) O Programa de Pós-graduação possui programa estruturado para oferecimento de 

Iniciação Científica? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, especifique o processo seletivo e quantos alunos concluíram 

nos últimos cinco anos 

 

10) O Programa de Pós-graduação ofereceu vagas exclusivas para alunos de outras 

cidades nos últimos cinco anos? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, quantos alunos já se formaram? 

 

11) O Programa de Pós-graduação está apto a receber alunos estrangeiros? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

 

12) O Programa de Pós-graduação já recebeu alunos estrangeiros? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, resuma a experiência (quantos alunos se formaram, como 

foi a adaptação ao Programa, algum registro sobre alocação no Mercado de 

trabalho, etc) 
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13) Há alguma forma de registro sobre a alocação dos egressos no mercado de trabalho? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, como é realizado? 

 

 

14) O Programa de Pós-graduação tem alguma interação com o setor empresarial, 

oferecendo especialização de funcionários através de cursos de mestrado? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, com qual empresa e há quanto tempo? 

 

15) O Programa de Pós-graduação desenvolve ou dissemina técnicas e conhecimentos 

que promovam economia ao serviço público (respeitando e considerando seus efeitos 

sociais e ambientais)? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, descreva a técnica/conhecimento 

desenvolvida/disseminado? 

 

16) O Programa de Pós-graduação desenvolve propostas inovadoras de ensino? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, qual a proposta? (Ensino híbrido, Ensino a Distância – EaD, 

teleconferências, uso de aplicativos, etc) 

 

17) O Programa de Pós-graduação desenvolve ou já desenvolveu alguma atividade com 

foco em problemas locais, regionais ou nacionais? 

- SIM 

- NÃO 

- NÃO SEI 

● Em caso afirmativo, descreva a atividade 
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VISIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA 

 

18) O Programa de Pós-graduação possui página web ativa? Se sim, qual o endereço? 

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Espaço para comentários sobre dificuldades na realização de ações de Inserção Social, 

Cooperação entre Programas e/ou Ações de Transparência pelo Programa de Pós-

graduação 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS QUESTIONÁRIOS  

 

Depois de aplicados os questionários, foi realizada uma análise descritiva dos 

dados por meio da apresentação da média, mediana e/ou frequência observadas nos 

mesmos. 

  

4.4 ANÁLISE DA VISIBILIDADE 

 

Considerando a visibilidade e transparência que os programas devem dar às suas 

ações, foram coletados a partir da Plataforma Sucupira os endereços dos sites registrados 

de cada programa acadêmico da Área Medicina III, e com isso analisamos, conforme os 

itens propostos na ficha de avaliação da Área da quadrienal 2013-2016, todos os aspectos 

relevantes que deveriam estar expostos em cada site (cf. o levantamento dos dados da 

análise de visibilidade e transparência no Apêndice 02). 

● Nome Programa 

● Instituição 

● Site informado na Plataforma Sucupira 

● Site verdadeiro 

● Link direto 
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● A página pode ser traduzida para outras línguas? Quais? 

● Há conteúdo de divulgação científica na página web? 

● No site há detalhamento sobre o Programa - Histórico? 

● No site há detalhamento sobre o Programa - Evolução? 

● No site há detalhamento sobre o Programa - Autoavaliação? 

● No site estão disponíveis as notas das Avaliações da Capes sobre o Programa - 

Atual? 

● No site estão disponíveis as notas das Avaliações da Capes sobre o Programa - 

Anteriores? 

● No site estão disponíveis as Fichas de Avaliações da Capes? 

● No site estão disponíveis as descrições das Áreas de Concentração e Linhas de 

Pesquisa? 

● No site estão disponíveis as descrições das Áreas de Concentração e Linhas de 

Pesquisa com os respectivos projetos vinculados? 

● Há links de acesso para o currículo Lattes dos orientadores? 

● Há catálogo das Disciplinas ofertadas com respectivos cronogramas, ementas, 

referências bibliográficas e docentes responsáveis? 

● No site está disponível a relação dos alunos matriculados e as datas das 

matrículas? 

● No site está disponível a relação dos alunos matriculados, as datas das 

matrículas, os títulos dos Projetos de Pesquisas e Linhas de Pesquisas 

vinculadas? 

● No site estão divulgados os processos de credenciamento/ recredenciamento de 

orientadores no Programa de Pós-graduação? 

● No site estão disponíveis/ divulgados os processos seletivos para ingresso de 

discentes no Programa de Pós-graduação? 

● No site estão disponíveis links/ informações para os artigos de publicações? 

● No site estão disponíveis documentos/informações sobre patentes? 

● No site estão disponíveis as relações de alunos participantes de Iniciação 

Científica? 

● No site estão disponíveis as relações de alunos participantes de Doutorado 

Sanduíche? 

● No site estão disponíveis as relações de alunos participantes de Pós-doutorado? 
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● No site estão disponíveis informações sobre o destino dos egressos? 

● No site há disponibilização de acesso a teses e dissertações? 

● Data do acesso 

 

O projeto de pesquisa referente a este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo em 07/09/2018, sob o parecer nº 

2.880.283 e parecer final: 0443/2018 (c.f. Anexo I: Aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa). 
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5. RESULTADOS 

5.1. ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÕES DA ÁREA 

 

O quadro abaixo mostra os conceitos recebidos pelos programas de pós-graduação 

acadêmicos da Área Medicina III nas três últimas avaliações da Capes, considerando 

apenas o requisito Inserção Social. 

Tabela 01: Conceitos Requisito Inserção nas três últimas avaliações da Capes – Programas de 

Pós-graduação da Área Medicina III 

 

Conceito Trienal 2010 Trienal 2013 Quadrienal 2017 

Insuficiente 02 (4,6%) - - 

Fraco 04 (9,3%) - 01 (2,7%) 

Regular 13 (30,2%) 07 (19,4%) 07 (18,9%) 

Bom 06 (13,9%) 15 (41,7%) 16 (43,2%) 

Muito Bom 18 (41,9%) 14 (38,9%) 13 (35,1%) 

Total PPG: 43 (99,9%) 36 (100%) 37 (99,9%) 

* Quadro elaborado pela autora 

** Os percentuais podem não somar 100% porque os dados foram arredondados 

 

 Além das notas obtidas pelos programas conforme o requisito Inserção Social nas 

três últimas avaliações, fizemos um levantamento dos aspectos indicados em cada 

relatório de avaliação pela Coordenação da Área e observamos que, em cada um deles, 

os seguintes pontos são os principais: 
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Relatório de Avaliação – Trienal 2010: 

- Importância da captação de alunos de Iniciação Científica; 

- Preocupação em melhorar o oferecimento de doutorado e pós-doutorado sanduíche; 

- Crítica sobre melhorar a ficha de avaliação da Área, para uma análise mais adequada 

do quesito. 

 

Relatório de Avaliação – Trienal 2013: 

- Observada preocupação em aumentar cooperação internacional; 

- Criticada a apresentação de dados dos egressos, de forma genérica, pelos programas; 

- Poucos programas apresentaram projetos de solidariedade; 

- Raros projetos envolvendo ensino médio e fundamental; 

- Sites sem tradução para outras línguas. 

 

Relatório de Avaliação – Quadrienal 2017: 

- Quesito Inserção Social foi o que obteve os piores resultados; 

- Iniciativas esparsas; 

- Grande desafio para a próxima avaliação; 

- Efetivar internacionalização;   

- Otimizar indicadores da avaliação de egressos;  

- Necessidade de ações no ensino médio e fundamental; 

- Captação de alunos de Iniciação Científica e pós-graduandos; 

- Ações para reduzir assimetrias regionais de recursos humanos.  
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5.2 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

O questionário elaborado foi enviado aos(as) coordenadores(as) e vice- 

coordenadores(as) dos 36 programas acadêmicos ativos da Área Medicina III no formato 

de um formulário do Google, que poderia ser alterado a cada novo acesso se o respondente 

julgasse necessário. 

O link para o questionário foi enviado 12 vezes ao longo de 2019 e início do ano 

de 2020, apresentando uma adesão de cerca de 42% dos programas, isto é, 15 

coordenadores(as)/vice-coordenadores(as) de programas, dos 36 acadêmicos, 

responderam ao questionário. 

O perfil das notas atuais da Avaliação da Capes para os 15 programas 

respondentes dos questionários é mostrado no quadro a seguir: 

Gráfico 01 - Notas atuais dos Programas respondentes 

 

* Elaborado pela autora 

Gráfico 2 – Notas atuais dos 36 Programas Acadêmicos – Medicina III 

 

* Elaborado pela autora 

1

10

3

1

0

2

4

6

8

10

12

3 4 5 6

Notas atuais dos Programas respondentes

(7%)

(66%)

(20%)

(7%)

4

19

9

3
1

0

5

10

15

20

3 4 5 6 7

Notas atuais dos 36 Programas 

(11%)

(53%)

(25%)

(8%)
(3%)



36 

 

Na análise das respostas obtidas pelos questionários, nosso primeiro passo foi 

correlacionar os dados pessoais das coordenações dos programas com uma possível 

sensibilidade para implementação de ações de inserção social. Observamos assim que a 

idade dos(as) coordenadores(as) era em média 53 anos, com mediana de 50 anos. Por 

outro lado, a mediana da idade dos(as) vice-coordenadores(as) foi de 55,5 anos e a idade 

média, 51 anos. 

Tabela 02 – Idade dos Coordenadores 

Idade Coordenadores(as): 

Variável: Características: 
Frequência: 

N % 

Faixa Etária: 

Até 39 anos 1 6,7% 

40 - 49 anos 6 40,0% 

50 - 59 anos 4 26,6% 

60 - 69 anos 1 6,7% 

Acima de 70 anos 3 20,0% 

Total: 15 100% 

Idade: 

Média 53,4 

Mediana 50 

Mínimo 39 

Máximo 75 

DP 11,64 

* Elaborado pela autora 

Tabela 03 – Idade Vice-Coordenadores(as) 

Idade Vice-Coordenadores(as): 

Variável: Características: 
Frequência: 

N % 

Faixa Etária: 

Até 39 anos 3 21,3% 

40 - 49 anos 3 21,3% 

50 - 59 anos 5 35,5% 

60 - 69 anos 1 7,1% 

Acima de 70 anos 2 14,2% 

Total: 14 99,4% 

Idade: 

Média 51 

Mediana 55,5 

Mínimo 33 

Máximo 71 

DP 13,00 

* Elaborado pela autora 

*A idade de um dos vice-coordenadores(as) foi omitida. Total de 14 respostas. 



37 

 

Em relação ao tempo em que a coordenação ocupava esta posição, enquanto 13 

dos(as) 15 respondentes disseram que estavam há 03 anos ou menos na função, os(as) 15 

vices estavam entre 01 e 03 anos na posição.  

Gráfico 03 – Tempo na Coordenação do Programa de Pós-graduação 

 

* Elaborado pela autora 

 

Gráfico 04 – Tempo na Vice-Coordenação do Programa de Pós-graduação 

 

* Elaborado pela autora 
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Dentre os(as) coordenadores(as) e os(as) vice-coordenadores(as), 66,7% se 

identificaram como pertencentes ao gênero masculino e 33,3%, ao gênero feminino. 

Gráfico 05 – Gênero Coordenador(a) 

 

* Elaborado pela autora 

 

Gráfico 06 – Gênero Vice-Coordenador(a) 

 

* Elaborado pela autora 
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COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO: 

• Quando questionados sobre alguma ação de cooperação com outros programas, 

apenas 01 dos 15 respondentes declarou não realizar nenhuma ação de 

cooperação. 

Gráfico 07 – Ações de Cooperação com outros Programas 

  

* Elaborado pela autora 
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6

0

6

11

1

0 2 4 6 8 10 12

Minter/Dinter

PROCAD

Associação entre IES

Outras Colaborações em Projetos de Pesquisa

Nenhuma

O Programa de Pós-graduação realiza/realizou alguma(s) 

das ações de Cooperação abaixo:

(7%) 

(73%) 

(40%) 

(40%) 



40 

 

Gráfico 08 – Professor Visitante 

 

* Elaborado pela autora 

• Apenas 02 (13,3%) dos 15 respondentes afirmaram que seus programas não 

participam de algum programa de intercâmbio internacional (mestrado/ doutorado 

sanduíche, estágio pós-doutoral no exterior ou estágio através de parcerias 

universitárias). 

Gráfico 09 – Intercâmbio Internacional 

 

* Elaborado pela autora 
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IMPACTO E INSERÇÃO: 

• Foi questionado se o programa de pós-graduação organiza/organizou alguma 

ação de cooperação e integração com escolas de educação básica ou público 

leigo, como projetos conjuntos, palestras, feiras, oficinas, visitas a laboratórios, 

etc. 80% dos respondentes afirmaram que sim, já organizaram alguma ação de 

integração, especialmente com escolas de ensino fundamental e médio. 

 

Gráfico 10 – Ação de Cooperação com Educação Básica ou Público Leigo 

 

* Elaborado pela autora 
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• Sobre a elaboração de material didático para ensino de alunos ou docentes da 

educação básica, apenas 20% dos respondentes indicaram ter produzido algum 

material.  

Gráfico 11 – Material Didático para Educação Básica 

 

* Elaborado pela autora 

• Sobre materiais de divulgação científica, a porcentagem dos respondentes que 

afirmaram ter produzido algum material subiu para 46,7%. 

Gráfico 12 – Material Didático para Divulgação Científica 

 

* Elaborado pela autora 
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• Em termos de divulgação do progresso científico da Área Medicina III, 53,3% 

dos respondentes afirmaram realizá-lo através de apresentações em congressos, 

entrevistas e matérias jornalísticas. 

Gráfico 13 – Divulgação Progresso Científico da Área Medicina III 

 

* Elaborado pela autora 

• Sobre a participação em Conselhos Gestores de Políticas Pública nos últimos 

cinco anos, 53,3% dos respondentes afirmaram participar de algum Conselho, 

mas 20% dos respondentes não sabiam a resposta para a questão. 

Gráfico 14 – Participação em Conselhos Gestores de Políticas Públicas 

 

* Elaborado pela autora 
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• 80% dos respondentes afirmaram que seus programas possuem um programa de 

Iniciação Científica estruturado. 

Gráfico 15 – Programa de oferecimento de Iniciação Científica 

 

* Elaborado pela autora 

 

• Em relação ao oferecimento de vagas exclusivas para candidatos de outras 

cidades, apenas 02 programas afirmaram ter realizado o oferecimento. 

Gráfico 16 – Vagas Exclusivas para discentes de outras cidades 

 

* Elaborado pela autora 
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• 100% dos respondentes afirmaram que seus programas estão aptos a receber 

alunos estrangeiros, sendo que 60% destes já o fizeram e relataram que a 

experiência teve um impacto positivo. 

Gráfico 17 – Programa apto a receber discentes estrangeiros 

 

* Elaborado pela autora 

 

Gráfico 18 – Programa já recebeu discentes estrangeiros  

 

* Elaborado pela autora 
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• Sobre o registro da alocação dos egressos no mercado de trabalho, 26,7% dos 

respondentes afirmam não realizar nenhuma forma de registro. Dos que realizam 

o registro, todos fazem uma consulta direta com os egressos, seja através de e-

mails, seja através de outras plataformas de informação. 

Gráfico 19 – Alocação de egressos no mercado de trabalho 

 

* Elaborado pela autora 

• Sobre a interação com empresas na oferta de especializações de funcionários, 

nenhum dos respondentes afirmou realizar ações neste sentido. 

Gráfico 20 – Interação com Setor Empresarial 

 

* Elaborado pela autora 
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• A respeito do desenvolvimento ou disseminação de técnicas ou conhecimentos 

que promovam economia ao serviço público, apenas 46,7% dos respondentes 

conseguiram afirmar que realizam alguma ação neste sentido. 

 

Gráfico 21 – Técnicas e conhecimentos que promovam economia ao serviço público 

 

* Elaborado pela autora 
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• Sobre o desenvolvimento de propostas inovadoras de ensino, 66,7% dos 

respondentes afirmaram realizar Ensino à Distância – EaD e teleconferências, 

além do uso de uma impressora 3D, como técnica para um ensino inovador. 

 

Gráfico 22 – Propostas Inovadoras de Ensino 

 

* Elaborado pela autora 
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• Quando questionados se o programa de pós-graduação desenvolve ou já 

desenvolveu alguma atividade com foco em problemas locais, regionais ou 

nacionais, enquanto 53,3% dos respondentes afirmaram que sim, 33,3% 

afirmaram que não e os demais não sabiam a resposta para esta pergunta. 

 

Gráfico 23 – Atividades com foco em problemas locais, regionais ou nacionais 

 

* Elaborado pela autora 
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5.3 ANÁLISE VISIBILIDADE 

 

Sobre a visibilidade e transparência que os programas dão às suas ações, 

analisamos todos os sites disponibilizados pelo acesso à Plataforma Sucupira dos 

programas acadêmicos da Área Medicina III. Esta análise teve por base a ficha de 

avaliação utilizada na quadrienal 2013-2016 que menciona diversos aspectos relevantes 

para se dar visibilidade/ transparência pelos programas, com enfoque nos meios 

eletrônicos (cf. o levantamento dos dados da análise de visibilidade e transparência no 

Apêndice 02). 

De acordo com as análises realizadas entre os dias 20/04/2019 e 05/07/2019, do 

total de 36 programas acadêmicos em atividade, 04 (11,1%) sites não estavam disponíveis 

ou ativos nesse período e, portanto, não puderam ser incluídos nesta análise. Dos 36 sites 

informados na Plataforma Sucupira, 05 (13,9%) estavam errados e 08 (22,2%) eram um 

link para a página da universidade ou do departamento, e não um link direto para o site 

do programa, trazendo um primeiro obstáculo aos usuários que os buscassem via 

Plataforma Sucupira, incluindo os próprios avaliadores da Capes. 

● 07 (21,8%) dos 32 sites disponíveis não tinham nenhuma versão traduzida de suas 

páginas para outra língua. 15 sites (46,8%) dos 32 ativos tinham a opção de ser 

plenamente traduzidos para outras línguas, sendo a maioria somente para a língua 

inglesa, outros para inglês e espanhol e um também para a língua alemã; 

 

Gráfico 24 – Tradução do site para outras línguas 

 

* Elaborado pela autora 
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• Apenas 04 (12,5%) sites foram considerados em relação à divulgação de 

conteúdos científicos, sendo que três destes davam visibilidade as suas próprias 

publicações, com alguma forma de destaque. Apenas um site apresentava notícias 

científicas diversas.  

 

Gráfico 25 – Divulgação de Conteúdos Científicos no site 

 

* Elaborado pela autora 

 

• 24 (75%) programas apresentaram um pouco de sua história no site, 21 (65,6%) 

apresentaram a evolução do programa ao longo do tempo, mas apenas 11 (34,4%) 

se preocuparam em fazer uma autoavaliação. A maioria dos programas 

preocupou-se apenas em apresentar o presente, por meio do objetivo do programa;  

 

Gráfico 26 – Detalhamento sobre o Programa 

 

* Elaborado pela autora 
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● 22 (68,7%) programas apresentaram sua nota atual na Avaliação da Capes. 

Contudo, apenas 17 (53,1%) indicaram as notas de Avaliações anteriores; 

● Apenas 09 (28,1%) sites apresentaram as fichas das Avaliações anteriores, sendo 

que 05 (15,6%) destes apresentaram dados parciais, isto é, apenas algumas de suas 

Avaliações anteriores; 

 

Gráfico 27 – Informação sobre Avaliações da Capes 

 

* Elaborado pela autora 

 

• Apenas 02 (6,2%) sites não apresentavam as Áreas de Concentração e Linhas de 

Pesquisa. Além disso, apenas 19 (59,4%) apresentavam as Áreas de Concentração 

e Linhas de Pesquisa com os respectivos projetos vinculados; 

 

Gráfico 28 – Descrição das Áreas de Concentração, Linhas de Pesquisa e Projetos vinculados 

 

* Elaborado pela autora 
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• Apenas 01 (3,1%) site não apresentou link para o currículo lattes de seu corpo 

docente; 

 

Gráfico 29 – Link para o lattes dos(as) orientadores(as) 

 

* Elaborado pela autora 

 

• Apenas 14 (43,7%) sites continham o catálogo de disciplinas com todas as 

informações básicas necessárias, como ementa, bibliografia, docente responsável 

e cronograma, sendo que em um deles o catálogo estava completo mas 

desatualizado (dados do ano de 2018); 

 

Gráfico 30 – Catálogo de Disciplinas ofertadas 

 

* Elaborado pela autora 
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● 22 (68,7%) sites apresentaram a relação de discentes, sendo que em um deles ela 

estava desatualizada há dois anos. Destes 22 sites, 14 (43,7%) tinham apenas 

informação básicas sobre os discentes, como data de matrícula, título do projeto 

ou linhas de pesquisas vinculadas. Alguns sites disponibilizavam a relação de 

alunos(as) e o link para o lattes individual; 

 

Gráfico 31 – Informação sobre discentes 

 

* Elaborado pela autora 

 

● Apenas 13 (40,6%) sites mencionavam as regras para o processo de 

credenciamento de orientadores; 

 

Gráfico 32 – Informação sobre Credenciamento de Orientadores(as) 

 

* Elaborado pela autora 
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• Em 5 (15,6%) sites não foi possível obter as informações sobre processo seletivo, 

devido a páginas ou editais desatualizados, entre outros erros de acesso à página; 

 

Gráfico 33 – Informação sobre Processo Seletivo 

 

* Elaborado pela autora 

 

• 14 (43,7%) sites não apresentavam informação sobre as próprias publicações do 

Programa. Alguns sites apresentavam ao menos os títulos dos artigos, e 07 

(21,8%) sites apresentavam parcialmente ou completamente os links para os 

artigos publicados; 

 

Gráfico 34 – Informação e Link para Artigos Científicos 

 

* Elaborado pela autora 
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• Apenas 08 (25%) sites continham alguma informação sobre patentes; 

 

Gráfico 35 – Informação sobre Patentes 

 

* Elaborado pela autora 

 

• 28 (87,5%) sites não apresentaram nenhuma informação sobre programa de 

Iniciação Científica e alunos matriculados nesta modalidade; 

 

Gráfico 36 – Informação sobre Iniciação Científica 

 

* Elaborado pela autora 
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• 28 (87,5%) não apresentaram nenhuma informação sobre alunos em doutorado 

sanduíche ou estágio no exterior; 

 

Gráfico 37 – Informação sobre Doutorado Sanduíche 

 

* Elaborado pela autora 

 

• Apenas 07 (21,8%) sites indicavam os alunos participantes de pós-doutorado; 

 

Gráfico 38 – Informação sobre Pós-doutorado 

 

* Elaborado pela autora 
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• Podemos dizer que cerca de 12 (37,5%) sites apresentavam alguma informação 

sobre o destino e atuação dos egressos; 

 

Gráfico 39 – Informação sobre destino e atuação dos egressos 

 

* Elaborado pela autora 

 

• Apenas 11 sites (34,4%) apresentavam link de acesso para suas dissertações e/ou 

teses defendidas. 

 

Gráfico 40 – Acesso às dissertações e teses do Programa 

 

* Elaborado pela autora 
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5.4 AÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

(UROLOGIA) – EPM/ UNIFESP 

 

O Programa de Pós-graduação em Medicina (Urologia), da Universidade Federal 

de São Paulo é um programa, atualmente nota 04, dirigido por uma coordenação 

particularmente interessada em identificar as ações necessárias para uma inserção social 

mais adequada e incisiva. Para tanto, foi necessário organizar um grupo de trabalho 

composto por duas assistentes em administração, duas orientadoras e a coordenação do 

programa, para em um primeiro momento se fazer um levantamento de todas as ações 

realizadas pelo programa que não estavam sendo descritas com a devida precisão na 

Plataforma Sucupira.  

Apresentando um panorama geral, o quesito Proposta do Programa, geralmente, 

é apresentado de forma bem estruturada a partir das construções realizadas ao longo dos 

anos de existência de cada programa, bem como a filosofia adotada por cada coordenação 

e Comissão de Ensino e Pós-graduação. Neste aspecto, as reuniões frequentes da 

Comissão de Ensino e Pós-graduação, assim como as reuniões com orientadores do 

programa, serviram de escopo para grande parte do entendimento e organização da 

estrutura do programa. E neste ponto é importante que a coordenação procure 

compreender tudo que o programa representa, qual é a sua estrutura ideal, o que pretende 

na formação de seu egresso, como o programa se prepara para o futuro, etc. 

Sobre o requisito Corpo Docente, foi necessário um levantamento de diversos 

dados para agregar à Plataforma Sucupira todas as atividades que os docentes realizam 

mas deixam de registrar no currículo lattes ou de relatar ao programa. Para atualizar este 

requisito, foi encaminhado um formulário do Google aos orientadores, requisitando as 

informações necessárias das atividades realizadas pelos docentes. Foi proposta também 

uma reunião com todos os orientadores para padronizar o preenchimento do currículo 

lattes. Com todos os dados levantados, foi criada uma planilha com as informações 

individuais dos orientadores do programa para demonstrar de maneira mais clara as suas 

diversas atuações, tanto em termos de gestão, quanto em termos políticos e sociais. 

Sobre o Corpo Discente, Teses e Dissertações, a coordenação do programa passou 

a organizar, no ano de 2018, uma reunião semanal, de presença obrigatória, com todos os 
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discentes, na qual além de algumas aulas ou treinamentos de temas específicos, também 

foi proposto que os alunos apresentassem o andamento de seus projetos e fossem arguidos 

pelos demais presentes na reunião (discentes, orientadores, coordenação, etc). Esta 

reunião semanal foi um marco importante no aspecto de acompanhamento das atividades 

dos discentes, preparação didática e argumentativa, além de uma ocasião para reunir os 

diversos tipos de pesquisadores de um programa interdisciplinar, como é o Programa em 

Urologia da Unifesp. Fora a reunião científica dos pós-graduandos, também foi dado 

início ao processo seletivo em forma de edital, ao invés de fluxo contínuo, também no 

ano de 2018. Com a elaboração do processo seletivo, os candidatos precisam entregar 

seus projetos e submissões aos Comitês de Ética já na inscrição. Posteriormente, são 

convocados para apresentação de seus projetos e entrevista com a Comissão de Ensino e 

Pós-graduação do programa, que atribui as notas de classificação, adiantando o processo 

necessário para a distribuição de bolsas conforme o mérito. O processo seletivo também 

contribui para que os alunos sejam matriculados com o projeto bem estruturado, além de 

se comprometerem com as diversas exigências que o programa faz. Estas duas ações 

principais foram muito importantes para tratar de um problema específico enfrentado pelo 

programa, a saber, os desligamentos de alunos por abandono de curso. 

Sobre a Produção Científica, os docentes têm sido incentivados a realizarem e 

publicarem seus trabalhos com alunos. Além disso, a exigência da publicação de um 

artigo para a defesa foi deixada de lado, a fim de não estimular a publicação em periódicos 

de estratos mais baixos. Também tem sido exigido que os alunos matriculados a partir de 

2019 submetam ao menos um artigo de revisão, em revista indexada. 

Finalmente, sobre o requisito Inserção Social, além de se obter todas as 

informações sobre a integração de docentes e discentes com a sociedade, por meio de 

sociedades científicas, conselhos, etc., estimulou-se algumas ações específicas para a 

promoção da Inserção Social, tais como: a integração com uma escola de ensino médio, 

promovendo-se além de uma palestra para o público geral; e estágios de pesquisa para 03 

alunos(as) de 2º e 3º ano, finalizados após um ano de frequência semanal ao Centro de 

Pesquisa em Urologia e Laboratório de Reprodução Humana, com a apresentação dos 

resultados de suas pesquisas na Reunião Científica do Programa; também foi organizado 

um fluxo para seleção de discentes de Iniciação Científica, internos ou externos à Unifesp. 

Foi iniciado um processo de registro das atividades dos egressos através de dois 

mecanismos, um deles, o mais óbvio, porém menos eficiente, foi a consulta do currículo 
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lattes de todos os egressos do programa. Geralmente, aqueles alunos que se mantiveram 

na carreira docente/acadêmica, mantém os seus currículos lattes atualizados. Outra 

plataforma de busca foi o LinkedIn, rede social na qual as pessoas expõem seus currículos 

e onde podemos observar um volume maior de informações daqueles alunos que foram 

para o mercado de trabalho mais especializado. O segundo processo de registro foi o envio 

de um questionário, via formulário do Google, para todos os discentes que conseguimos 

os e-mails de contato. Neste formulário foi questionada a área de atuação, uma avaliação 

objetiva do discente sobre o programa e se o recomendaria para outras pessoas. Este 

questionário teve uma aderência de cerca de 40% dos alunos e surpreendeu com a 

informação da atuação de egressos nas diversas universidades do Brasil e exterior, 

mostrando-se, desta forma, uma alternativa interessante para a descoberta de informações 

valiosas. A respeito da disseminação de técnicas e conhecimentos que promovam 

economia ao serviço público, foi necessário compreender o projeto de cada discente para 

observar os desdobramentos possíveis de cada pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

6. DISCUSSÃO 

 

Ao longo desta pesquisa conseguimos analisar, a partir dos exemplos norte-

americanos e da contribuição dos programas de pós-graduação que responderam ao nosso 

questionário, a possibilidade de implementação de ações de inserção social, a despeito de 

recursos financeiros. Em verdade, na maioria das vezes essas ações dependeram muito 

mais do tempo dedicado pelas pessoas envolvidas, tanto para organização, quanto para a 

execução das ações, do que de recursos. Mas nem por isso devemos ignorar que existem, 

sim, ações que se tornam mais dificultosas por não contarem com qualquer apoio 

financeiro. Podemos aqui, considerando o aspecto da Internacionalização, citar o caso da 

recepção de alunos estrangeiros que teriam que disputar bolsas de estudo com os demais 

candidatos brasileiros; ou mesmo, considerando agora a Cooperação entre Programas, a 

organização de turmas de Minter e Dinter que, necessariamente, demandam recursos para 

locomoção dos professores e alunos, além das bolsas de estudo, para dizermos o mínimo. 

E, sobretudo, não podemos deixar de lado os obstáculos advindos dos cortes de bolsas de 

programas nota 03 e 04, os quais assim inexoravelmente encontrarão mais dificuldade em 

ascenderem suas notas, se ponderarmos que os pesquisadores mais produtivos ou 

engajados de um programa são aqueles que têm dedicação exclusiva, garantida pelo 

recebimento de bolsas de estudo. 

Por outro lado, toda a discussão orçamentária dos últimos anos, em certa medida, 

pode ter contribuído para a visibilidade dos programas de pós-graduação brasileiros. 

Foram assim criadas muitas oportunidades para se falar sobre a necessidade da pesquisa, 

com matérias jornalísticas, entrevistas, manifestações de rua, etc. E os próprios 

envolvidos com a pós-graduação perceberam de modo mais efetivo a importância de se 

ter um relacionamento mais próximo com a sociedade e a necessidade de encontrar 

argumentos de defesa da pesquisa nacional nos momentos de crise na educação, como o 

atual (MOURA; CAMARGO JUNIOR, 2017).  

Assim, dispondo dos resultados desta pesquisa, podemos observar com o quadro 

geral de notas do requisito Inserção Social, dos programas da Área Medicina III, que ao 

longo das três últimas avaliações a quantidade de conceitos “Insuficiente”, “Fraco” e 

“Muito bom” diminuiu, revelando dois caminhos prováveis. O primeiro indica que, por 

um lado, os programas começaram a compreender, a descrever e a aplicar melhor as ações 
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de Inserção Social em seus programas, levando a um número maior de programas 

considerados “Bom” ou “Regular”. Por outro lado, é possível que os avaliadores também 

tenham feito um movimento mais rigoroso em suas avaliações reduzindo a quantidade de 

programas que podem ser considerados “Muito bom”. Desta forma, observamos que 

cerca de 62% dos programas encontram-se nos critérios “Regular” e “Bom” nos conceitos 

do requisito Inserção Social, de acordo com a última avaliação quadrienal. Em suma, 

podemos observar pelos aspectos apresentados nos Relatórios realizados pelas 

Coordenações da Área em cada Avaliação: (i) a redução de conceitos Insuficiente, Fraco 

e Muito Bom ao longo das três últimas Avaliações; (ii) a provável maior preocupação 

e/ou compreensão dos programas em relação ao requisito e maior exigência dos 

avaliadores; e, por fim, (iii) o aumento da relevância do requisito ao longo das avaliações, 

como se vê pelo o incremento na autocrítica a cada Relatório de Avaliação.  

Apesar de termos considerado uma possível correlação entre idade, gênero e 

programas que afirmam realizar ações de Inserção Social, não podemos confirmar que 

tais aspectos tenham relação com o requisito analisado atualmente, tendo em vista que a 

maioria dos(as) coordenadores(as) e vices não estão há mais de quatro anos na direção do 

programa, o que indica que as ações relatadas não estão representadas necessariamente 

nas notas atuais de cada programa.   

 A respeito do aspecto de Cooperação entre Programas, observamos que a maioria 

dos programas alegam realizar ou já ter realizado ações muito relevantes como a oferta 

de Mestrados ou Doutorados Interinstitucionais e Associações com outras Instituições de 

Ensino Superior. A grande maioria dos respondentes também indicou realizar ou ter 

realizado produções em conjunto com outras instituições. Sendo o aspecto de Cooperação 

entre Programas o subrequisito de maior relevância na Avaliação da Área Medicina III, 

até o momento, é provável que nem todos os programas tenham conseguido reportar essas 

ações nas Avaliações anteriores ou então iniciaram tais atividades somente no quadriênio 

que está em processo de avaliação atualmente. Uma terceira possibilidade é a de que os 

programas não tenham oficializado ações de cooperação com outros programas e, por esta 

razão, não possam ser avaliados adequadamente sobre isso. Por fim, fica a dúvida de se 

as coordenações dos programas têm dimensão do que são ações de cooperação entre 

programas, oficiais. Lembrando que, as ações de cooperação entre programas têm 

“caráter bidirecional em sua valorização no processo de avaliação”, ou seja, são 

valorizados tanto os programas que ajudam outros programas, quanto aqueles que 
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reconhecem suas dificuldades e limitações, buscando o auxílio de um programa mais 

estruturado para atingir suas potencialidades (MATIAS, 2015).  

 Outra iniciativa questionada aos(as) coordenadores(as) e que pode ser mais 

estimulada na Área Medicina III é a regularidade de professores visitantes nos programas. 

O Professor Visitante, contratado ou aprovado em processo seletivo, além de ser mais um 

colaborador para o cumprimento das estratégias e metas do programa, é um grande aliado 

na inovação e troca de conhecimentos, visto que ele pode apresentar novas ideias com a 

visão de alguém experiente e distante dos problemas particulares de cada programa, 

trazendo uma perspectiva diferente. Por outro lado, programas que já estejam em 

patamares mais elevados de organização podem cooperar com outros programas enviando 

Professores Visitantes. As colaborações de professores visitantes que participam de 

atividades eventuais também podem valorizar a experiência dos discentes no Programa e 

construir pontes para parcerias institucionais futuras mais duradouras e frutíferas.  

No aspecto do Impacto e Inserção na Sociedade, a maioria dos programas se 

posicionaram como ativos em Conselhos, executores de ações de integração com o ensino 

fundamental/ médio e público leigo. Alguns já até produziram material didático e de 

divulgação científica. Além da presença em congressos nacionais e internacionais e da 

divulgação por meio de entrevistas e matérias jornalísticas. Contudo, certamente devemos 

considerar que há um certo viés em algumas dessas respostas, pois, em relação aos 

Conselhos, alguns respondentes afirmaram participar de conselhos universitários e 

hospitalares que não corresponderiam a conselhos de políticas públicas, mas sim de 

“políticas internas”. Em relação à produção de material de divulgação científica, também 

foi indicada a produção de um livro específico de uma área cirúrgica e que, portanto, tem 

como público-alvo os profissionais e pesquisadores desta área, demonstrando não ser 

propriamente um material de divulgação científica para o público leigo. Já sobre as ações 

com ensino fundamental, médio e público leigo, as mesmas foram bem descritas na parte 

dissertativa do questionário, demonstrando que em comparação com o que foi publicado 

pela professora Lydia Ferreira, em 2015, essas ações deixaram de ser incipientes e se 

tornaram ações mais consistentes entre os programas da Área Medicina III (FERREIRA, 

2015). 

Em relação à estrutura do programa para recebimento de alunos de Iniciação 

Científica e alunos estrangeiros, a grande maioria (80% e 100%, respectivamente) 
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declarou estar preparada para a ocasião, apesar destas informações não estarem presentes 

em 87% dos sites analisados. 

O aspecto de nucleação e registro dos egressos é também um ponto fraco para a 

maioria dos programas da Área Medicina III, por se basear em métodos frágeis (busca 

ativa através do envio e-mails aos egressos) para o registro da alocação no mercado de 

trabalho e, por outro lado, porque apenas dois dos programas respondentes disseram ter 

organizado processo seletivo exclusivo para candidatos de outras cidades. Primeiramente, 

seria importante que todas as instituições conseguissem desenvolver e promover 

plataformas virtuais para ex-alunos, o que além de ser uma fonte de dados atualizados 

sobre os egressos, contribuiria para a própria alocação dos egressos no mercado de 

trabalho da área cursada - através dessa interação estimulada entre os discentes e 

docentes. A professora Wilma indica a dificuldade de se encontrar as informações dos 

egressos nos sites dos programas, sendo que em 2015, entre os programas notas 05, 06 e 

07 da Área Medicina III, apenas 02 continham a informação sobre os egressos. Outro 

problema mencionado foi que até mesmo a realização de doutorado sanduíche não fica 

registrada nos programas (são reportadas apenas às agências de fomento) e que essa 

informação pode ficar perdida com o passar dos anos nos programas. A autora recomenda 

a criação de mecanismos de controle mais eficientes e atualizados sobre as informações 

dos discentes e egressos, talvez, em nível institucional, com a promoção de encontros 

anuais (LIMA, 2015). A oferta de vagas na pós-graduação para funcionários de empresas 

“conveniadas” com o programa é também um incentivo para a formação de profissionais 

altamente qualificados. Tal como, a organização de Minter/Dinter também é oportunidade 

acertada para constituição de novos núcleos de pesquisa. Todavia, pensando no caso dos 

programas que admitem seus discentes através de fluxo contínuo de matrículas, portanto, 

sem a realização de processos seletivos, embora não seja possível a oferta de vagas 

exclusivas, seria interessante investir em formas de divulgação da possibilidade de acesso 

de discentes de outras cidades ao programa. 

Ações que tenham impacto social local, regional ou nacional e conhecimentos ou 

técnicas que promovam economia ao serviço público são dois pontos de grande 

importância para o requisito, mas que conta com iniciativas esparsas ou negligenciadas 

pelos programas, tendo em vista que um número expressivo dos(as) coordenadores(as) 

não sabiam responder se foram realizadas ou não. Neste ponto é importante destacar que 

talvez os próprios programas não tenham dimensão da importância de determinadas ações 
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como positivas na avaliação deste requisito, bem como o alcance social dos projetos 

realizados por seus discentes e docentes. Além da necessidade de se estimular projetos 

nesse sentido, também convém observar o que já tem sido feito/pesquisado pelo próprio 

programa - uma ação de observação, reflexão e descrição, que culminaria com uma 

divulgação dos projetos e resultados das pesquisas do programa.  Neste aspecto, podemos 

observar no artigo de Thomas Karikari e colaboradores uma proposta para se desenvolver 

a comunicação sobre ciência na África. Os autores relatam que há diversas dificuldades 

em se fazer divulgação científica no continente, esbarrando-se na multiplicidade de 

idiomas e dialetos e na baixa taxa de alfabetização entre o público leigo. Assim, os 

mesmos propõem que os próprios estudantes de graduação e pós-graduação deveriam ser 

treinados e motivados, além de serem envolvidos no desenvolvimento e implementação 

de ações de “outreach”. O estímulo deveria acontecer a partir do treinamento de 

habilidades de comunicação, preparando os pesquisadores a terem a capacidade de 

traduzir suas pesquisas para um público leigo e iletrado, e que isso deveria acontecer o 

mais cedo possível na carreira dos cientistas (KARIKARI; YAWSON; QUANSAH, 

2016).  

A respeito do desenvolvimento de técnicas inovadoras de ensino, observamos que 

grande parte dos respondentes indicou a utilização de teleconferências em reuniões. Foi 

mencionado também o uso de uma impressora 3D como técnica inovadora de ensino. 

Neste tópico, outras possibilidades de inovação no ensino podem ser estimuladas entre os 

programas como a utilização de aplicativos, enquetes, o ensino híbrido nas disciplinas 

(disciplinas com módulos à distância e módulos presenciais), sala de aula invertida, 

realidade virtual, entre outros.      

 Por fim, foi comentado pelos respondentes as dificuldades na falta de recursos 

humanos dentro do programa, além da complexidade da organização de turmas de 

Minter/Dinter em áreas muito específicas. A falta de recursos humanos administrativos e 

de orientadores e coordenadores engajados, com efeito, é a maior dificuldade que um 

programa pode enfrentar na implementação de ações de Inserção Social. De outra parte, 

com relação a dificuldade em se promover turmas de Minter/Dinter específicas, seria 

interessante se refletir sobre a viabilidade de se promover, em contrapartida, Associações 

entre IES, de modo que a responsabilidade não fique concentrada em poucas pessoas e o 

oferecimento de cursos possa ser ainda mais abrangente.  
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 Desde 2004 os programas de pós-graduação têm sido estimulados pela Capes a 

criarem seus portais na web contendo tanto informações técnicas sobre o programa quanto 

conteúdo científico do que fazem, isto é, para além de uma lista de informações é 

fundamental que o programa exponha um conteúdo científico, artístico e filosófico a 

partir das produções deste programa. Alguns exemplos dados pelo professor Janine é a 

disponibilização de textos e produtos ou outros conteúdos como apresentações e 

conferências, realizadas pelos docentes (RIBEIRO, 2007c). E no que tange à análise dos 

sites dos programas da Área Medicina III, realizada em 2019, primeiramente, destacam-

se os sites preenchidos de maneira errônea na Plataforma Sucupira. Depois, os sites ainda 

em estágio de construção e os sites que não são senão apêndices de disciplinas ou 

departamentos, o que limita a quantidade de informações disponíveis. Em linhas gerais, 

a grande maioria dos sites ativos ainda têm o que melhorar para enriquecer a visibilidade 

do programa e a transparência de suas ações. Principalmente, em relação às informações 

sobre Iniciação Científica, doutorado sanduíche, pós-doutorado, avaliações anteriores, 

informação sobre egressos e acesso às teses e dissertações do programa.  

Para além da visibilidade e transparência como proposta de impacto e integração 

social, os sites e outras formas de mídias digitais são, sem dúvida, canais 

importantíssimos de divulgação científica para o público leigo, um aspecto fundamental 

de retorno imediato para a sociedade que não deve ser esquecido. Neste ponto, retomamos 

a noção da importância de se ensinar aos estudantes de graduação e pós-graduação a 

habilidade de comunicação sobre ciência ao público leigo, como parte de sua formação 

acadêmica. Não existem outros profissionais que possam cumprir tal tarefa de forma mais 

adequada. Deste modo, deve-se haver uma preocupação a longo prazo de como 

estabelecer uma cultura de divulgação científica entre os pesquisadores, para que suas 

pesquisas tenham um impacto real na sociedade, influenciando a forma como as pessoas 

tomam decisões e até mesmo o apoio que a sociedade dá para a implementação de certas 

políticas públicas. Brownell e colaboradores demonstram um exemplo de treinamento 

dessas habilidades por meio de um exercício de escrita jornalística sobre descobertas 

científicas recentes, sendo proibida a utilização de jargões científicos. Os editoriais 

passam pela revisão de colegas de outras especialidades, como uma forma de feedback. 

Um refinamento desta revisão é a indicação de leitura do próprio discente para uma 

pessoa que não seja graduada na área do artigo. Outra recomendação descrita no artigo é 

a exposição oral dessas pesquisas para um público leigo, como a participação em um 
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programa de rádio, em uma escola de ensino médio ou a organização de um simpósio 

público ao final do ano ou do curso (BROWNELL; PRICE; STEINMAN, 2013). 

Outro ponto que devemos considerar neste trabalho é que a Avaliação da Capes 

passou por uma nova alteração a partir do ano de 2018, que reduziu os cinco requisitos já 

mencionados a três. Efetivamente, os requisitos 1) Proposta do Programa, 2) Corpo 

Docente, 3) Corpo Discente, Teses e Dissertações, 4) Produção Científica e 5) Inserção 

Social foram reduzidos aos requisitos 1) Programa; 2) Formação e 3) Impacto na 

Sociedade. Desta forma, observamos a importância que o requisito Inserção Social tem 

demonstrado para o desenvolvimento da pós-graduação e para a Avaliação da Capes, uma 

vez que o mesmo foi mantido e aprimorado como objeto de avaliação, com a finalidade 

de não deixar de ser estimulado. Assim, um grupo de trabalho foi criado em 2019 para 

definição das novas métricas do quesito Impacto na Sociedade, conforme divulgado em 

janeiro de 2020 no site da Capes (cf. Anexo IV: Nova Ficha de Avaliação da Área – 

Quadriênio 2017-2020). 

Em relação a nova ficha de avaliação da Área Medicina III, podemos observar 

que ela está melhor delimitada e descrita, esperando-se que facilite a compreensão para 

avaliadores e avaliados sobre o requisito Impacto na Sociedade, no próximo quadriênio 

de avaliação.  
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7. ROTEIRO DE AÇÕES 

 

Para o planejamento estratégico das atividades de Inserção Social e Solidariedade 

de um programa de pós-graduação é necessário levar em consideração os três aspectos 

desejáveis de atuação:  

1) Cooperação entre programas; 

2) Impacto regional ou nacional do programa; 

3) Divulgação, visibilidade e transparência dada pelo programa às suas ações. 

Além disso, para otimização das ações é fundamental saber com quais recursos o 

programa poderá contar e em quais pontos terá mais facilidade de desempenho, bem como 

a dedicação de uma pequena carga horária semanal fixa para organização e 

implementação dessas ações. 

Em termos de atividades de cooperação entre programas de pós-graduação, alguns 

programas criados e estimulados pela Capes podem ser observados abaixo: 

PROCAD – Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Casadinho) 

Primeira Edição em 2000, tem por função promover a formação de recursos humanos de 

alto nível nas diversas áreas do conhecimento, através de projetos conjuntos de pesquisa 

de média duração. Também se propõe a intensificar o intercâmbio científico no país, por 

intermédio do envolvimento de equipes acadêmicas de diversas instituições de ensino 

superior (propiciando a mobilização docente e discente). Diferentes editais do PROCAD 

são lançados periodicamente pela Capes, com diferentes linhas de pesquisa como foco.  

Minter/ Dinter 

O Programa tem por objetivo: viabilizar a formação, em nível de pós-graduação stricto 

sensu no país, de docentes das Instituições de Ensino Superior; formar mestres e doutores 

do quadro permanente de docentes de instituições distantes dos grandes centros de 

ensino e pesquisa, de modo a diminuir as assimetrias hoje existentes; fomentar a 

Produção Acadêmica e fortalecer, nas instituições atendidas, linhas de pesquisas que 

respondam às demandas relacionadas ao desenvolvimento local e regional. 
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A Capes disponibiliza recursos de custeio e bolsas após a implementação do projeto. Os 

projetos Minter/Dinter caracterizam-se pelo atendimento de uma turma ou grupo de 

alunos por um programa de pós-graduação com curso reconhecido pelo CNE e já 

consolidado (conceito maior ou igual a 4), em caráter temporário e sob condições 

especiais, caracterizadas pelo fato de parte das atividades de formação desses alunos 

serem desenvolvidas no campus de outra instituição. 

Associações 

Modalidade de cooperação por associações de IES, com a proposta de oferecimento de 

um Curso Novo, em conjunto. Contando com a estrutura de duas ou mais Instituições e 

grupo de docentes definido. Tem os seguintes formatos: Associação Ampla, Associação 

em Rede, Associação Temporária e Associação Parcial. 

 

Além dos Programas citados, a própria produção acadêmica que envolva 

diferentes Instituições é válida como iniciativa de cooperação entre programas. Tal como, 

coorientações, professor visitante, troca entre laboratórios, compartilhamento de algum 

equipamento, etc.  

Para saber mais como elaborar propostas para as cooperações entre programas 

destacadas, acessar os links abaixo: 

https://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos 

https://www.capes.gov.br/bolsas/premios/46-bolsas-no-pais/7459-minter-e-dinter-

capes-setec 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/852014-

Proposta-de-curso-novo-na-forma-associativa.pdf 

 

No segundo aspecto, o qual valoriza o impacto regional ou nacional do programa 

de pós-graduação, é importante visualizar o que o programa tem realizado de pesquisas 

com impacto mais imediato do ponto de vista local e nacional. Como exemplo, pesquisas 

que possam impactar diretamente no atendimento do SUS através da redução do custo de 

um medicamento, do tempo de internação de um paciente, da eficiência de um fluxo de 

https://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos
https://www.capes.gov.br/bolsas/premios/46-bolsas-no-pais/7459-minter-e-dinter-capes-setec
https://www.capes.gov.br/bolsas/premios/46-bolsas-no-pais/7459-minter-e-dinter-capes-setec
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/852014-Proposta-de-curso-novo-na-forma-associativa.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/852014-Proposta-de-curso-novo-na-forma-associativa.pdf
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atendimento administrativo, da criação de uma técnica cirúrgica mais eficiente, entre 

outras possibilidades que impliquem redução de custo e de tempo ou melhora da 

qualidade no atendimento. Na mesma linha de impacto à sociedade em termos de 

atendimento público, projetos que melhorem a organização de um serviço ambulatorial, 

proponham novas abordagens clínicas ou terapêuticas que reduzam a necessidade de 

procedimentos invasivos, criem fluxos de atendimentos que possam ser padronizados em 

outros serviços ambulatoriais, etc.     

Outras atividades que possibilitam o impacto do programa na sociedade são 

aquelas que organizam um canal direto de comunicação ou interação do programa com o 

público leigo. Atividades com o ensino médio e fundamental, para comunidades vizinhas, 

ou até mesmo comunicação digital - que pode abranger qualquer público, são atividades 

que dão visibilidade para a existência e relevância do programa e podem trazer 

oportunidades de socializar um conhecimento ou contribuir para uma melhoria local. 

Ações que promovam as contribuições científicas que um programa tem realizado, 

utilizando linguagem apropriada para o público leigo, como vídeos, textos, palestras, etc. 

Ações que promovam a ciência em geral, como a elaboração de material didático para 

ensino médio ou público leigo, organização de feira de profissões, palestras sobre temas 

diversos, visitas a laboratórios, mutirões de saúde, etc.  

Outro aspecto importante sobre Inserção Social diz respeito à capacitação dos 

discentes em liderar novos núcleos de pesquisa, seja no Brasil ou em outros países, a 

chamada nucleação. Neste ponto, observamos a importância de se acompanhar as 

atividades dos egressos, pois apenas desta maneira é possível ter conhecimento da 

abrangência e do impacto que o programa obteve na formação de novos líderes e de novos 

centros de pesquisa. Da mesma forma que é importante observar o destino e atuação dos 

egressos, também é importante criar oportunidades para candidatos de outras regiões, 

cidades ou países, organizando processos seletivos exclusivos para esse fim. O estímulo 

de ações que aumentem o fluxo de alunos de locais mais carentes de pesquisa científica 

é fundamental para a expansão de novos centros de pesquisa e da pós-graduação no Brasil 

e em outros países. 

Em relação ao terceiro aspecto, que se preocupa com a visibilidade dada pelo 

programa às suas ações, podemos observar que o foco principal são os meios eletrônicos, 

neste caso, o site do programa. O site do programa é um canal apropriado para que sejam 
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reconhecidos os pontos fortes do programa, bem como as suas realizações. Com base na 

ficha de avaliação da última quadrienal, organizamos um modelo de “menu” que contém 

os aspectos principais que os programas devem apresentar em seus sites.     
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Sugestão de Menu para Sites: 
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  Roteiro de Ações – Planejamento Simplificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar Equipe 
Frente de 
Atuação

Definir Áreas 
Estratégicas

Organizar e 
Designar 

responsáveis

Informar demais 
envolvidos

Programar 

novas ações

Descrever e 
Divulgar

Administrativo; 

Coordenação; 

Docentes e Discentes. 

Exemplos:  

Captar informações dos docentes; 

Programar uma ação com Público leigo; 

Organizar a estrutura e atualizar o site. 

Informar discentes e 

docentes para captação de 

novos colaboradores 

Programar novas ações 

conforme o número de 

colaboradores aumentar 

Plataforma Sucupira       

Site 

Figura 02 – Roteiro de Ações 

Cooperação entre Programas; 

Impacto na Sociedade; 

Visibilidade e Transparência. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 Por fim, faz-se necessário buscarmos responder nossas indagações iniciais: os 

programas de pós-graduação da Área Medicina III não têm dedicado esforços suficientes 

para a implementação de ações de Inserção Social ou não têm conseguido transmitir a 

realização dessas ações aos avaliadores da Capes? Como conclusão desta pesquisa, 

entendemos que a adesão de apenas 40% dos programas da Área em responder ao 

questionário sugerido demonstra, em certa medida, ou um desinteresse, ou uma 

dificuldade dos programas de expressarem as suas ações de Inserção Social. Por outro 

lado, a grande maioria dos programas que responderam ao questionário sugerido, a 

despeito de suas notas na última Avaliação, são programas que afirmaram realizar 

diversas ações pontuadas pela ficha de Avaliação da Área (2013-2016), indicando que: 

(i) há considerável probabilidade de que os programas não têm sido bem avaliados por 

não preencherem a Plataforma Sucupira de forma adequada, completa ou convincente a 

respeito de suas atuações; (ii) as coordenações dos programas podem não ter clareza sobre 

o que são ações de Inserção Social e Solidariedade formais, consideradas na Avaliação; 

(iii) os programas da Área Medicina III, com a formação de novas coordenações no 

quadriênio vigente, tenderão a apresentar mais projetos de Inserção Social  já na próxima 

Avaliação da Capes. 

 Esperamos que este trabalho possa contribuir para que os programas de pós-

graduação da Área Medicina III se sensibilizem sobre o planejamento e execução de ações 

de Inserção Social/ Solidariedade ou de Impacto na Sociedade e que possam aprimorar a 

exibição de suas realizações, especialmente, em seus meios eletrônicos e no 

preenchimento da Plataforma Sucupira.  
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10. ANEXOS 

10.1 ANEXO I: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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10.2 ANEXO II: FICHA DE AVALIAÇÃO DA ÁREA – AVALIAÇÃO 

QUADRIENAL 2013-2016 - REQUISITO INSERÇÃO SOCIAL 
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10.3 ANEXO III: COLÉGIOS E GRANDES ÁREAS – AVALIAÇÃO CAPES 

COLÉGIO DE CIÊNCIAS DA VIDA 
CIÊNCIAS  

AGRÁRIAS 

 CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

 CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
Ciência de Alimentos  Biodiversidade  Educação Física 

Ciências Agrárias I  Ciências Biológicas I  Enfermagem 

Medicina Veterinária  Ciências Biológicas II  Farmácia 

Zootecnia/ Recursos Pesqueiros  Ciências Biológicas III  Medicina I 

    Medicina II 

    Medicina III 

    Nutrição 

    Odontologia 

    Saúde Coletiva 

 

COLÉGIO DE HUMANIDADES 
CIÊNCIAS  

HUMANAS 

 CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

APLICADAS 

 LINGUÍSTICA, 

LETRAS E ARTES 

Antropologia/ Arqueologia  Administração Pública 

e de Empresas, Ciências 

Contábeis e Turismo 

 Artes 

Ciência Política e Relações 

Internacionais 

 Arquitetura, 

Urbanismo e Design 

 Linguística e Literatura 

Ciências da religião e Teologia  Comunicação e 

Informação 

  

Educação  Direito   

Filosofia  Economia   

Geografia  Planejamento Urbano e 

Regional/ Demografia 

  

História  Serviço Social   

Psicologia     

Sociologia     

 

COLÉGIO DE CIÊNCIAS EXATAS, TECNOLÓGICAS E 

MULTIDISCIPLINAR 
CIÊNCIAS  

EXATAS E DA TERRA 

 ENGENHARIAS  MULTIDISCIPLINAR 

Astronomia/ Física  Engenharia I  Biotecnologia 

Ciências da Computação  Engenharia II  Ciências Ambientais 

Geociências  Engenharia III  Ensino 

Matemática/ Probabilidade e 

Estatística 

 Engenharia IV  Interdisciplinar 

Química    Materiais 
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10.4 ANEXO IV: NOVA FICHA DE AVALIAÇÃO DA ÁREA – QUADRIÊNIO 

2017-2020. 
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11. APÊNDICES 

11.1 APÊNDICE I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: 

Planejamento e Execução de Ações de Inserção Social na Pós-graduação da Área 

Medicina III 
 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS:  

O motivo que nos leva a estudar o caso do requisito Inserção Social na Avaliação dos 

Programas de Pós-graduação pela CAPES é compreender como a Área Medicina III tem 

respondido ao requisito e quais são suas maiores dificuldades e sucessos. A partir deste 

estudo, pretende-se elaborar um Roteiro de atividades básicas de planejamento e 

execução de ações de Inserção Social para Programas de Pós-graduação da Área 

Medicina III.  

A pesquisa é justificada pela própria relevância social e acadêmica do requisito Inserção 

Social e pelas possíveis contribuições que o estudo trará aos Programas de Pós-graduação 

da Área Medicina III.  

O objetivo desse projeto é, portanto, compreender as dificuldades e sucessos dos 

Programas e produzir um Roteiro de planejamento e execução de ações de Inserção 

Social. 

O procedimento de coleta de dados ocorrerá da seguinte forma: aplicação dos 

questionários a todos os Coordenadores dos Programas de Pós-graduação Acadêmicos da 

Área Medicina III.  

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E 

GARANTIA DE SIGILO:  

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá 

acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa serão enviados a você, após a conclusão da dissertação, por e-
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mail, em formato PDF. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que 

possa resultar deste estudo. Uma via deste consentimento informado será arquivada no 

Programa de Pós-graduação em Medicina (Urologia) da Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo e outra será fornecida a você.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não 

será disponível nenhuma compensação financeira adicional. 

 

DECLARAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE:  

Eu, _______________________________________ fui informado(a) dos objetivos da 

pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se 

assim o desejar. O professor orientador Ricardo Pimenta Bertolla certificou-me de que 

todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento 

da pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Camila Teixeira Silva e o 

professor orientador Ricardo Pimenta Bertolla pelos telefones (11) 5576-4848, 

VOIP:4086/ (11) 98610-0861 ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, sito à Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, São Paulo, 

SP/ E-mail: cep@unifesp.edu.br e telefones: 5571-1062 ou 5539-7162.  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de 

consentimento livre e esclarecido (rubricada e assinada) e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

_____________________________________________________________________ 

Data e Local,                       Assinatura do Participante                    

_____________________________________________________________________ 

Data e Local,                        Assinatura da Pesquisadora: Camila Teixeira Silva                  

mailto:cep@unifesp.edu.br
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11.2 APÊNDICE II: VISIBILIDADE SITES 
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