
Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Período de Avaliação: 2010 a 2012 Etapa: Avaliação Trienal 2013

Área de Avaliação: 9 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

MICROBIOLOGIA E
IMUNOLOGIA

Doutorado 2010 2011 2012

Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início Ano Início

MICROBIOLOGIA E
IMUNOLOGIA

Doutorado 1972

Mestrado 1971

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

33009015003P3 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA

Modalidade: Acadêmico

IES: 33009015 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de
concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular.

Muito Bom50.00

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro,
contemplando os desafios internacionais da área na produção do conhecimento,
seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à
inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área.

Muito Bom30.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

O programa de Microbiologia e Imunologia da Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) teve
início em  1971 e já formou mais de 600 alunos, muitos dos quais criaram grupos independentes e produtivos, sediados em
diversas instituições de ensino e pesquisa no País. A proposta curricular apresentada é adequada, consistente e abrangente. Há
grande interação entre as áreas de Imunologia, Microbiologia e Parasitologia. O conjunto de disciplinas é amplo e  as linhas de
pesquisas são apropriadas e coerentes com os projetos em andamento. Em 2012 foram oferecidas 8 disciplinas.  O  conjunto de
atividades desenvolvidas no triénio, como docência, publicações, formação de recursos humanos  e demais atividades atendem à
área de concentração na qual está inserida, e suas linhas de pesquisa e projetos em andamento são pertinentes. Atualmente o
corpo docente é formado por 32 pesquisadores, dos quais 21 (66%) são bolsista de Produtividade do CNPq, sendo 15 nível 1,
(47%).  A captação de recursos pelo corpo docente é bastante significativa, com muitos projetos de grande porte como Temáticos
FAPESP, PRONEX, INCTs. Assim, o programa tem uma proposta curricular muito boa. Dentro do planejamento do programa
para preparar os alunos (e futuros profissionais) para os desafios internacionais, tem havido incentivo para o estabelecimento de
colaborações nacionais e internacionais, participação dos alunos em disciplinas de outros programas (como uma maneira de
aumentar a interdisciplinaridade) e  emprego de tecnologias de ponta e inovadoras. Neste contexto, o programa tem dado especial
atenção à internacionalização através de convênios estabelecidos com universidades do exterior e envio de alunos para realizar
estágios sanduíche. Aparentemente estas ações têm surtido efeito, uma vez que vários alunos têm recebido diversos prêmios em
congressos. Assim, o planejamento do programa é muito bom. Trata-se de instituição renomada e de grande tradição em ensino e
pesquisa, com laboratórios bem equipados. Alguns laboratórios  já migrados para um prédio novo, mostrando a melhora da
infraestrutura. Os laboratórios são adequados para ensino, pesquisa e desenvolvimento das atividades dos alunos de pós-
graduação (média de 79 alunos), de iniciação científica, e de pós-doutorado (27 no período). Relatam que a rede de Internet sem
fio foi modernizada, e que os docentes têm feito uso da reserva técnica dos projetos para melhoria da infraestrutura. A
administração do programa tem local
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próprio e adequado, com menção de secretária de grande eficiência.  Desta forma, a infraestrutura é muito boa.

2 - CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de
formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à
Proposta do Programa.

Muito Bom30.00

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades
de pesquisa e de formação do programa.

Muito Bom30.00

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa.

Muito Bom30.00

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na
graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação
de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de
profissionais mais capacitados no plano da graduação.

Muito Bom10.00

Comissão: Muito Bom

O Programa possui uma base sólida em seu núcleo de docentes permanentes, os quais são altamente qualificados,  de
reconhecida competência, com sólida formação científica, o que garante o pleno desenvolvimento das atividades de ensino,
pesquisa e orientação. A totalidade do corpo docente tem titulação entre livre-docentes e titulares, e é atualmente composto por
um total de 32, sendo 29 deles docentes permanentes (30 em 2010; 27 em 2011, e  29 em 2012). Não há nenhum docente em
condição especial, sendo somente 2,3  (7,4%) deles colaboradores e 92,3% docentes prementes. Comparando 2010 com 2012,
houve somente a saída de um docente (3,3%) do Núcleo Permanente. Nenhum docente orienta em mais de dois programas. A
formação, experiência e produção acadêmica dos docentes são adequadas e dentro das linhas de pesquisas propostas, que
permitem  cumprir a proposta do Programa com grande abrangência e dentro de assuntos atuais e inovadores. As especialidades
do corpo docente contemplam totalmente as áreas de concentração e as linhas de pesquisa.
O núcleo de pesquisadores permanente tem bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq, sendo 20/30 (67%) ; 20/32 (
62,5%) e 21/32 (66%), respectivamente em 2010, 2011 e 2012 (média no triênio de 66%), sendo 75% deles em nível A. A
relação bolsistas produtividade do CNPq por docentes permanentes é portanto muito boa, e indicativo da excelência do corpo
docente. No triênio, os docentes supervisionam 27 pós-doutorados, participaram de organização de eventos, de conselhos de
institutos de pesquisas, foram assessores de agências de fomento, e de mais de 30 revistas científicas internacionais, além de
serem responsáveis pela coordenação de disciplinas de cursos de graduação, reforma curricular do curso medico, diretor de
Instituto Filantrópico de Pesquisa e Diagnóstico, e outros. Também houve participação em assessoria da Anvisa e indústria
farmacêutica, entre outros. Nos diferentes projetos de pesquisa houve a participação relevante de alunos de Iniciação Científica,
advindos de diversas instituições de ensino, muitas delas particulares, mostrando o papel acentuado do programa na formação de
alunos de graduação. Os docentes têm mantido intercâmbio com diversas instituições nacionais e internacionais, sendo que
alguns deles são também professores convidados de outras instituições de ensino de renome nacional e internacional. Destaca-se
participação dos docentes em projetos vários PROCAD, Casadinhos do CNPq, Pronex, e a orientação de discentes de outras
nacionalidades. O programa mantém colaborações nacionais e internacionais com  diversas instituições, como Universidade de
São Paulo;  Laboratório Nacional de Luz Sincrotron;  Instituto Internacional de Neurociências de Natal; Brigham Young
University; Université Pierre et Marie Curie; Pennsylvania State University; entre outras. Pelo conjunto descrito acima, é fácil
perceber a excelência do corpo docente do programa de Microbiologia e Imunologia da UNIFESP. Assim, o perfil dos docentes,
a qualificação dos mesmos, a distribuição de suas funções, e a contribuição dos mesmos nas atividades de ensino e pesquisa
podem ser considerados muito bons.
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3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em
relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente.

Muito Bom25.00
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3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período
de avaliação em relação aos docentes do programa.

Muito Bom10.00

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da
pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de graduação na área)
na produção científica do programa, aferida por publicações e outros
indicadores pertinentes à área.

Muito Bom35.00

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas:
Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados.

Muito Bom30.00

Comissão: Muito Bom

O Programa teve no triênio a média de 79 alunos matriculados (80 em 2010; 75 em 2011; 82 em 2012). Em 2010 eram 26
mestrandos e 54 doutorandos; em 2011 eram 29 mestrandos e 46 doutorandos; 2012 eram 28 mestrando e 54 doutorandos (média
de mestrandos igual a 28  e de doutorandos de 51, no triênio. No triênio, a média de discentes por docente permanente foi de
2,72, portanto adequada e muito boa. No período de três anos foram formados 33 mestres. O tempo médio de titulação foi de
29,8 meses.  O numero de doutores formados foi de 29 no triênio (média de 9,7/ano). O tempo médio de titulação foi de 46,7
meses, sendo que alguns alunos fizeram doutorado direto. As porcentagens de docentes com discentes formados foi de 50%,
portanto adequadas, e muito boas. Todos os docentes permanentes foram responsáveis pela orientação de pelo menos uma tese
e/ou dissertação no triênio, sendo que todas foram coerentes com a proposta do programa, áreas de concentração e linhas de
pesquisa. A composição das bancas julgadoras foi sempre adequada, com a participação de pelo menos um membro externo ao
programa. Durante o triênio, a taxa de evasão de pós-graduandos foi inferior a 10%. Dentre os 249 artigos publicados no triênio,
120 (48%) deles foram com discentes ou egressos, e dentre estes, 112 (45%) foram em qualis >= B3, e todos vinculadas
diretamente com as dissertações e teses, o que é considerado muito bom. O número de dissertações e teses defendidas foi 62. Isto
resultou em um índice de formação discentes (IP) igual a 2,97, o qual é adequado e muito bom, pois está acima do IP da área
CBIII, que foi 2,6.
Destacam-se os vários prêmios recebidos por alunos ou docentes, como: Prêmio de Melhor Pôster no Congresso da SBBq
(2011); Premio Simpósio Conesul, SBBq 2011; Menção Honrosa no Prêmio Capes de Teses de 2010; Prêmio Thereza Liberman
Kipnis 2011 da SBI; entre outros.
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4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Muito Bom50.00

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente do Programa.

Muito Bom30.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

Os 29 docentes permanentes do programa publicaram 249 artigos, assim distribuídos: 07 em B5 (2,82%); 07 em B4 (2,82%); 17
em B3 (6,8%); 64 em B2 (26%); 44 em B1 (18%); 82 em A2 (32%); 28 em A1 (11,3%). Isto resultou em 8,6 artigos/docente no
triênio, o que é muito bom. O numero de artigos em qualis >= B2 foi igual a 218 (88%), sendo a media de 7,5 artigos/docente, o
que é considerado muito bom. Quando comparado com o triênio passado, nota-se um aumento discreto de artigos nos qualis A1,
A2 e B2, mas redução daqueles publicados em B1.Em relação à pontuação correspondente a produção bibliográfica dos
docentes, a mesma teve o total de 16.725 pontos, sendo a média por docente igual a 577, portanto dentro do esperado para o nível
do programa.
O Programa não produziu publicou livros completos, mas publicou total de 19 capítulos, assim distribuídos: 08 (2012), 05 (2011)
e 06 (2010) e teve o licenciamentos de 02 patentes. Total de pontos de publicação de capítulos foi de 360 (2010), 420 (2011) e
350 (2012), total de 978. Tiveram duas patentes, com pontuação igual a 200, sendo este conjunto considerado muito bom.
O total geral de pontos, considerando os artigos científicos e demais produtos, foi igual a 17.913, com
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média por docente igual a 618, o que é muito bom, pois está dentro dos requisitos da área CBIII, para um programa de nota 7.

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Muito Bom40.00

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do
programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

Muito Bom40.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

O Programa possui grande relevância regional, nacional e/ou internacional, pois é responsável pela formação de grande numero
de profissionais muito bem colocados no mercado de trabalho. A lista de egresso é extensa, com ex-alunos do programa
trabalhando em Instituições de Ensino Superior do Brasil ou do Exterior, em indústrias, laboratórios de hospitais, órgão do
governo como Marinha e Policia do Estado, em órgãos como BIREME, e vários realizando pós-doutorados em diversas partes do
mundo, o que é muito bom. A atuação do corpo docente se destaca pela participação em órgãos oficiais, na editoração de
revistas, na consultoria ad hoc de periódicos, na organização de eventos e apresentações de palestras em eventos nacionais e
internacionais, e como representantes de sociedades científicas. Além disso, o Programa está envolvido na formação e
consolidação de novos núcleos de pós-graduação, por meio da atuação de seus egressos em outros programas, e pela participação
dos seus docentes em programas de cooperação e intercâmbios, como “Casadinho”, Procad, PRONEX, INCTs, Projetos
Temáticos, e similares.  Há varias colaborações internacionais muito bem consolidadas, e propostas de envio de alunos para
estágios sanduíche, o que é muito bom. O Programa  possui sítio próprio na internet, sendo o mesmo bem apresentado e com
informações gerais sobre o programa.

Apreciação

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 6 E 7
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Nível de desempenho (formação de doutores e produção intelectual)
diferenciado em relação aos demais programas da área; e desempenho
equivalente ao dos centros internacionais de excelência na área
(internacionalização e liderança).

Muito Bom0.00

Comissão: Muito Bom

O programa atende a todos os requisitos necessários para sua manutenção na nota 7. Ao longo dos anos tem mantido um
excelente padrão de qualidade na formação dos discentes vindo de diferentes partes do nosso, ou de outros países. Também o
conhecimento gerado é de qualidade,como pode ser atestado pelas publicações em revistas de impacto. Assim, o programa tem
tido importante impacto social, e
contribuído significativamente para a divulgação e visibilidade da ciência nacional.
O programa esta consolidado em relação a formação de doutores, têm relevante contribuição à nucleação de grupos de pós-
graduação no Brasil e clara inserção nacional. Os docentes participam de diversos comitês, de diretorias, sociedades
internacionais, intercâmbios e convênios com instituições internacionais, assessorias ad hoc e a agências de fomento
internacionais, produção científica destacada no cenário internacional e reconhecimento internacional. Salienta-se a produção
intelectual em periódicos nos estratos B1, A2 e A1 (mais de 50% da produção).
Salienta-se diversos convênios de pesquisa, intercâmbios e financiamento internacional.

Apreciação
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA Muito Bom
2 - CORPO DOCENTE Muito Bom
3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES Muito Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Muito Bom
5 - INSERÇÃO SOCIAL Muito Bom

Muito Bom

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Muito Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Muito Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Muito Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Muito Bom

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 6 E 7 0.00 Muito Bom

Conceito Comissão:
7

Muito Bom

Nota Comissão:

Apreciação
Este é um programa consolidado, cujo corpo docente é formado por pesquisadores renomados, produtivos e de excelência, e que no triênio atenderam todas as
exigências da CBIII para um programa receber a nota 7. Ao longo dos  anos o programa tem formado alunos com ótimo nível, preparados para exercerem as funções
de docentes e pesquisadores, como tem sido comprovado pelas posições ocupadas pelos egressos. É um programa cujo corpo docente, que em colaboração com os
discentes, tem gerado publicações relevantes, de qualidade e de impacto. Isto associado à destacada internacionalização do programa (como evidenciado pelas visitas
internacionais, envios de discentes para o exterior, recebimentos de discentes de outros países, e a condução de projetos em parcerias), tem contribuído sobremaneira
para a divulgação e aumento da visibilidade da ciência brasileira.

Data Chancela: 21/11/2013

Complementos

A comissão recomenda:

1. Embora o programa tenha atendido às todas as exigências da CBIII para permanecer no nível 7, e tenha tido no triênio número significativo de
publicações de qualidade e importantes na área, a porcentagem dos artigos estratificados nos qualis A1, A2 e B1, não acompanhou a curva
ascendente observada na área CBIII. Assim, sugerimos que seja dada especial atenção ao item qualidade das publicações, e que sejam feitas ações
para aumentar o número de artigos nos qualis A1, A2 e B1.

2. Que o sitio do programa seja atualizado regularmente.

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.

Recomendações da Comissão ao Programa.

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação?

Justificativa da recomendação de mudança de área de avaliação do programa (em caso afirmativo)

Área Indicada:

Não

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

O CTC-ES, na 150ª reunião, ratificou a análise e a nota atribuída pela Comissão de Área ao presente programa.
Apreciação

7Data Chancela:
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ANA MARIA COIMBRA GASPAR FIOCRUZ Consultor(a)

CLAUDIA IDA BRODSKYN CPQGM Consultor(a)

CLAUDIO ANTONIO BONJARDIM UFMG Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

GERTRUD MULLER ANTUNES UFPEL Consultor(a)

JOAO SANTANA DA SILVA USP/RP Coordenador(a)

JOSE ROBERTO MINEO UFU Consultor(a)

LUCIA HELENA FACCIOLI USP/RP Consultor(a)

MARIA CRISTINA MACIEL PLOTKOWSKI UERJ Consultor(a)

MARILIS DO VALLE MARQUES USP Consultor(a)

MARINETE MARINS POVOA IEC Consultor(a)

RAIMUNDA SAMIA NOGUEIRA BRILHANTE UFC Consultor(a)

REGINA MAURA BUENO FRANCO UNICAMP Consultor(a)

RICARDO WAGNER DE ALMEIDA VITOR UFMG Consultor(a)

ROQUE PACHECO DE ALMEIDA UFS Coordenador(a) Adjunto(a)
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