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Ofício nº 007/2011 ‐ Área Medicina III/CAPES
Brasília, 10 de novembro de 2011

Coordenador (a) Programa de Pós Graduação da área de Medicina III

Assunto: Indução a Periódicos – Consulta a área

Prezado Professor

Agradecemos a presença mostrando o seu comprometimento com o programa e com a
Med III e informamos que o relatório do 2o Módulo da I Reunião de Coordenadores da Med III
realizado no dia 26 de setembro de 2011 já se encontra na subpágina da área no site da
CAPES.
Nessa oportunidade, houve um debate reflexivo, coerente e estratégico a respeito da
indicação das duas revistas da área cirúrgica que poderão ter apoio da CAPES para editoração e
suporte e indução dentro da área.
Encaminho a lista de consenso sobre as características das revistas, estabelecida
durante essa reunião:
1. As revistas deverão ser fortemente caracterizadas como cirúrgicas
2. Uma deverá ser clinica e outra experimental
3. Deverão estar classificadas de acordo com JCR ou Scopus
4. Devem estar disponíveis em inglês pela Web
5. Deverão ser colocados critérios para as revistas que receberem apoio (Ex:
português/inglês; submissão eletrônica de artigos; corpo editorial de representantes
das subáreas da Med III com produção científica de qualidade e quantidade
internacional.....).
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Solicitamos listar numericamente as outras sugestões em ordem decrescente:
__ Considerar o numero de associados em sociedades cirúrgicas
__ Não elevar a classificação do qualis, das revistas indicadas para apoio
__ Decidir em conjunto com as Med I e II

Acrescentar outras sugestões que considerar importante na lista acima e classificar em
ordem decrescente.

No aguardo de sua participação até o dia 30.10.2011, quando iremos tabular as
prioridades para discutirmos durante o Encontro da PG em Buzios, na manhã do dia
10.11.2011.

Atenciosamente,

Lydia Masako Ferreira
Coordenador Med III
17.med3@capes.gov.br

