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EMENTA 
Existe o Programa de Professor Visitante, através do qual no último domingo de cada mês, um professor pesquisador, de 
reconhecida capacidade em cirurgia ou ciência afim, é recebido no Rio de Janeiro e faz uma reunião preliminar com o 
coordenador do programa de pós-graduação, e com os professores orientadores, onde são discutidos, em linha gerais, as 
dificuldades relativas à pós-graduação e pesquisa, e como superá-las, de acordo com a experiência de cada professor-
visitante. Na 2a. feira pela manhã, o professor-visitante faz palestra onde deverá apresentar um tema por ele 
desenvolvido ou sua linha de pesquisa. A presença é obrigatória para todos os residentes e pós-graduandos. Após a 
reunião, os pós-graduandos e residentes discutem com o professor-visitante seus projetos de pesquisa, o andamento dos 
mesmos e os resultados preliminares. Sempre será dado preferência a professores envolvidos com a pesquisa e a pós-
graduação. 
Além disso, todas as quartas. feiras, às 18h, ocorre uma reunião científica com a presença de todos os pós-graduandos e 
os componentes da unidade. A esta reunião, que é assistida por cerca de 50 pessoas, em média, comparecem 
professores, pós-graduandos e residentes de outras programas de pós-graduação da UERJ (morfologia e biologia), e de 
outras universidades e instituições do Rio de Janeiro. Nesta reunião, os participantes assistem a apresentação de um 
artigo por semana, escolhido pelos professores orientadores, e apresentado por um pós-graduando ou residente (de 
acordo com uma escala), e discutem este artigo, juntamente com os orientadores, durante cerca de 30 minutos (10 de 
apresentação e 20 de discussão). Em mais 45 minutos, também atendendo a uma escala, são discutidos os projetos de 
pesquisa do programa de pós-graduação em cirurgia e as dificuldades e resultados parciais dos mesmos. Esta reunião, 
que ocorre semanalmente sem interrupção há 13 anos, aglutinou diversos laboratórios de pesquisa.  
Estas reuniões são obrigatórias para todos os pós-graduandos, independente da área de concentração, e valem créditos 
variáveis, dependendo da carga horária, a critério do coordenador do Programa. 
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