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O mural “Introdução pictórica à medicina experimental no Brasil”, de 6m x 4m, foi pintado no saguão do edifício Leal Prado 
(rua Botucatu, 862, São Paulo) pelo artista ítalo-brasileiro Pietro Nerici, entre 1956 e 1966
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Apresentação

“Divulgar” significa tornar algo conhecido do público. A palavra é formada pela partícula 
latina dis (indicativa de movimento em sentidos diversos, de dispersão) e pelo verbo vul-
gare (que significa “espalhar”, “publicar”), segundo informa o professor e tradutor 
Gabriel Perissé. “Divulgação científica” significa, portanto, uma atividade que tem por 
objetivo tornar conhecido do público aquilo que se produz em termos de pesquisa e 
ciência.

Dito dessa forma, elaborar uma revista de divulgação científica aparenta ser uma 
tarefa simples: bastaria compilar e dar publicidade a tudo o que é produzido por deter-
minada instituição (uma universidade, por exemplo, ou um laboratório). Mas o pro-
blema começa quando se considera que a mera atividade de “espalhar” a informação 
científica não coincide, necessariamente, com torná-la acessível a um público leigo, ao 
vulgo. 

Se a ciência existe e é necessária apenas por não haver transparência entre fenô-
meno e essência (é preciso desvendar e explicar a relação entre ambos), por outro lado 
o próprio texto científico apresenta-se, não raro, como enunciado hermético aos “não 
iniciados”. Para divulgar ciência não basta, por isso, simplesmente publicar um texto 
científico. É necessário assegurar que ele porte condições mínimas de legibilidade. É aí 
que se encontra o desafio: como divulgar um texto científico sem abandonar a informa-
ção exata e o rigor metodológico?

Sem pretender, no espaço de um editorial, discorrer sobre um tema tão complexo, 
partimos do pressuposto geral de que a legibilidade de um texto – qualquer que seja o 
seu conteúdo – só pode ocorrer como uma construção, como um compromisso estabe-
lecido entre autor e leitor, no sentido de buscar a objetividade que deve dar base à pes-
quisa. Apenas por meio de um processo contínuo de reflexão crítica, ancorado na ava-
liação dos inevitáveis erros e apreciação correta dos acertos, uma revista de divulgação 
científica pode atingir o tom adequado, a qualidade do registro necessária e suficiente 
para, de fato, comunicar algo ao seu público. 

Caso se pretenda estabelecer um processo genuinamente democrático, é, portanto, 
necessário que a revista se abra às observações críticas dos leitores. A divulgação cientí-
fica, nessa perspectiva, não é e não pode ser entendida como o simples “espalhamento” 
de um enunciado definitivo, elaborado por um autor que detém o suposto saber e ende-
reçado a um público percebido como mero “receptor”. O melhor sinônimo para “divul-
gação”, no caso, é “interlocução”.

Em outros termos, a nossa revista será bem-sucedida se conseguir provar-se motor 
e veículo de um debate sobre a produção científica, tanto a  realizada no âmbito da pró-
pria Unifesp quanto a que se desenvolve no panorama nacional e mundial. Temos pela 
frente um longo caminho para sedimentar esse processo. Caso logremos êxito, teremos 
contribuído para construir uma identidade universitária própria à Unifesp; o fracasso 
redundará apenas em mais uma publicação que divulga dados em profusão, sem um 
claro sentido social. Vamos enfrentar o desafio. 

José Arbex Jr. 
Editor
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Carta da Reitora

Em busca da expansão da 
pesquisa e pós-graduação

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ao longo de sua história e desde os tempos 
da Escola Paulista de Medicina (EPM), dedicou-se às atividades de pesquisa – nas quais 
sempre se destacou – e ao desenvolvimento dos cursos de pós-graduação. Na segunda 
metade da última década, a Unifesp partiu para um crescimento de grandes dimensões, 
no contexto do programa de expansão do MEC. O número de estudantes na graduação 
foi multiplicado por oito em apenas seis anos – de 1.200 para quase 10 mil.  Cerca de 
1.400 docentes atuam em diferentes áreas, nos seis campi situados na Grande São Paulo, 
na Baixada Santista e em São José dos Campos. Por outro lado, houve pouco ou quase 
nenhum aumento no número de técnicos administrativos. Como resultado, a estrutura 
ficou deficiente.

Apesar de não receber recursos específicos de custeio para o desenvolvimento da pós-
graduação e extensão, a Unifesp enfrentou positivamente o desafio, em especial na pós-
graduação. Criamos 16 novos programas credenciados pela Capes, vários deles em áreas 
nas quais a Unifesp não tinha tradição de pesquisa ou mesmo pesquisadores formados. 
O número de pós-graduandos stricto sensu (mestrado e doutorado) passou de 2.700 para 
3.111 em julho de 2013. Entre os 51 programas oferecidos, além de alguns novos em fase 
de credenciamento, há 12 classificados em níveis 6 e 7, com forte inserção internacional e 
potencial de nucleação em outras universidades e institutos em todo o país. 

As razões para essa forte expansão, apesar das carências estruturais, devem-se a fatores 
que incluem a atuação de um corpo docente com praticamente 100% de doutores e cerca 
de 25% de livre-docentes, o apoio das agências financiadoras e a tradição de pesquisa. O 
resultado pode ser visto não apenas na ampliação dos programas de pós-graduação ou na 
elevação do número e da qualidade dos trabalhos publicados, mas também na qualidade 
dos cursos de graduação que alcançaram posição de destaque em recentes “rankeamen-
tos”. Esse conjunto de fatores certamente explica por que um curso de graduação atinge 
avaliação de alto nível, apesar de não ter infraestrutura – de  laboratórios ou quadras de 
esporte – adequada ao desenvolvimento das atividades.  

Durante o programa de expansão da graduação, verificamos que o MEC concedeu apoio 
para bolsas de pós-graduação e algumas linhas de fomento para aquisição de equipamen-
tos. No entanto, a acelerada ampliação do sistema não contou com recursos específicos 

para custeio, programas de desenvolvimento de infraestrutura e concursos de servidores 
técnico-administrativos. Com efeito, são insuficientes os espaços adequados à pesquisa e 
ao convívio e discussão, elementos tão necessários para a criação do ambiente acadêmico. 

Por outro lado, há muito o que celebrar pelas conquistas, boa parte das quais deve ser 
creditada ao corpo docente, técnico e discente altamente qualificado, que pressionou o 
sistema a dar continuidade à atividade universitária. Ao mesmo tempo, nos perguntamos 
quanto tempo essa ação, baseada no limite das condições de trabalho, poderá resistir sem 
que haja consequências para a criatividade, a produção e a troca de conhecimento e de 
saberes.

 É momento, pois, de clamar por mais investimentos, não só para a consolidação da 
expansão, mas principalmente para a modelagem de uma instituição que permita o 
debate acadêmico, ofereça condições adequadas de trabalho e assegure um ambiente que 
possibilite a livre interação e a formação permanente. Para isso, serão necessários labora-
tórios, espaços físicos, equipamentos, custeio para pesquisa e, principalmente, recursos 
humanos altamente qualificados para o trabalho técnico-administrativo. 

Queremos convocar especialmente a sociedade a formar 
uma frente de atuação pela universidade pública, reunindo, no 
caso, todas as demais universidades federais e suas entidades 
representativas, como a Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições do Ensino Superior (Andifes). Também quere-
mos envolver as agências financiadoras, sociedades científicas 
e os Poderes Executivo e Legislativo, por meio de seus repre-
sentantes, todos engajados na melhoria da educação em nosso 
país. Queremos, de fato, incluir a sociedade brasileira e sensi-
bilizar nossos governantes. Sabemos que a caminhada é longa 
e deve ser impulsionada por todos os que desejam o desenvol-
vimento das instituições universitárias e reconheçam seu valor 
estratégico para a nação e seu povo. A Unifesp, por sua trajetó-
ria de serviços prestados à coletividade, saberá cumprir o seu 
papel neste cenário.

Soraya Smaili
Reitora da Unifesp
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Com o crescimento da Unifesp – que aceitou o 
desafio de não mais se limitar à área de Ciências 
da Saúde para se tornar universidade plena – , 
surgiu a necessidade de um espaço no qual pes-
soas de diferentes áreas pudessem se conhecer, 
partilhando informações e experiências. Nesse 
contexto foi pensada a revista Entreteses.

Muito mais do que apenas um veículo para 
divulgação de informação, Entreteses pode ser 
vista como um ponto de encontro – como anti-
gos cafés nos quais os cientistas e filósofos de 
séculos  passados se encontravam para dis-
cutir ciência, filosofia, ética e política. Assim, 
esta revista pode abrir muitas possibilidades 
de interação e integração entre os estudantes, 
docentes e funcionários. 

Para realizar plenamente seu potencial, 
Entreteses não poderá limitar-se à condição de 
veículo impresso. Por essa razão, lançaremos 
também sua versão virtual, com inserção nas 
redes sociais. Isso constituirá um grande desa-
fio para todos nós, que direta ou indiretamente 
assumimos a tarefa de construí-la. Este é um 
desafio necessário, por vários motivos.

Além de permitir que a própria comunidade 
Unifesp se conheça, a revista será uma de nos-
sas portas para o mundo externo. Ela facilitará 
o cumprimento de uma missão essencial da 
universidade pública: entregar à sociedade o 
produto dos recursos nela investidos. 

De que adiantariam pesquisas de circula-
ção restrita, cujas conclusões só seriam conhe-
cidas por aqueles que estão nela envolvidos 
ou pelos especialistas da área? É essencial 
que o conhecimento científico, traduzido em 
linguagem acessível, seja transmitido à socie-
dade.  Entretanto, partilhar o conhecimento 
não basta. Sua integração com outros saberes 
é fundamental para o progresso de qualquer 
área. Não é à toa que “interdisciplinaridade” 
tem surgido como tema central em discussões 
nas mais diversas áreas.

Ao aumentar a visibilidade da Unifesp, no 

Editorial

âmbito doméstico e internacional, a revista 
também funcionará como meio facilitador para 
a criação de redes multicêntricas de pesquisa, 
de parcerias, visando à inovação e aplicação 
prática do conhecimento e do nosso processo 
de internacionalização.

Um dos grandes desafios apresentados à 
comunidade universitária na segunda década 
deste século é determinar a relevância das 
informações dentre os bilhões de dados dis-
poníveis, em tempo real e na ponta dos dedos. 
Para isso, é preciso estabelecer parâmetros que 
permitam avaliar a qualidade, veracidade e 
importância de tais dados. 

Entreteses se propõe também a isto: contri-
buir para o desenvolvimento do senso crítico 
e fazer pensar, que é sem dúvida a principal 
função da universidade. Acrescente-se que, em 
todos os aspectos de sua atuação – ensino, pes-
quisa e extensão –, a avaliação deve estar pre-
sente. Avaliação não é meramente um método, 
mas uma atitude de constante reflexão e ques-
tionamento sobre o que está sendo realizado. 
Isto permite gerar mais informação, possibi-
litando o surgimento de novos horizontes e a 
correção de rumos.

A revista pretende estimular os pesquisa-
dores de diversas áreas a apresentarem os 
seus principais resultados, de forma crítica e 
contextualizada, abrindo as portas dos labo-
ratórios e bibliotecas para a própria Unifesp 
e para a sociedade. Discutindo as entrelinhas 
da pesquisa, Entreteses se tornará também uma 
ferramenta de comunicação essencial para que 
debatamos não só os aspectos metodológicos, 
mas principalmente as facetas éticas e políticas 
da pesquisa no Brasil e no mundo. 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, 
em parceria com o Departamento de Comuni-
cação Institucional e com a Reitoria da Unifesp,  
celebra o lançamento do primeiro número 
desta revista, dedicado de forma especial à pós-
graduação. 

Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni
Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo

Entreteses teve um prestigiado antecessor: a 
revista Saúde Paulista, cuja primeira edição foi 
publicada em janeiro de 2001. No período em 
que circulou, ela serviu como vitrina e apresen-
tação do Complexo Unifesp/SPDM, formado 
pela união de uma universidade pública com 
uma entidade privada. 

A criação da Saúde Paulista foi um passo 
vital para a instituição de um espaço editorial 
necessário e socialmente relevante. Não era 
tão simples mostrar o resultado do vigor aca-
dêmico dos 67 anos da Universidade Federal de 
São Paulo, somado à agilidade administrativa 
da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina (hoje, Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina). Trabalhando 
em parceria, ambas as instituições sempre tive-
ram como critério oferecer o que há de melhor e 
mais atual em tratamento e assistência à saúde 
da população.

A elaboração do primeiro número da revista 
Saúde Paulista exigiu três meses de investi-
gação por parte da equipe de repórteres, que 
coletou informações sobre projetos científicos 
e atividades assistenciais desenvolvidas nos 
hospitais afiliados e órgãos – como centros e 
institutos – pertencentes ao Complexo. Foram 
seis anos de publicações bimestrais. Sua última 
edição foi a de número 17, veiculada em dezem-
bro de 2007. 

Um pouco de nossa história

Renato Conte
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A pesquisa e a 

O processo de transmissão do conheci-
mento entre “mestres” e “discípulos” 
remonta a milênios, tendo assumido 

diferentes formatos em épocas e culturas espe-
cíficas. Da mesma forma, a pós-graduação, 
associada à pesquisa, na Unifesp não se iniciou 
apenas após seu reconhecimento formal, no 
início da década de 70, mas faz parte de nossa 
história desde os primeiros anos de funciona-
mento da Escola Paulista de Medicina (EPM). 
Embora a primeira tese de doutoramento 
tenha sido defendida em 27 de outubro de 1939 
(Contribuição para o estudo dos capilares e das anas-
tomoses arteriovenosas “in vivo”, de José de Paula 
e Silva, orientada pelos Drs. André Dreyfus 

Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni
Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 

Débora Amado Scerni
Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação e 
Pesquisa

Histórias, 
sonhos e 
horizontes

e Edgard Barroso do Amaral e apresentada à 
cadeira de Histologia e Embriologia Geral), a 
organização formal da pesquisa e da pós-gra-
duação só se deu muitos anos mais tarde. A 
pesquisa básica foi impulsionada pelas contra-
tações, em 1937, do professor de Farmacologia 
José Ribeiro do Valle (1908-2000), formado pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo e indicado pelos Profs. Otto Bier e André 
Dreyfus, e, em 1943, do professor de Química 
Fisiológica José Leal Prado (1918-1987)

Inicialmente, eles realizaram suas pesqui-
sas nos laboratórios do Instituto Butantan. A 
importância de seus trabalhos, evidenciou a 
necessidade da permanência de ambos, em 

tempo integral na EPM, razão pela qual foi 
instalado o Laboratório de Farmacologia e Bio-
química (1947), ao lado da farmácia do Hospi-
tal São Paulo (HSP). O rápido crescimento do 
setor levou à criação de um espaço próprio, 
no edifício hoje nomeado Leal Prado, inaugu-
rado em 1956 – mesmo ano da federalização da 
EPM. No saguão desse edifício (situado na rua 
Botucatu, 862) permanece até hoje o mural que 
representa uma introdução pictórica à Medi-
cina experimental no Brasil (capa desta edição). 
Foi lá que esses professores e seus seguidores 
desenvolveram o primeiro núcleo de pesquisa 
da EPM, com foco na Endocrinologia experi-
mental e nos sistemas de peptídeos vasoativos. 

Neste departamento formaram-se docentes 
pesquisadores que criaram, posteriormente, 
os Departamentos de Bioquímica, Farmacolo-
gia, Biofísica e Psicobiologia da EPM - os dois 
primeiros atualmente instalados no Instituto 
de Farmacologia (Infar) e os dois últimos no 
Edifício de Ciências Biomédicas (ECB). Nes-
ses locais iniciou-se o grande desenvolvimento 
da pesquisa básica da EPM. À mesma época 
(1951), foram criados o Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq) e  a Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
ocorrendo também a realização da 1ª Bienal de 
São Paulo. Alguns anos mais tarde (1962), seria 
criada a Fapesp. 
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Memória e Evolução

Quadrilátero delimitado pelas ruas Botucatu, Borges Lagoa, Pedro de Toledo e Napoleão de Barros (1948)

pós-graduação na Unifesp: 



Unifesp EntreTeses Novembro 201312 Unifesp EntreTeses Novembro 2013 13

1975Ano
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Doutorado
(total)
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8.660

14.319

O contexto de efervescência intelectual 
contribuiu muito para o crescimento da pes-
quisa na EPM. Diante da necessidade de for-
mação de pesquisadores nas áreas básicas da 
Medicina, sob a coordenação dos professores 
Ribeiro do Valle e Leal Prado, foi instituído, em 
1966, o curso Biomédico, cujo currículo previa 
a participação em pesquisas científicas. Os 
estudantes, em número limitado – medida ado-
tada com o objetivo de garantir a qualidade do 
aprendizado –, participavam ativamente não 
só da execução prática dos projetos de pes-
quisa, mas principalmente de ricas discussões 
intelectuais. 

Os fundadores do curso tinham a intenção 
de criar, naquele momento, a primeira uni-
versidade pública federal em São Paulo, mas 
os planos foram obstados pelo regime militar 
implantado no país em 1964.  Em dezembro 
de 1965, o Ministério da Educação emitiu o 
Parecer nº 977/65 (popularmente denominado 

“Sucupira”, por ter sido este o sobrenome de 
seu relator, o professor Newton), definindo os 
cursos de pós-graduação. Nele consta que: “...
um programa eficiente de estudos pós-gradua-
dos é condição básica para se conferir à nossa 
universidade caráter verdadeiramente univer-

Valle como o primeiro presidente da Comissão 
de Pós-Graduação da EPM.  A primeira tese da 
fase oficial da pós-graduação foi  defendida 
em 13 de agosto de 1971, por Jandira Masur, sob 
orientação do professor Elisaldo L. A. Carlini, 
pelo programa de Farmacologia: A técnica do 
campo – aberto como medida de resposta emocional 
de ratos. Influência de drogas psicotrópicas. No ano 
seguinte, Jorge de Almeida Guimarães, atual 
presidente da Capes, defendeu a tese Aminopep-
tidase cinino-conversora do soro humano, sob a 
orientação de José Leal Prado e coorientação de 
Eline  Prado.

Em poucos anos, a pós-graduação passou 
por um período de crescimento exponencial.
Em 1988, existiam 31 programas credenciados, 
todos em áreas relacionadas às ciências bioló-
gicas e à saúde. Essa expansão, com foco em 
áreas especializadas, principalmente  as clíni-
cas, viria a ser objeto de profundas discussões, 
levando a um processo de recredenciamento 
e reagrupamento de programas, ao final da 
década passada.

A expansão e o nascimento da universidade
Em 1994, ocorreu finalmente a transforma-

ção da Escola Paulista de Medicina em Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp), à  
época uma universidade temática nas áreas 
biológicas e da saúde (Lei 8.957). Foram neces-
sárias muitas medidas administrativas para 
adequar a estrutura vigente às novas necessi-

dades. A mudança de identidade oficial, que 
na fase inicial extinguiu a Escola Paulista de 
Medicina, gerou, como tudo que é novo, uma 
mistura de reações de entusiasmo, nostalgia 
e insegurança. Foi uma reação natural, pois a 
Escola Paulista de Medicina, por 23 anos uma 
faculdade particular, posteriormente federali-
zada e transformada em instituição isolada de 
ensino superior, caracterizava-se por uma dose 
significativa de endogenia e informalidade, 
um ambiente quase familiar onde todos se 
conheciam e possuíam interesses e linguagens 
comuns. O súbito crescimento, vindo depois 
com a expansão para áreas completamente 
novas do conhecimento, foi um imenso desafio 
e provocou certa crise de identidade.

 Antes do processo de expansão das univer-
sidades federais, iniciado em 2004, existiam 
apenas cinco cursos de graduação (Medicina, 
Enfermagem, Biomedicina, Fonoaudiologia e 
Tecnologia Oftálmica) e 45 de pós-graduação, 
todos na área de saúde. Com a expansão, a Uni-
fesp ganhou cinco novos campi, situados na 
Grande São Paulo, Baixada Santista e São José 
dos Campos. Foram 
criadas cinco novas 
graduações rela-
cionadas à saúde 
(Educação Física, 
Fisioterapia, Nu-
trição, Psicolo-
gia e Terapia 

Teses e Dissertações Homologadas por ano
Mestrado Acadêmico, Doutorado e Mestrado Profissional • 1971 a 2012

sitário, para que deixe de ser instituição apenas 
formadora de profissionais e se transforme em 
centro criador de ciência e de cultura.” 

O parecer diferenciava os objetivos da pós-
graduação stricto sensu dos da especialização  
(lato sensu) e mencionava ainda a existência, em 
outros países, de um nível superior de estudos – 
o pós-doutorado. Indo além dos aspectos mera-
mente técnicos, discutia a filosofia da criação 
desses cursos, mencionando aspectos históri-
cos e comparações entre os sistemas educacio-
nais estadunidenses e europeus, tornando-o 
leitura obrigatória para todos os interessados.  
No ano seguinte, foi promulgada a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional ( LDB, Lei 
nº 9.394/96), que, em seu artigo 44, determina 
as condições para oferta de cursos e programas 
de pós-graduação. 

No início da década de 1970, a Capes cre-
denciou os primeiros programas formais de 
pós-graduação da EPM (Biologia Molecular, 
Farmacologia, Histologia, Microbiologia e 
Imunologia), que, desde aquela época, postu-
lavam uma abordagem interdisciplinar, apro-
ximando as áreas básicas e clínicas da Medi-
cina. Constituiu-se assim, formalmente nossa 
pós-graduação, tendo o professor Ribeiro do 

Criação do curso de Ciências Biomédicas, com a presença de Leal Prado (segundo à frente, da esquerda para a direita) e 
Ribeiro do Valle (décimo)
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áreas de graduação levou à neces-
sidade de desencadear processo 
similar na pós-graduação. Nos 
processos seletivos para docentes 
dos novos campi foi dada especial 
ênfase à formação pós-graduada, 
sendo a quase totalidade portadora 
do título de doutor ou grau mais 
elevado (pós-doutorado ou livre-
docência). O significado implícito 
dessa exigência era a expectativa 
de atuação no tripé de ensino, pes-
quisa e extensão, no qual se apoia 
a Unifesp. 

Se de um lado havia essa exigên-
cia por parte de quem selecionava, 
de outro havia a expectativa de con-
dições adequadas à sua execução, 
com uma estrutura física e admi-
nistrativa capaz de permitir que tal 
crescimento ocorresse em plenitude. 
Entretanto, dificuldades de recur-
sos humanos e financeiros, aliadas 
à pouca experiência no gerencia-
mento da nova e imensa organiza-
ção necessária ao funcionamento de 
uma universidade com vários campi, 
fisicamente distantes, gerou frus-
tração nos novos docentes.

 Em resposta a esses desafios, 
a Pró-Reitoria de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa, sob o comando da 
Prof.ª Helena B. Nader, coorde-
nou a apresentação de propostas 
de cursos novos (APCNs) à Capes. 
Em esforço conjunto com as dire-
torias dos diversos campi e com 
os docentes interessados, foram 
redigidas várias propostas, tendo 
inicialmente como pilar comum a 
ideia da interdisciplinaridade. Pen-
sava-se naquela época em um único 
curso de pós-graduação com maior 
abrangência para cada novo cam-
pus. Entretanto, se em algumas 
áreas esse tipo de proposta foi bem 

Ocupacional) no Campus Baixada Santista e 47 
cursos em áreas inéditas na Unifesp. São ofe-
recidos, atualmente, 42 cursos de bacharelado, 
12 de licenciatura e 3 de tecnologia em diversos 
turnos (matutino, vespertino, noturno ou inte-
gral), perfazendo 54 turmas de ingressantes a 
cada ano.

Em 2013, foram matriculados 10.415 estu-
dantes de graduação, um aumento de 779% 
em relação aos 1.336 estudantes matriculados 
em 2005. Essa rápida e massiva ampliação nas 

acolhido – como no caso dos programas inter-
disciplinares de Ciências da Saúde, na Baixada 
Santista, e de Ciência e Tecnologia da Susten-
tabilidade, em Diadema, em outras, mais tradi-
cionais, principalmente nas Ciências Humanas, 
foi necessário manter o caráter disciplinar, por 
orientação das coordenadorias da Capes. 

O funcionamento do primeiro programa 
de pós-graduação de caráter interdisciplinar e 
intercampi – unindo pesquisadores do Campus 
de Guarulhos e do Campus São Paulo – foi apro-
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ção e Saúde na Infância e Adolescência). Entre 
2009 e 2013, foram aprovados outros 15 progra-
mas nos novos campi. O processo de expansão 
da pós-graduação encontra-se em desenvolvi-
mento. Existem hoje cinco propostas já subme-
tidas à aprovação da Capes e outras em elabora-
ção, a serem submetidas a esse órgão no início 
de 2014. 

A Unifesp pretende, com tais iniciativas, 
criar condições propícias ao pleno desenvolvi-
mento das atividades de pesquisa e pós-gradua-
ção em todas as áreas de atuação, com ênfase 
nas perspectivas multi e interdisciplinar. Neste 
volume da Entreteses encontra-se um catálogo 
com os principais dados dos 51 programas de 
pós-graduação da Unifesp já reconhecidos pela 
Capes.

Ao final de julho de 2013, computávamos 523 
estudantes de pós-graduação (mestrado, dou-
torado ou mestrado profissional) matricula-
dos nos programas com sede nos novos campi 
e 2.588 estudantes nos programas sediados 
no Campus São Paulo. Houve, portanto, um 
acréscimo de 25% em apenas cinco anos. Os 
3.111 estudantes de pós-graduação atualmente 
matriculados representam 22,3% de todos os 
titulados em programas de pós-graduação 
(13.963) desde sua criação na década de 1970. 

Desde 2002, a Unifesp oficializou o programa 
de pós-doutorado, tendo como supervisores os 
orientadores dos programas de pós-graduação. 
Ao final de 2012, estavam oficialmente inscri-
tos no programa 454 pós-doutorandos, sendo 
417 do Campus São Paulo e 37 dos novos campi. 
O estímulo à incorporação de pós-doutores à 
instituição é fundamental para garantir a alta 
qualidade das pesquisas realizadas e a consoli-
dação de grupos de pesquisadores, que incluem 
estudantes de graduação participantes dos pro-
gramas de iniciação científica e estudantes de 
pós-graduação, coordenados por pesquisado-
res orientadores (técnicos de nível superior e 
docentes). 

O alto conceito da pós-graduação depende 
não só da qualificação de seus orientadores, 
mas também das condições oferecidas aos 
estudantes para que desenvolvam seus projetos. 
Entre estas, a concessão de bolsas de estudo 
que viabilizem a dedicação integral à pós-gra-
duação é fundamental. Dentre os alunos bolsis-
tas de pós-graduação matriculados ao final de 
2012, 267 eram beneficiados pelo Reuni (51 de 
doutorado e 216 de mestrado), 603 pela Capes 
(273 doutorandos e 330 mestrandos), 245 pela 
Fapesp (135 doutorandos e 110 mestrandos) e 
249 pelo CNPq (136 de doutorado e 113 de mes-
trado). Dentre os pós-doutorandos 16 eram bol-

Edifício de Pesquisa II – Campus São Paulo

Biblioteca Campus Baixada Santista
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lização da área específica de coor-
denação, que leva em consideração 
os valores e peculiaridades de cada 
área. Embora existam algumas crí-
ticas aos critérios adotados no pro-
cesso de  avaliação, é fundamental 
a participação ativa de todos os pes-
quisadores, assim como dos gesto-
res institucionais, nos debates que 
definem os indicadores e critérios 
para valoração das atividades de 
pesquisa e pós-graduação em cada 
área de conhecimento. 

Considerando a necessidade de 
integração entre os pesquisadores 
e estudantes de pós-graduação da 
Unifesp, nos últimos quatro anos 
a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa tem organizado o Fórum 
Integrador de Pesquisadores. O 
objetivo é  criar  um ambiente que 
propicia não só a divulgação das 
principais linhas de pesquisa e 
propostas dos programas de pós-
graduação, mas também uma opor-
tunidade de aproximação entre 
pesquisadores dos diversos campi, 
facilitando a formação de parcerias 
e a consolidação das plataformas 
multiusuários. 

A Unifesp,  na época EPM, nas-
ceu de um sonho de jovens médicos 
e pesquisadores que pretendiam 
construir uma faculdade melhor 
e mais avançada do que aquelas 

sistas da Capes, 33 do CNPq e 92 da Fapesp. 
Paralelamente à implantação de programas 

de pós-graduação nos novos campi, foi reali-
zada uma profunda avaliação dos programas 

“clássicos” da EPM, levando à convergência e 
redimensionamento de vários deles. Os crité-
rios que nortearam esse processo foram discu-

nar, Cirurgia Translacional e Gestão e Informá-
tica em Saúde.

O grande desafio no processo de expansão é 
fazê-lo com alto nível de qualidade e de forma 
a promover a integração de pesquisadores de 
diversas áreas do conhecimento. Com esse 
objetivo, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

O grande desafio 
no processo de 
expansão é fazê-
lo com alto nível 
de qualidade e de 
forma a promover 
a integração de 
pesquisadores de 
diversas áreas do 
conhecimento 

tidos durante meses, de forma 
aberta, no Conselho de Pós-
Graduação, do qual participam 
representantes de todos os pro-
gramas e discentes. Foram com-
postas comissões que atuaram 
como facilitadoras do processo, 
visando à absorção dos orienta-
dores produtivos em programas 
interdisciplinares. 

No final de 2004, existiam 45 
programas de pós-graduação 
com sede na Escola Paulista de 
Medicina, que após o reagru-
pamento passaram a ser 34. 
Foram extintos programas cujas 
características principais eram 
excessivamente similares às dos 
programas lato sensu, de especialização profis-
sional, e fortaleceu-se a interdisciplinaridade. 
Assim se formaram os programas de Medicina 
Translacional, Ciência Cirúrgica Interdiscipli-

Pesquisa, em conjunto com as 
Câmaras de Pós-Graduação 
e Pesquisa dos campi e com 
os Comitês Técnicos de Pes-
quisa (organizados por grandes 
áreas de conhecimento), atua 
como facilitadora das discus-
sões, apoia os pesquisadores no 
estabelecimento de parcerias e 
orienta a elaboração de propos-
tas.  

A grande maioria dos progra-
mas atuais (69,4%) obteve con-
ceito bom (nota 4) ou superior 
na avaliação da Capes, no pro-
cesso de credenciamento inicial 
e na avaliação trienal, classifi-
cando-se 24,4% deles na faixa de 

excelência (notas 6 e 7). Essas notas, embora 
utilizadas pela Capes como indicadores de 
qualidade dos programas, não devem ser con-
sideradas como um valor em si, mas uma sina-

diversos campi da Unifesp, pois dessa forma a 
diversidade se torna nossa maior riqueza. 

O século XXI impõe novos desafios à Uni-
fesp, e mais particularmente à Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação e Pesquisa. Além de gerar 
novos conhecimentos, é essencial integrá-los 
e traduzi-los sob a forma de novos paradigmas 
e processos de inovação. Os jovens que ingres-
sam nos cursos de pós-graduação precisam ser 
preparados para participar de projetos inter-
disciplinares nos quais se torna fundamental 
um conhecimento básico das diversas áreas 
com as quais poderão desenvolver a interlo-
cução. Há necessidade também de uma lin-
guagem comum – a da ciência – do raciocínio 
lógico, e de boa dose de criatividade, que não 
limite os sonhos, mas os direcione. Para isso, 
é essencial que seja concedida a esses jovens a 
oportunidade de transitar por caminhos diver-
sos, oferecendo-lhes novos desafios – além de 
condições para encará-los –, pois é com razão e 
sonho que se faz ciência.
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Parque Tecnológico, em São José dos Campos: local de futuras instalações da Unifesp

Laboratório Multidisciplinar - Campus Diadema

que já existiam no início do século XX. Esse 
espírito sonhador, empreendedor e disposto 
a encarar desafios permanece até hoje. Entre-
tanto, o cenário mudou. Nossa realidade atual 
exige mais profissionalismo, acrescendo-se o 
fato de que existem legislações mais exigentes 
e limitadoras. Isto, entretanto, não deve ser um 
empecilho à criatividade. 

A EPM sempre se preocupou com a saúde 
física e mental do ser humano, investindo em 
todos os aspectos ligados à prevenção, diagnós-
tico de distúrbios e reabilitação. Hoje, nossa 
universidade caminha por quase todas as 
áreas de conhecimento. Ampliamos o escopo, 
por considerarmos essencial a promoção do 
desenvolvimento responsável, no qual as novas 
tecnologias não sejam agentes poluidores e 
destrutivos do meio ambiente, mas ferramen-
tas em prol desse processo, no qual sustenta-
bilidade é a palavra-chave. Torna-se imperiosa, 
portanto, uma integração harmônica e inter-
disciplinar entre os pesquisadores lotados nos 
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Produção Científica Relatada à Capes pelos 
Programas de Pós-Graduação
Ano Base 2012

Programa de Pós-Graduação Campus Sede Unidade Universitária Início    Produção Bibliográfica        Produção Técnica

Interdisciplinar em Ciências Da Saúde Baixada Santista Instituto de Saúde e Sociedade 2010 5 128 34 100  2 40  4    1  15 1 1 36 1 

Biologia Química Diadema Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 2010  65 2 118   22        6     

Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade Diadema Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 2011  82 9 171   1  2  2    9    2 

Ecologia e Evolução Diadema Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 2011  31 5 47     8         76  

Ciências Sociais Guarulhos Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 2010 3 20 26 36 1 3 112  7      15 5 4  2 

Educação e Saúde na Infância e Adolescência Guarulhos Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 2008  68 54 65  1 37  18  6 1  10 16  3 41 7 

Filosofia Guarulhos Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 2010 18 22 20 7 11 5 80  6  1   7 16 7   4 

História Guarulhos Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 2012 1 20 24 19 4 7 33  2      18 3  31 4 4

Ciência da Computação São José dos Campos Instituto de Ciência e Tecnologia 2012 1 41 4 34  8 11        4   11 1 

Engenharia e Ciência de Materiais São José dos Campos Instituto de Ciência e Tecnologia 2012 3 141 8 128 1  35  2   2 1  10 2  5 3 

Enfermagem São Paulo Escola Paulista de Enfermagem 1986 5 92 11 80   88  18      27 1  7 1 

Biologia Estrutural e Funcional São Paulo Escola Paulista de Medicina 1988 6 76 6 104  1 143  18  1   1 6 1 9 8  

Ciência Cirúrgica Interdisciplinar São Paulo Escola Paulista de Medicina 1973  50 7 27   36  1      3   1 3 

Ciências Biológicas (Biologia Molecular) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1970  167 2          1       

Ciências da Saúde Aplicadas à Reumatologia São Paulo Escola Paulista de Medicina 1984  32 4 17   25  4      1 2    

Cirurgia Translacional São Paulo Escola Paulista de Medicina 1990 1 98 12 12   20  5      3 2  2  

Distúrbios da Comunicação Humana (Fono.) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1982 1 71 14 63  2 55  21      4 3  25 1 

Ensino em Ciências da Saúde São Paulo Escola Paulista de Medicina 2003 1 50 35 57   56  5 2 16 4   1  1 80 1 

Farmacologia São Paulo Escola Paulista de Medicina 1970 1 75 5 101   17  9      7   24 1 

Gastroenterologia São Paulo Escola Paulista de Medicina 1976 1 24 6 13   15  1      1     

Gestão e Informática em Saúde São Paulo Escola Paulista de Medicina 2011 3 42 14 54   18  7      6 2 2 10 1 

Infectologia São Paulo Escola Paulista de Medicina 1983 2 104 14 34  2 32  1      5   1 7 

Medicina (Cardiologia) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1975 1 100 46 66  3 42  1      3 3   3 

Medicina (Endocrinologia Clínica) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1973  103 11 17   111  1  1    9   3  

Medicina (Ginecologia) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1977  55                  

Medicina (Hematologia) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1976 1 33 7 23   7    2    1   1 1 

Medicina (Nefrologia) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1974  112 45  1 1   5     1 6   3 5 

Medicina (Obstetrícia) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1979  44                  

Medicina (Otorrinolaringologia) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1979  36 14 9   9     2   1 1    

Medicina (Pneumologia) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1973 1 33 7 21  1 23  5  2    2     

Medicina (Radiologia Clínica) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1982  45 6 14   46  17      11    1 

Medicina (Urologia) São Paulo Escola Paulista de Medicina 1978  22 1                 

Medicina Interna e Terapêutica São Paulo Escola Paulista de Medicina 1996  51 14 27 2  7  15  2       2 7 

Medicina Translacional São Paulo Escola Paulista de Medicina 2010  235 106    87 10 10  2    13     

Microbiologia e Imunologia São Paulo Escola Paulista de Medicina 1971  96 8 82  1 17  2      3     

Neurologia - Neurociências São Paulo Escola Paulista de Medicina 1978  99 33     11            

Nutrição São Paulo Escola Paulista de Medicina 1991 7 75 43 21  2 59  8    1  6 1 1 28 6 

Oftalmologia e Ciências Visuais São Paulo Escola Paulista de Medicina 1980 16 88 14 117  1 31  19  1    45 1  4 3 

Patologia São Paulo Escola Paulista de Medicina 1978  62 8 9   16        2     

Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria São Paulo Escola Paulista de Medicina 1980 3 164 42 127   87  11  1    20   9 6 

Psicobiologia São Paulo Escola Paulista de Medicina 1986  191 9 33   42  13      6 1    

Psiquiatria e Psicologia Médica São Paulo Escola Paulista de Medicina 1984 2 133 20 51  1 45  3      3 3  36 1 

Saúde Coletiva São Paulo Escola Paulista de Medicina 2006  121 24    126             

Tecnologias e Atenção à Saúde São Paulo Escola Paulista de Medicina 2011 1 262 3 3   1  1      3    
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Um dos fatores que norteiam a atuação 
da universidade moderna é a diversi-
dade disciplinar e um tripé de atuação 

baseado no ensino, na extensão universitária 
e na pesquisa. Outra das premissas presentes é 
a autonomia. Isso se refere ao fato da institui-
ção poder receber proventos governamentais e, 
a partir deles, direcionar os investimentos de 
acordo com suas próprias decisões (tomadas 
em órgãos colegiados).

Partindo do princípio da diversidade de 
atuação e de possuir elementos de democracia 
representativa, observa-se, por exemplo, uma 
grande luta para que dirigentes das universida-
des sejam eleitos a partir do voto universal e/ou 
paritário de todos os segmentos que compõem 
a instituição. É um assunto bastante polêmico 
que sempre está em pauta nas discussões acerca 
da governança da instituição.

Neste espírito de consolidar a representação 

Representação 
estudantil: um pouco 
sobre a Associação de 
Pós-Graduandos

APG

“A história da universidade é de heroísmo, de períodos longos de 

submissão e subserviência, que servem para ilustrar, orientar, criticar 

e engrandecer a função acadêmica”.

Edilson Dantas da Silva Júnior
Gabriel Andrade Alves
Juliano Quintella Dantas Rodrigues
Julio Alves da Silva Neto

discente e elevar a voz dos estudantes para as 
principais questões da nossa universidade é 
que surgiu, na década de 70, a Associação dos 
Pós- Graduandos (APG-EPM) que, na década de 
90, transformou-se na APG-Unifesp, entidade 
tradicional na história da pesquisa e da cons-
trução de um Movimento Nacional de Pós-Gra-
duandos e posteriormente da nossa entidade 
representativa nacional, a Associação Nacional 
de Pós-Graduandos (ANPG). 

A APG-Unifesp é uma entidade civil, livre e 
independente, sem fins lucrativos, sem filiação 
partidária e de duração ilimitada, com sede e 
foro na cidade de São Paulo, na Rua Napoleão 
de Barros, 678. É a entidade legítima de repre-
sentação do corpo discente dos cursos de pós-
graduação, sensos lato e estrito, e pós-douto-
rado da Unifesp.

A APG da Unifesp foi fundada aos 26 dias 
de Agosto de 1976, na então Escola Paulista de 

Medicina, por um grupo de pós-graduandos 
liderados por Sérgio Tufik, hoje professor titu-
lar do Departamento de Psicobiologia. Na época 
não tínhamos uma sede e as reuniões ocorriam 
em espaços diversos da Escola Paulista de Medi-
cina.

Após anos, durante o período em que o pro-
fessor José Carlos Prates foi diretor da EPM, a 
sede foi cedida aos pós-graduandos. Sérgio 
Tufik também organizou o 1º Congresso Nacio-
nal dos Pós-Graduandos (CONAP). Nos dias 27 
e 28 de Novembro de 1985 foi eleita a primeira 
diretoria da gestão 86/87, que registrou o esta-
tuto da APG da Escola Paulista de Medicina, 
aprovado em assembleia na data de 10 de Outu-
bro de 1985. Este passo foi fundamental para o 
reconhecimento jurídico de nossa associação. 
Neste ano os diretores da APG-EPM criaram 
a Associação Nacional dos Pós-Graduandos 
(ANPG), juntamente com pós-graduandos da 
UFRJ, PUC-SP e outras instituições. Durante 
muitos anos a ANPG ficou abrigada na sede da 
APG-EPM.

Outros antigos membros de destaque da 
APG são a professora Soraya Smaili, atual rei-
tora da Unifesp e José Augusto Mochel. Ambos 
participaram da fundação da ANPG, sendo que 
a professora Soraya assumiu a presidência em 
1989-1990. Dentre as conquistas da ANPG se 
destaca, por exemplo, o direito à licença-mater-
nidade para pós-graduandas, conquista de sua 
última gestão, com participação fundamental 
de Soraya. Entre outras reivindicações, uma 
grande bandeira é a profissionalização da car-
reira de pesquisador no Brasil.

Dentre as funções da APG, temos: 1) repre-
sentar oficialmente, junto à Unifesp, aos demais 
órgãos governamentais e perante a sociedade; 

2) defender os interesses dos seus associados e 
garantir a consideração de suas reivindicações 
pelos poderes deliberativos competentes; 3) 
estimular a cultura em um senso amplo; 4) lutar 
pela melhoria das condições da pós-graduação 
no Brasil e por uma política científica voltada 
para os interesses nacionais e em benefício da 
população e 5) lutar, acima de tudo, pelo forta-
lecimento constante das instituições democrá-
ticas brasileiras.

O Brasil tem, recentemente, discutido muito 
a respeito de ciência e tecnologia como substra-
tos para seu desenvolvimento. Precisamos usar 
essa oportunidade para fortalecer a pesquisa e 
as universidades brasileiras.

Nesse contexto, a tarefa dos pós-graduandos 
é ainda árdua e longa. Além do trabalho coti-
diano em busca do aperfeiçoamento técnico e 
científico precisamos usar os espaços de deci-
são da universidade em órgãos colegiados e 
em comissões. Ainda como desafio, temos que 
buscar construir o ambiente no qual queremos 
viver e conviver. Neste aspecto entram as possi-
bilidades no mundo do trabalho, as oportunida-
des de pesquisa no Brasil e no exterior, as novas 
demandas sociais para a pesquisa, a interna-
cionalização e os novos paradigmas na ciência, 
a necessidade de criarmos novas tecnologias e 
inovações nos processos sociais e de produção.

Na gama de questões que nos envolvem, 
nós da APG queremos convidá-lo a encarar 
este desafio, com compromisso social e sen-
sibilidade. Queremos sempre melhorar nosso 
ambiente de estudo e trabalho, nossas vidas, e, 
por que não, o Brasil. 

Sérgio Tufik, professor titular do 
Departamento de Psicobiologia, 
liderou a fundação da APG-Unifesp

Movimento realizado em maio de 2011 pautou o reajuste 
das bolsas de pós-graduação
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Mestrado Profissional

Transformando 
a prática 
profissional
A procura pelo mestrado profissional cresce no país e lapida 

a formação do especialista para o mercado de trabalho

Rosa Donnangelo

A comunidade científica universitária 
começou a se formar no Brasil entre os 
anos de 1920-1940. Dando impulso a esse 

processo, em 11 de abril de 1931, o governo fede-
ral promulgou o Decreto 19.581, que estabelecia 
o Estatuto das Universidades Brasileiras, con-
ferindo à pós-graduação uma feição inspirada 
no modelo europeu. A consolidação do perfil 
dos cursos de pós-graduação seria realizada 
apenas três décadas depois, nos anos 1960. O 
mestrado profissional seria implantado pela 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior) apenas em 1998 e, 
quinze anos depois, exibe sinais de transfor-
mação e desenvolvimento, cooperando para o 
avanço da pesquisa no país. 

No Plano Nacional de Pós-Graduação para o 
período 2011-2020, a Capes previa aumento de 
35% no número de programas de mestrado pro-
fissional entre 2011 e 2013. Atualmente há 3.653 
programas e cursos de pós-graduação em vigor 
no país, sendo 544 o número de mestrados pro-
fissionais. Segundo o órgão, os investimentos 
diretos na pós-graduação, em 2010, somando 
bolsas e ações de fomento proporcionadas pela 
Capes/MEC, CNPq/MCTI e fundações de apoio 
(FAPs) foram de R$ 4.506.313.478,00. 

Nildo Alves Batista, docente do Centro 
de Desenvolvimento do Ensino Superior em 
Saúde (CEDESS/Unifesp), acredita que em 
algumas áreas do conhecimento o número de 
programas de mestrado profissional (MP) já é 

maior que o de programas de mestrado acadê-
mico, dado o fato de que hoje não existem mais 
questionamentos sobre o diferencial dessa 
modalidade de pós-graduação. “O mestrado 
profissional tem mostrado cada vez mais a que 
veio e é muito mais voltado para o mercado de 
trabalho que o mestrado acadêmico. O Brasil 
tem caminhado muito no que diz respeito à 
pesquisa, de forma geral, e é claro que o mes-
trado profissional tem sua participação nisso.”

O mestrado profissional é uma modalidade 
da pós-graduação stricto sensu voltada às pes-
soas que já estão inseridas no mercado de tra-
balho e procuram problematizar sua prática 
utilizando-se do método científico. O mestrado 
acadêmico, por outro lado, é indicado para os 
alunos que querem seguir a carreira como pes-
quisadores ou docentes. O objeto de pesquisa é 
diferenciado, mas o título de mestre é garan-
tido nos dois casos. “No mestrado acadêmico 
o estudante geralmente pesquisa o que o pro-
grama de pós-graduação oferece. No profis-

sional o objeto de pesquisa emerge da prática”, 
comenta Batista.

O respaldo que os mestrandos adquirem 
durante a formação no MP garante a aquisição 
de competências para propor transformações 
na execução de seu trabalho. “Deve-se levar 
em consideração o impacto social imediato 
que o MP oferece, uma vez que transforma o 
ambiente de trabalho do mestrando”, afirma 
Batista. “Áreas como a de Administração, que 
exigem uma intensa atuação prática, são mais 
congruentes com o MP”. 

O mercado de trabalho atual exige quali-
ficação e a pós-graduação, tanto em nível de  
mestrado quanto de doutorado, é bastante 
positiva. “O Brasil tem mostrado uma evolução 
crescente na pesquisa, e nesse ponto a Unifesp 
é referência. O mestrado profissional contribui 
para esse processo, através da pesquisa, impac-
tando a prática. Eu pesquiso, conheço melhor 
e, conhecendo melhor, consigo transformar”, 
finaliza Batista. 

O mestrado profissional contribui para aprimorar a prática profissional

Imagem meramente ilustrativa
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Reeleita, em 2013, à presidência da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciên-
cia (SPBC); professora Honoris Causa pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
pesquisadora nível 1A do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e condecorada com a Ordem Nacio-
nal do Mérito Científico. A professora Helena 
Bonciani Nader acumula prêmios e reconheci-
mento por toda uma vida dedicada à pesquisa 
e à ciência.

Sua intensa carreira acadêmica ganhou 
impulso em 1967 quando, ao voltar dos Estados 
Unidos – onde cursou o último ano do antigo 
colegial (atual ensino médio) –, ingressou no 
curso de Ciências Biológica/modalidade médica 
na Unifesp. “Voltei ao Brasil e entrei nessa insti-
tuição, onde fui contaminada irreversivelmente 
pelo vírus da pesquisa e da ciência. Não há 
vacina, nem medicação”, conta Helena.

Quatro anos depois, já graduada, começou a 
se envolver com a pesquisa para a pós-gradua-

cia e sociedade. A militância política, sempre 
em defesa do desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia na perspectiva dos interesses nacio-
nais, levou-a a filiar-se à SBPC, em 1969. Na 
condição de associada à entidade, participou 
da resistência à ditadura militar, implantada no 
país em 1964. Atualmente, como presidente da 
sociedade, continua firme em suas propostas 
e defende com afinco a ciência e a educação de 
qualidade.

Durante a vida, Helena teve várias oportu-
nidades de estudar e realizar pesquisas fora do 
país. Sempre optou por permanecer no Brasil, 
e hoje se orgulha disso. “Talvez lá fora eu fosse 
mais uma. Aqui eu pude ajudar a construir algo 
significativo.”

Com a agenda cheia de compromissos – 
com a academia e com a presidência da SBPC 

–, a professora afirma ser hoje difícil encontrar 
tempo para desenvolver atividades criativas na 
vida pessoal, das quais tanto gosta. Isso inclui 
a culinária, atividade que pratica sem seguir 

Helena 

Talvez lá fora 
eu fosse mais 
uma. Aqui eu 
pude ajudar a 
construir algo 
significativo”

“receitinhas”, pois gosta 
de inovar. “A cozinha é 
um grande laboratório. 
Adoro experimentar novos 
temperos, ver no que dá.” 
Antes cozinhava com mais 
frequência, “quando Pedro 
(como chamava Dietrich) 
era vivo.”

Com uma carreira inve-
jável e as posições impor-
tantíssimas que ocupa, 
não perde a simplicidade 
e a honestidade nas falas e no modo de ser. Diz 
que chegou aonde chegou por ser privilegiada 
pela família e pelos professores que teve, e sem-
pre divide o mérito de suas conquistas com eles. 

“Meus pais me ensinaram que devemos buscar 
tudo que almejamos com ética e que não há 
limites para o que nós podemos fazer. E isso 
é verdade, nós é que colocamos nosso próprio 
limite”, conclui Helena.

ção. Conheceu, então, seu professor e orien-
tador, Carl Von Peter Dietrich, que posterior-
mente se tornaria seu marido, um companheiro 
de vida e de profissão. Os dois tiveram uma filha, 
Júlia, que atualmente trabalha com pesquisa na 
área de educação.

Professora titular da Unifesp desde 1989, 
Helena mantém com a universidade uma rela-
ção que combina, de forma intensa, compro-
misso profissional e afeto. O vínculo é tão forte 
que provoca o ciúme da filha Júlia, para quem 
a Escola Paulista de Medicina ocupa o lugar de 
irmã mais velha.

Na avaliação da própria professora, a vida 
dedicada à pesquisa cobrou seu preço, em ter-
mos de realizações pessoais: “Deixei de tirar 
algumas férias. Deixei de fazer algumas viagens. 
Mas se pudesse fazer tudo de novo, faria sem 
pestanejar. Eu não me arrependo.”

Um traço característico de sua carreira foi, 
desde os anos de juventude, a rejeição à ideia 
de que há um muro, uma barreira entre ciên-

Perfil

Nader
Flavia Kassinoff
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“Não há limites para o que podemos fazer”, ensina a 

professora titular da Unifesp que tem dedicado a vida 

à ciência, à pesquisa e ao Brasil
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Entreteses - Qual a sua avaliação sobre a pes-
quisa no Brasil hoje e quais foram os principais 
avanços nesse setor? 
Helena Nader - A pesquisa no Brasil avançou 
muito. Na década de 70, nós éramos realmente 
periféricos. Havia pouca ciência, embora de boa 
qualidade, porém em um número baixo. Hoje, 
nós estamos, segundo informação que tive, na 
14ª posição no ranking mundial de produção 
científica. Estávamos em 13ª, porém foram 
computados alguns resumos de congresso, e a 
Holanda nos ultrapassou.   Mas, em termos de 
ranking mundial, estamos muito bem. É impor-
tante situar que a pesquisa institucionalizada 
no Brasil é recente. Ela começa na universi-
dade, com a carreira docente deixando de ser 
algo esporádico e quando se cria a dedicação 
exclusiva. Isso faz diferença no impacto da 
ciência. A nossa ciência tem início no final do 
século XIX, em institutos, quando não havia 
universidades. A primeira é da década de 20 
e, portanto, essa instituição não tem nem cem 
anos. Se compararmos com a Europa, onde as 

instituições de ensino mais novas têm 
quinhentos anos, onde há universida-
des de quase mil anos de existência, é 
fantástico ver aonde chegamos. Eu 
vejo a pesquisa no Brasil crescendo 
para patamares cada vez melhores. A 
qualidade da produção científica pode 
ser aferida pelo número de citações e 
pelo impacto das revistas onde os tra-
balhos são publicados. Então, de 70 
para cá houve uma evolução, não só 
no número, mas também nos perió-
dicos em que o Brasil passa a publi-
car. Isso prova que a ciência feita aqui 
tem mérito, tem qualidade. Agora, o 
Brasil “corre atrás” porque o resto 
do mundo não está parado. A China 
está crescendo bastante em produção 
científica e optou por construir uni-
versidades internacionais, algumas 
fortemente centradas em produção 
de ciência. Esse país tem uma vanta-
gem com relação a nós porque inves-
tiu pesado em educação básica.  Outra 
coisa é que os chineses hoje falam 

do presidente Fernando Henrique Cardoso, 
começou-se a matricular obrigatoriamente 
toda criança na escola. Esse projeto iniciou-se 
naquela época com um ministro que propôs 
a descentralização de verbas para educação 
básica. Porém, com isso ele deixou a universi-
dade à míngua. Foi péssimo. Então, não adianta 
apenas investir em um setor para depois inves-
tir em outro. É uma cadeia de investimentos. A 
proposta da SBPC, com relação aos royalties do 
petróleo, é dedicar 70% ao ensino básico, 20% 

comprar reagente para pesquisa, por exem-
plo. São esses impasses que estamos tentando 
mostrar ao Ministério Público e à Procuradoria 
Geral da União. Estamos conseguindo dialogar. 
Outro debate do qual venho participando bas-
tante refere-se à instituição do RDC (regime 
diferenciado de contratações) para ciência 
e tecnologia, como foi feito para a Copa do 
Mundo e Olimpíadas. Se foi feito para construir 
estádios, por que não pode ser feito para edu-
cação e ciência? Agora, na minha visão (tenho 

Entrevista Helena Nader

insistido nesse aspecto e talvez seja por isso 
que cheguei a esse cargo na SBPC) educação 
e C&T são programas de Estado e não progra-
mas de governo.    Independente de qual par-
tido esteja no poder, esses programas devem 
continuar.

E. -  E como o governo atual está tratando a 
questão da ciência?
H. N. -  No primeiro ano de gestão, a presi-
dente Dilma fez alguns cortes em ciência e 
tecnologia e nós questionamos. Agora, ela 
decretou que ciência e tecnologia são priori-
dades em seu governo. Tanto é que criou um 
projeto gigantesco, denominado Ciência sem 
Fronteiras para enviar estudantes de todos 
os níveis, do ensino médio, graduação, pós-
graduação e pós-doutorado, para estudar 
no exterior. É um programa fantástico, mas 
infelizmente a mídia só ressalta o lado nega-
tivo. Todo projeto está sujeito a acertos e erros, 
mas, nesse caso o balanço para o lado positivo 
é muitas vezes maior do que o lado negativo. 
O projeto foi muito criticado por não englo-
bar as Ciências Humanas e Sociais, mas bol-

para ao ensino universitário e 10% 
à ciência e tecnologia.    O governo 
mudou e colocou 75% para a edu-
cação e 25% para a saúde. Então, o 
que estamos sugerindo é que des-
tes 75% se faça essa repartição. Por-
que sem ciência e tecnologia não 
há inovação. O governo do presi-
dente Lula e o da presidente Dilma 
primam pela inclusão. A expansão 
do Bolsa Família foi dramática, no 
sentido de trazer uma população 
que não tinha capacidade de compra para a 
sociedade de consumo.    Isso significa que é 
preciso ter produto para essas pessoas. E esse 
produto, essa tecnologia, só será gerado com a 
ciência, ou continuaremos importando pacotes. 
O Brasil precisa decidir o que quer. Se quer de 
fato pautar a economia mundial, precisa fazer 
ciência. Porque sem ciência, não há tecnologia 
nem inovação.

E. - O que falta para o país avançar nesse sentido?
H. N. -  São muitas coisas. Faltam leis, não no 
sentido de banalizar a legislação e a fiscaliza-
ção da ciência. A fiscalização é muito impor-
tante, porém, não pode travar todo o resto do 
processo. Veja o caso da Unifesp: tivemos que 
devolver dinheiro à Finep e à Capes, pois a 
legislação inviabilizou o gasto. Então, uma ins-
tituição que faz ciência de qualidade e precisa 
devolver recursos,   porque a legislação repre-
sentou uma barreira, está no caminho errado.   
Temos uma legislação muito arcaica. A lei nº 
8.666 (lei das licitações) não é adequada para 
quem faz pesquisa. O pregão pode até servir 
para comprar caneta, papel, mas não serve para 
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  O Brasil precisa decidir o que 
quer. Se quer de fato pautar a 
economia mundial, precisa fazer 
ciência. Porque sem ciência, não 
há tecnologia nem inovação”

inglês. Nós ainda possuímos uma dificuldade 
nessa língua. Mas se o Brasil quiser, e isso é 
uma opção de nação, insisto nisso, ocupar o 
ranking mundial de ciência, fazer parte de um 
clube restrito, tem que passar a investir nisso. 
E também tem que mudar a legislação, porque 
hoje o maior gargalo para o pesquisador brasi-
leiro é a lei vigente.

E. -  Como presidente da SBPC, a senhora 
defende a proposta de destinação de parte dos 
royalties do petróleo para ciência e tecnolo-
gia.   O projeto de lei aprovado pela presidente 
Dilma destina a maior parte dos royalties para 
educação. Como nós sabemos, educação e 
ciência são duas áreas complementares, mas 
no momento atual do país qual área carece de 
maior investimento?
H. N. -   As duas. Educação básica não é só 
investimento financeiro, mas também o acom-
panhamento de um projeto real por parte do 
governo. A área da educação básica é um gargalo 
total. No Brasil aconteceu o seguinte: na gestão 
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sas de estudos para essas áreas já existem. É 
um projeto com começo, meio e fim, feito para 
quatro anos. Neste ano atingirá 50 mil bolsas. 
Na SBPC fiz uma reunião trazendo estudantes 
de diferentes regiões do Brasil, que voltaram 
da graduação e da pós, em diferentes áreas. Foi 
fantástico, estava lotado, havia gente sentada 
no chão. É incrível ver os depoimentos desses 
jovens, principalmente os de graduação, que 
têm uma experiência bem diferente no exterior. 
A graduação brasileira é muito arcaica. O sis-
tema de graduação não se atualizou, continuou 
o mesmo desde o século XIX. Não tem flexibi-
lidade. Então, temos que nos posicionar dentro 
de um mundo que hoje é globalizado, e isso está 
acontecendo. Esses jovens vão chegar trazendo 
ideias para o país.

E. -  Como a senhora avalia a produção cientí-
fica da Unifesp atualmente e qual é seu impacto 
dentro e fora do país?
H. N. -  A produção científica é muito boa. 
Recentemente foi lançado um livro intitulado 
A pós-graduação e a evolução da produção científica 
brasileira, que provém de uma tese de Elenara 
Almeida, sob a orientação de Jorge Almeida 
Guimarães (presidente da Capes). No levanta-
mento efetuado, dois pesquisadores da insti-
tuição ocupam o primeiro e o segundo lugar no 
ranking de publicações científicas entre 2000 
e 2009 no país. Então, nós estamos “muito 
bem na foto”, vamos dizer assim. Mas isso é 
porque temos uma tradição, e essa tradição 
não se pode perder. A Unifesp, que hoje tem 
praticamente todas as áreas do conhecimento, 
começou como uma escola de Medicina pri-
vada, mas desde sempre acreditou na ciência. 
Os professores José Leal Prado e José Ribeiro 
do Valle, faziam pesquisa no porão do Hospi-
tal São Paulo, no segundo subsolo. E aquilo foi 
contaminando o ambiente acadêmico. Então, o 
diferencial do estudante da Escola Paulista de 
Medicina era o envolvimento com a pesquisa. 
Depois, foi criada a universidade e outros pro-
gramas de pós foram inaugurados. É óbvio 
que os programas mais recentes demoram um 
tempo para se firmar. Não se pode esperar pro-
gramas com nota 7 nos campi que ainda não 

têm dez anos de existência. É paulatino. Mas 
foram contratados professores altamente qua-
lificados para coordenar esses cursos. Essa foi 
outra matéria pela qual nós brigamos na SPBC, 
quando o governo propôs uma lei que tirava a 
obrigatoriedade do doutorado para ser docente 
de universidade federal. Nós aqui estamos con-
tratando só pós-doutores. A ideia da lei ia na 
contramão, mas a SBPC reverteu isso. Nossa 
pós-graduação é muito boa. Alguns programas 
têm avaliação média, com notas 3 e 4, outros 
têm nota 5 e há os de excelência, com notas 6 
e 7, atribuídas pela Capes. A ciência que é pro-
duzida na instituição é reconhecida internacio-
nalmente.

E. -  E a senhora acompanhou pessoalmente a 
história da pós-graduação na universidade...  
H. N. -  Sim, eu pertenci às primeiras turmas. O 
programa de pós começou em 1970, defendi o 
doutorado em dezembro de 1974. Quem criou 
esse programa foi meu esposo, já falecido, pro-
fessor Dietrich. Ele criou a pós-graduação com 
todas as regras e, depois do programa de Bio-
logia Molecular, nasceram os outros. Surgiram 
os de áreas clínicas, o de Microbiologia e Imu-
nologia, entre outros. Mas o primeiro foi o de 
Biologia Molecular. E o primeiro doutor em 
Bioquímica foi Jorge Almeida Guimarães, que 
hoje é o presidente da Capes.

E. -  Como está a participação das mulheres no 
setor da pesquisa? É uma participação expres-
siva? Aumentou nos últimos anos?
H. N. -  As feministas não vão gostar muito. Por 
um lado, a participação das mulheres na uni-
versidade representa maioria absoluta, já ultra-
passou a dos homens. Mesmo nas engenharias, 
elas também os estão alcançando. Porém, o que 
ainda não há é um número elevado de mulhe-
res em posições de comando. Na universidade, 
inclusive, são as que menos desistem dos cur-
sos. A evasão masculina é muito maior que a 
evasão feminina. Isso é um dado. Na pós-gra-
duação, há muitas mulheres, mas nos cargos 
de comando e de chefia elas são minoria. Isso 
é uma situação que precisa ser revertida, mas 
leva tempo. Os índices brasileiros são melhores 

que os norte-americanos. Na Academia Brasi-
leira de Ciências, a participação de mulheres 
está por volta dos 15%. Na instituição ameri-
cana é de 9%. Mas ainda estamos aquém do 
ideal. Acho que as mulheres têm de ir à luta, 
porque ninguém irá trazer essa conquista 
numa bandeja. Acredito sinceramente que a 
adoção de cotas não seria bom. Sou a favor de 
ações afirmativas. Quando pró-reitora de gra-
duação, criei o programa da Unifesp de ações 
afirmativas, para negros e índios, oriundos de 
escola pública. Era um programa incrível. Não 
sou contra as cotas, mas creio que para nós, 
mulheres, chegarmos aos cargos de chefia, não 
terá que ser por esse caminho. Temos que lutar 
e mudar esse paradigma.

E. -  A senhora é a terceira mulher que ocupa 
a presidência da SBPC. Durante sua traje-
tória profissional, chegou a deparar-se com 
alguma situação na qual teve que lidar com o 
machismo?
Nader - Não senti essa discriminação. Agora, 
sou privilegiada pela família que tive, pela EPM, 
pelos meus professores, que sempre me coloca-
ram que podia fazer o que quisesse, era só me 
dedicar a determinado objetivo. Talvez por isso 
não tenha sentido. 

E. -  Como foi citada a questão das cotas, gosta-
ria de saber qual modelo a senhora avalia como 
ideal?
H. N. -  Eu vejo da seguinte forma: o que foi 
implantado no Brasil, foi de cima para baixo, 
sem uma análise de todos os projetos que já 
estavam em andamento no país. Como se as 
universidades federais estivessem isoladas 
em um “castelinho”, não vendo o problema da 
inclusão pela renda e pela cor. Que há neces-
sidade de garantir cotas pela questão da  cor, 
não há dúvidas. O Brasil foi o último a libertar 
seus escravos e nunca admitiu isso. Mas des-
tinar 50% das vagas a alunos específicos não 
é a resposta. Porque varia, depende muito do 
ambiente onde a universidade está inserida. 
Esperava que o governo tivesse acompanhado 
os projetos que estavam sendo avaliados. Houve 
resultados incríveis. Nós, aqui na Unifesp, não 

tivemos nenhum problema na implantação das 
ações afirmativas. E fomos a primeira em nível  
federal. 

E. -  Já que estamos falando de ações do governo, 
temos atualmente a questão do programa Mais 
Médicos que está causando uma polêmica na 
comunidade médica...
H. N. -  Eu até já escrevi sobre isso – o texto foi 
publicado no Correio Braziliense. A SBPC já se 
posicionou contrária, porque passou por cima 
de todo um contingente de pessoas dedica-
das ao estudo de como deve ser a graduação 
de Medicina.  O tema não foi discutido. É um 
absurdo total. Porque existe a Associação Brasi-
leira de Educação Médica, extremamente ativa, 
e o sindicato, que não foram consultados. Mas 
o mais sério é o fato de o Conselho Nacional de 
Educação, que é o responsável por pensar a gra-
duação, também não ter sido consultado. Então 
temos um problema grande.

E. -  Ainda com relação a questões polêmicas, 
há tempos existe o debate sobre certas tendên-
cias religiosas que visam impedir o ensino do 
evolucionismo e promover o ensino do criacio-
nismo nas escolas. Qual é a sua posição?
H. N. -  Não é polêmica, não. A SPBC tem uma 
posição bem clara a respeito. Religião é religião, 
e ciência é ciência. A ciência não vai interferir 
na religião, mas a religião não pode interferir 
na ciência. Cada indivíduo tem em seu foro 
íntimo, a religião ou a não religião que vai 
seguir. Agora, o que não pode ocorrer é a reli-
gião intervir no dado científico. Criacionismo, 
nós somos frontalmente contra. Com relação 
a isso, o Brasil é um país laico. Sendo um país 
laico, o ensino da religião teria que ser optativo, 
e deveriam ser oferecidas aulas para todas as 
religiões. Por que não entrariam, por exemplo, 
as religiões africanas? Não se pode privilegiar 
um grupo em detrimento do outro. Mas a reli-
gião tentar escrever a história da ciência, isso 
não é permitido. A religião existe de per si e 
depende de uma crença. A ciência  não é fé, não 
é crença, são dados. Não dá para negar a evo-
lução. Criacionismo não é aceito. Essa é uma 
posição muito clara.
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S endo o mais antigo, originário da Escola 
Paulista de Medicina (EPM) e da Escola 
Paulista de Enfermagem (EPE), o Cam-

pus São Paulo ainda concentra a maior produ-
ção científica da Unifesp. 

Em 2012, foram apresentados mais de 700 
trabalhos em congressos e simpósios e 53 arti-
gos publicados em jornais e revistas científicas. 
Em periódicos indexados (ISI) somam-se mais 
de 3 mil publicações. No período de 1996 a 2013, 
o campus depositou no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) 53 pedidos de 
patentes, 19 marcas e 8 softwares.

Criado em 1994 – quando a EPM deixou 
de ser uma escola federal (tendo a EPE como 
Departamento de Enfermagem) e passou a ser 
universidade –, o Campus São Paulo possui 
atualmente 35 programas de pós-graduação, 
em nível mestrado e doutorado, com 2.588 alu-
nos e 750 docentes credenciados como orienta-
dores. Doze destes programas possuem concei-
tos 6 e 7 atribuídos pela Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
órgão do Ministério da Educação (MEC) que 
visa a melhoria da pós-graduação brasileira, 
por meio de avaliações trienais e promoção da 
cooperação científica internacional. A maioria 
dos demais programas do campus se enqua-
dram nos conceitos 4 e 5. A Capes classifica 
os conceitos superiores a 5 como de elevado 
padrão de excelência, sendo 7 a nota máxima. 

Visando a melhoria da infraestrutura para 
alavancar ainda mais as pesquisas, o Conse-
lho do Campus São Paulo criou a Comissão 
de Infraestrura, com duas subdivisões, uma 
das quais responsável por estudos de revitali-
zação de laboratórios e a racionalidade no uso 
dos espaços. “Também pretendemos agregar 
os pesquisadores das duas escolas, por meio 
de suas câmaras de pesquisa e pós-graduação, 
com o intuito de planejarmos o futuro e tra-
zermos subsídios para o desenvolvimento do 
nosso Plano Diretor”, explica Rosana Fiorini 
Puccini, diretora do campus. 

Campus 

São Paulo

Unidades Universitárias

Escola Paulista de Medicina (EPM) e Escola Paulista de Enfermagem (EPE)

Ana Cristina Cocolo

Campus São Paulo - EPM e EPE 

Programas  35

Cursos de Mestrado Acadêmico  32

Cursos de Mestrado Profissional  3

Cursos de Doutorado  32

Total de Alunos  2588

Alunos de Mestrado Acadêmico  1096

Alunos de Mestrado Profissional  210

Alunos de Doutorado  1282

Total de Docentes - orientadores credenciados  750

Dados de julho 2013

Produção Científica (2012)

Apresentação de Trabalhos em Congressos e Simpósios  765

Artigos Publicados em Jornais ou Revistas Científicas  53

Artigos Publicados em Periódicos Indexados (ISI)  3041

Cursos de Curta Duração – Especialização  6

Cursos de Curta Duração – Extensão  194

Organização de Eventos (congressos, simpósios, outros)  198

Trabalho em Anais – Resumo  1085

Trabalho em Anais - Trabalho Completo  97

Excelência em Saúde 
Integrando duas unidades universitárias, 
a Escola Paulista de Medicina e a Escola 
Paulista de Enfermagem, o Campus São 
Paulo da Unifesp oferece cinco cursos nas 
áreas da Medicina, Fonoaudiologia, Enfer-
magem, Tecnologia em Saúde (Tecnologia 
Oftálmica, Tecnologia em Radiologia, Tec-
nologia em Informática em Saúde) e Ciên-
cias Biológicas/modalidade médica, além 
de programas de mestrado, doutorado, 
pós-doutorado, pesquisa e extensão. Tem 
como espaço para o ensino, assistência e 
pesquisa, um dos melhores centros for-
madores de médicos, enfermeiros e outros 
profissionais da saúde do país: o Hospital 
São Paulo (HSP/HU), que foi reconhecido 
oficialmente como hospital universitá-
rio da Unifesp, em 2004, e é responsável 
pela cobertura de uma área com mais de 
5 milhões de habitantes na Grande São 
Paulo, além de atender pacientes oriundos 
de outros estados. 

O Campus São Paulo possui cerca de 12 
mil alunos de graduação, 647 de extensão 
e se destaca pela vasta produção cientí-
fica, abrigando os melhores programas de 
pós-graduação do país. Atualmente possui 
95 programas de residência médica – com 
1.069 vagas credenciadas, 14 de residência 
multiprofissional e dois de residência uni-
profissional. 
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Escola Paulista 
de Medicina

EPM 

Unidades Universitárias

Encabeçando a lista das universidades 
federais com o maior programa de resi-
dência médica – 1.069 vagas credencia-

das com bolsas de estudo –, a Escola Paulista de 
Medicina (EPM) iniciou sua pós-graduação em 
1970, com os programas em Ciências Biológicas 
e em Farmacologia. No ano seguinte, expandiu 
as áreas de conhecimento para a Microbiologia 
e Imunologia e, em 1973, foi a vez da Medicina, 
com ênfases em Endocrinologia Clínica, Pneu-
mologia e Ciência Cirúrgica. “O processo de 
instalação dos programas de pós na EPM se 
deu de forma muito rápida”, afirma o coorde-
nador da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Luis Eduardo Coelho Andrade. “Entre as déca-
das de 1970 e 1980, praticamente todos eles já 
estavam em pleno funcionamento”.

Os mais recentes, mestrado e doutorado 
em Gestão e Informática em Saúde e Tecno-
logias e o mestrado profissional em Atenção à 

Ana Cristina Cocolo

Saúde, foram criados em 2010. Atualmente são 
34 programas de pós-graduação disponíveis 
que abrigam 34 mestrados – sendo a maioria 
acadêmicos e somente três profissionais – e 31 
doutorados, com mais de 2.400 alunos e 709 
docentes como orientadores credenciados. 
Seis programas também atuam em parceria 
com outros campi da Unifesp.

Luis Andrade explica que nos anos 70 e 80 a 
procura pela pós-graduação stricto sensu no país 
ainda se dava mais entre docentes e, somente 
a partir de 1985, é que essa formação começou 
a permear o imaginário popular dos estudan-
tes e a EPM passou a ter uma procura maior 
desse público. “Hoje, vemos que esta tendência 
está voltando e as pessoas estão buscando mais 
a formação lato sensu, que é a especialização”, 
diz. “A produção do conhecimento novo está 
ficando restrita aos pesquisadores indepen-
dentes”.

Qualidade no ensino 
Entre os programas da EPM, seis (Ciências 

Biológicas/Biologia Molecular, Microbiologia 
e Imunobiologia, Nefrologia, Oftalmologia, 
Infectologia e Psicobiologia) possuem conceito 
máximo (nota 7) da Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior); 
outros seis (Farmacologia, Endocrinologia 
Clínica, Hematologia, Neurologia/Neurociên-
cias, Psiquiatria e Psicologia Médica e Cirurgia 
Plástica) se enquandram no conceito 6. A Capes 
considera os conceitos superiores a 5 como 
de elevado padrão de excelência. Não menos 
importantes, outros 17 programas possuem 
conceitos considerados muito bom (nota 5) e 
bom (nota 4). 

Entre os cursos de curta duração disponíveis, 
seis são de especialização e 176 de extensão.

De acordo com Antonio Carlos Lopes, dire-
tor da EPM, o objetivo da instituição é estimu-

EPM 

Programas  34

Cursos de Mestrado Acadêmico  31

Cursos de Mestrado Profissional  3

Cursos de Doutorado  31

Total de Alunos  2415

Alunos de Mestrado Acadêmico  1009

Alunos de Mestrado Profissional  210

Alunos de Doutorado  1196 

Total de Docentes - orientadores credenciados  709

Dados de julho 2013

Produção Científica (2012)

Apresentação de trabalhos em Congressos e Simpósios  731

Artigos Publicados em Jornais ou Revistas Científicas   48

Artigos Publicados em Periódicos Indexados (ISI)  2949

Cursos de Curta Duração – Especialização   6

Cursos de Curta Duração – Extensão   176

Organização de Eventos (congressos, simpósios, outros)   171

Trabalho em Anais – Resumo  1028

Trabalho em Anais – Trabalho Completo   74
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lar cada vez mais a pós-graduação e criar 
um ambiente que favoreça os jovens no 
desenvolvimento de suas linhas de pes-
quisa em um ou mais campi. “Uma uni-
versidade só atinge sua plenitude quando 
integra os conhecimentos de diversas 
áreas para um bem comum. No nosso 
caso, que responda cada vez mais as per-
guntas clínicas, com o objetivo de melho-
rar a qualidade de vida do paciente, e que 
promova uma visão mais holística entre 
os profissionais da saúde”, afirma. 

Para ele, a busca da excelência, em 
todos os níveis, se dá com a integração 
dos vários departamentos, das pesquisas 
e do ensino, além dos trabalhos desenvo-
vidos na extensão. “A cordialidade exis-
tente na EPM, entre os vários pesquisa-
dores, não coloca degraus entre alunos e 
docentes”.

CRONOGRAMA DE ABERTURA DOS PROGRAMAS (nomenclatura atual) 

ANO  PROGRAMA  NÍVEL  CONCEITO

1970  Ciências Biológicas/Biologia Molecular ME/DO  7

          Farmacologia  ME/DO 6

1971  Microbiologia e Imunologia  ME/DO 7

1973 Medicina (Endocrinologia) ME/DO 6

 Medicina (Pneumologia) ME/DO 5

 Ciência Cirúrgica Interdisciplinar ME/DO 4

1974 Medicina (Nefrologia) ME/DO 7

1975 Medicina (Cardiologia)  ME/DO 4

1976 Medicina (Hematologia) ME/DO 6

 Gastroenterologia  ME/DO 4

1977 Medicina (Ginecologia) ME/DO 5

1978 Neurologia/Neurociências ME/DO 6

 Patologia ME/DO 4

 Medicina (Urologia) ME/DO 4

1979 Medicina (Obstetrícia) ME/DO 4

 Medicina (Otorrinolaringologia) ME/DO 4

 Medicina (Cirurgia Cardiovascular) ME/DO 3

1980 Oftalmologia e Ciências Visuais MP/ME/DO 7

 Pediatria e Ciências aplicadas à Pediatria  ME/DO 5

1982 Distúrbios da Comunicação Humana ME/DO 5

 Medicina (Radiologia Clínica) ME/DO 3

1983 Infectologia ME/DO 7

1984 Psiquiatria e Psicologia Médica   ME/DO 6

 Ciências da Saúde aplicadas à Reumatologia ME/DO 5

1986 Psicobiologia ME/DO 7

1988 Biologia Estrutural e Funcional ME/DO 3

1990 Cirurgia Translacional ME/DO 6

1991 Nutrição  ME/DO 5

1996 Medicina Interna e Terapêutica ME/DO 5

2003 Ensino em Ciências da Saúde  MP 4

2006 Saúde Coletiva  ME/DO 3

2010 Medicina Translacional ME/DO 5

2011 Gestão e Informática em Saúde  ME/DO 4

 Tecnologias e Atenção à Saúde MP 3

Legenda: MP – Mestrado profissional  /  ME – Mestrado Acadêmico   /  DO – Doutorado

80 anos de excelência
 A Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) 

foi a 11ª escola de Medicina criada no Brasil e se 
destacou por ações pioneiras no país como cons-
truir o primeiro hospital-escola, criar o primeiro 
curso Biomédico, além de, em 1956, antecipar-se, 
estruturando o curso de Medicina em departa-
mentos – método somente adotado oficialmente 
no ensino superior em 1965.

Fundada em 1933, por um grupo de médicos 
e cientistas visonários, a EPM originou-se em 
uma casa situada na Rua Coronel Oscar Porto, 
Zona Sul da capital paulista. Dois anos depois, 
os fundadores adquiriram uma chácara na Rua 
Botucatu para a construção da sede da Escola e 
do primeiro hospital-escola do país para as aulas 
práticas dos alunos. A casa, que lá existia, foi 

reformada e adaptada, dando origem, em 1937, ao 
que seria a sede provisória do atual Hospital São 
Paulo: o Pavilhão Maria Tereza, com dois andares 
e 100 leitos. Reconhecida oficialmente em 1938, a 
EPM foi federalizada em 1956. No ano seguinte 
inovou mais uma vez, e se tornou uma das pio-
neiras na implantação de programas de residên-
cia médica no Brasil.   

Atualmente possui quatro cursos de gradua-
ção (Ciências Biológicas - Modalidade Médica; 
Fonoaudiologia; Medicina e Tecnologias em 
Saúde) com 1.061 alunos. 

Tanto a avaliação de órgãos governamentais, 
como a Capes, quanto de empresas privadas, 
coloca a EPM como uma das melhores institui-
ções de ensino médico e de saúde do Brasil.   

Produção premiada  
Em 2012, 731 trabalhos realiza-

dos na Escola foram apresentados 
em congressos e simpósios nacio-
nais e internacionais; 48 artigos 
foram publicados em jornais e 
revistas científicas e quase 3 mil em 
periódicos indexados. 

Todo esse trabalho ajudou a Uni-
fesp a angariar, no ano passado, a 
segunda edição do Prêmio SciVal 
Brasil nas categorias “produção 
científica” e “produção científica 
por docente”, promovido pela Edi-
tora Elsevier, com o apoio da Capes/
Ministério da Educação (MEC). O 
reconhecimento consagra institui-
ções brasileiras de ensino e pes-
quisa que se destacaram pela exce-
lência de sua produção científica.
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Escola Paulista 
de Enfermagem

EPE 

Unidades Universitárias

Ana Cristina Cocolo

O programa de pós-graduação da Escola 
Paulista de Enfermagem (EPE), uni-
dade universitária do Campus São 

Paulo da Unifesp, ganhou força na década de 
70, época em que houve maior investimento no 
aperfeiçoamento e especialização (lato sensu) na 
área de Enfermagem no Brasil, principalmente 
para qualificar docentes da graduação e prepa-
rar os futuros candidatos aos cursos de mes-
trado.  “Diferentemente da Medicina, a Enfer-
magem, como categoria, demorou muito para 
se titular no país”, explica Isabel Cristina Kowal 
Olm Cunha, professora associada livre docente 
e coordenadora do Programa de Pós-Gradua-
ção em Enfermagem.  “Hoje, somos o segundo 
maior programa de pós-graduação da Unifesp 
em números de alunos”.

Atualmente, o Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem possui conceito 5 (muito bom) 
da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior). 

Em 1972 os cursos de especialização ofe-
recidos na EPE eram focados nas áreas de 
Enfermagem Pediátrica e Puericultura; Clí-
nica e Cirúrgica; Saúde Pública; Saúde Mental 
e Psiquiátrica; e do Trabalho. Entretanto, foi 
em 1978 que o reconhecimento científico da 
Escola aflorou com a criação do mestrado em 
Enfermagem Pediátrica e, dois anos depois, em 
Enfermagem Obstétrica. Em 1989, o programa 
abrangeu também a Saúde do Adulto. “Entre os 
mestrados, instituiu-se, em 1986, o doutorado 
em Enfermagem Materna e Infantil, sendo 
reformulado oito anos depois de sua criação 
para formar doutores em Enfermagem, pron-
tos a atender as mais diversas ramificações 
desta área”, afirma Mavilde da Luz Gonçalves 
Pedreira, coordenadora da Câmara de Pesquisa 
e Pós-Graduação da EPE. “Os programas frag-
mentados em ambos os níveis, transformaram-
se em apenas um de mestrado e outro de dou-
torado”. 

De acordo com a coordenadora, esta ten-
dência de juntar as áreas levou a EPE a formar 
um dos primeiros programas multidisciplina-
res. “A enfermagem não tem como foco a cura 
da doença, mas sim o cuidado ao ser humano, 
o alívio do sofrimento e a promoção da saúde”, 
afirma. “Isso transcende qualquer etapa do 
ciclo vital já que o cuidado se destina ao ser 
humano, que é único e integral”. 

A EPE tem como missão em seu programa 
de pós-graduação ser um centro de excelência 
na formação não apenas de pesquisadores, mas 
de profissionais altamente capacitados para 
promover o avanço da ciência da enfermagem e 
da saúde, com abordagem multidimensional. O 
objetivo, segundo Mavilde, é integrar os conhe-
cimentos no ensino, na prática e na pesquisa 
em enfermagem e saúde, utilizando diferentes 
perspectivas filosófico-teóricas e metodologias 
que culminem em melhorias no cuidado e na 
saúde da população. “Para entender o cuidado 

de uma forma global, não basta o olhar da Bio-
logia. É preciso abranger as Ciências Humanas 
e Sociais”. 

Perfil dos alunos
Em 2002, uma pesquisa realizada na Escola, 

sobre a inserção profissional de egressos do 
programa da EPE, mostrou que entre os que se 
formaram mestres, 48% atuavam em institui-
ções de ensino superior e, 46%, em instituições 
de saúde. Entre os doutores, 90,5% atuavam em 
instituições de ensino superior e 9,5%, em hos-
pitais. “Hoje continuamos a ter mais enfermei-
ros da prática procurando realizar pós-gradua-
ção no nível mestrado, do que propriamente 
docentes”, afirma Isabel Cunha , coordenadora 
do programa. “Além dos enfermeiros, é extre-
mamente comum profissionais de outras áreas 
em nosso programa, como farmacêuticos, fisio-
terapêutas, médicos, sociólogos e até mesmo 
administradores que, de alguma forma, fazem 
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interface com o cuidado ou com a promoção da 
saúde.” 

Produção científica
No ano de 2012, o programa de pós-gradua-

ção da EPE apresentou 34 trabalhos em con-
gressos e simpósios nacionais e internacionais, 
publicou cinco artigos em jornais e revistas 
científicas de renome, 92 artigos em periódicos 
indexados (ISI). Em anais foram 57 resumos e 
23 trabalhos completos divulgados. Na parte de 
extensão, ministrou 18 cursos. 

“A enfermagem brasileira é a sétima no 
mundo em publicação de artigos científicos e a 
pós-graduação é, sem sombra de dúvida, a mola 
propulsora dessa produção”, afirma Mavilde. 

“Temos uma produção científica forte, com nota 
5 da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal der Nível Superior), o que a classifica 
como muito boa”.

Para a coordenadora, estudos de inovação 
e intervenção estão buscando cada vez mais 
a interlocução com outras áreas do conheci-
mento para as respostas do dia-a-dia e o desen-
volvimento de políticas, programas, produtos e 
patentes que atendam, cada vez mais, às neces-
sidades da população. 

Visando a divulgação e interação dos avan-

ços na área, a EPE publica bimestralmente, 
desde 1988, a revista Acta Paulista de Enferma-
gem. Nela, são encontrados resultados de pes-
quisas inéditas nacionais e internacionais que 
contribuem para o avanço da ciência e da prá-
tica de Enfermagem, além de contribuir para o 
ensino, pesquisa e extensão em saúde.  

O programa de pós-graduação do Insti-
tuto de Saúde e Sociedade (Campus 
Baixada Santista) foi implementado em 

2010, com o mestrado acadêmico Interdiscipli-
nar em Ciências da Saúde. Dois anos depois, 
além de ampliar o programa para o nível douto-
rado – o primeiro na área da saúde da região –, 
o campus também criou outro mestrado, dessa 
vez profissional, entitulado Ensino em Ciên-
cias da Saúde, o primeiro multicampi, com 
sede no Centro de Desenvolvimento do Ensino 
Superior em Saúde (CEDESS) no Campus São 
Paulo e no Campus Baixada Santista. 

Os dois programas de pós-graduação do 
campus foram avaliados com o conceito 4 defi-
nido pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior), mas este 
não é o principal atrativo para a quantidade 

EPE

Programas  1

Cursos de Mestrado Acadêmico  1

Curos de Doutorado  1

Total de Alunos  173

Alunos de Mestrado Acadêmico  87

Alunos de Doutorado  86

Total de Docentes - orientadores credenciados   41

Dados de julho 2013

Produção Científica (2012)

Apresentação de Trabalhos em Congressos e Simpósios  34

Artigos Publicados em Jornais ou Revistas Científicas   5

Artigos Publicados em Periódicos Indexados (ISI)  92

Cursos de Curta Duração – Extensão   18

Organização de Eventos (congressos, simpósios, outros)  27 

Trabalho em Anais – Resumo  57

Trabalho em Anais – Trabalho Completo  23

Pioneirismo 
Fundada em 1939, a Escola de Enfermeiras do 
Hospital São Paulo foi uma das primeiras insti-
tuições de ensino de Enfermagem instaladas na 
cidade de São Paulo. Entretanto, os cursos minis-
trados de Enfermagem e Enfermagem Obstétrica 
só foram reconhecidos como de nível superior 
em 1962. Seis anos depois, a Escola de Enfermei-
ros passou a se chamar Escola Paulista de Enfer-
magem (EPE). 

Em 1977, a EPE foi federalizada e incorpo-
rada à Escola Paulista de Medicina (EPM) como 
Departamento de Enfermagem e, em 1994, 
acompanhou a transformação da EPM em 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Com a expansão da Unifesp para outras áreas 
do conhecimento, iniciado em 2005, o depar-
tamento voltou a ser Escola Paulista de Enfer-
magem em 2011, transformando-se em uma 
unidade universitária do Campus São Paulo 
da Unifesp – que também abriga a EPM – na 
Vila Clementino, zona sul da cidade. A atua-
ção tanto dos alunos de graduação quanto de 
pós-graduação sempre ocorreu no Hospital São 
Paulo, hospital universitário da Unifesp.

Atualmente a EPE possui 335 alunos de gra-
duação em seu curso de bacharelado em Enfer-
magem, em regime integral e quatro anos de 
duração. São 88 vagas anuais no vestibular e 
a entrada ocorre por meio do sistema misto – 
que utiliza o Exame Nacional de Ensino Médio 
(ENEM) e prova complementar – e por cotas. 

Campus 

Baixada Santista

Unidades Universitárias

Instituto de Saúde e Sociedade

de alunos matriculados. Segundo a professora 
Ana Rojas Acosta, ex-coordenadora da Câmara 
de Pesquisa de Pós-Graduação da Baixada 
Santista, um dos critérios para a abertura do 
programa foi a demanda por pós-graduação, 
especialmente de profissionais vinculados aos 
serviços de saúde da região. 

“São profissionais da secretaria de saúde, de 
postos de atenção básica, especializada e hospi-
talar, das cidades de Santos, São Vicente, Cuba-
tão, Guarujá, Itanhaém, e de outras secretarias 
como a de assistência social, educação e da ini-
ciativa privada”, explica Ana Rojas. “A Unifesp 
se destaca na região da Baixada Santista em 
meio a sete faculdades particulares.”

A infraestrutura do campus está se ade-
quando à crescente demanda. O espaço físico 
destinado à pesquisa está distribuído entre 
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as Unidades I e Central. Na primeira unidade, 
encontram-se os laboratórios de pesquisa não 
experimentais e a central abriga os laboratórios 
experimentais. 

A expansão da Unifesp trouxe melhorias e 
promoveu o incentivo à pesquisa. O número de 
programas de pós-graduação aumentou devido 
à construção dos novos campi e o alunado, de 
cidades que possuiam na sua maioria universi-
dades particulares, passou a enxergar a Unifesp 
como meio de se qualificar profissionalmente, 
com custo zero no que diz respeito à mensali-
dade, mas com qualidade técnica e produtiva. 
A pós-graduação, tanto lato sensu como stricto 
sensu são avaliadas positivamente no mercado 
de trabalho e a diferença no currículo é verifi-
cada por empresas e universidades.  

Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade é um dos diferen-

ciais do Campus Baixada Santista. Antes da 
inauguração formal do campus, o projeto 
pedagógico foi estudado e discutido como uma 
oportunidade de investir na interdisciplinari-
dade e oferecer alternativas à tradicional grade 
curricular. Questionada sobre a manutenção 
desse projeto na pós-graduação, Ana Rojas diz 
que há um esforço muito grande em manter as 
equipes interdisciplinares de docentes. “Todas 
as nossas disciplinas são acompanhadas por no 
mínimo três docentes de diferentes áreas do 
conhecimento para garantir a diversidade de 
pensamento e fortalecer a perspectiva interdis-
ciplinar”, afirma.

Segundo Daniel Araki Ribeiro, responsável 
pela implantação, em 2010, do Programa de 
Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências 
da Saúde, trata-se de formar um profissional 
apto para a pesquisa científica nesta área. “O 
impacto do programa de pós-graduação é 
grande tanto na produção de conhecimento 
de uma forma mais abrangente quanto na for-
mação de recursos humanos especializados”, 
afirma. “O alunado conclui  o curso com muitos 
diferenciais, como ter aprendido a trabalhar 
em equipe, desenvolver a interdisciplinaridade 
e superar os limites de um modelo fragmen-
tado e disciplinar na produção de conheci-
mento científico”. 

Atualmente são mais de 100 alunos matri-
culados. Segundo Araki, a expansão do curso, 
tanto no sentido quantitativo quanto qualita-
tivo, demanda melhorias tanto em infraestru-
tura – principalmente, a instalação de mais 
laboratórios aptos a atividades de pesquisa 
científica - como a contratação de servidores 
técnico-administrativos para apoio logístico.

Programa interunidades
O recém-criado programa de nível mestrado 

profissional interunidades Ensino em Ciências 
da Saúde – o único nessa modalidade oferecido 
pelo campus - é coordenado por Sylvia Helena 
Batista. O programa, segundo a professora, 
desenvolve um trabalho histórico no campo 
das ciências da saúde, pois foi um dos primei-
ros no país a assumir esta área de concentração. 
A produção científica é crescente e está sendo 
publicizada em periódicos nacionais e interna-
cionais. Como resultado, a procura pelo curso 
está em constante crescimento, tendo de três a 
quatro candidatos por vaga quando são abertos 
os editais.

Sylvia Helena explica que o curso oferece aos 
estudantes a possibilidade de desenvolverem 
seu trabalho em uma das três linhas de pes-
quisa: avaliação, currículo, docência e forma-
ção em saúde; educação permanente em saúde 
e educação em saúde na comunidade. “O mes-
tre deve planejar e agir em seu espaço profissio-
nal, produzir conhecimentos, refletir e levantar 
problemas que fazem parte do seu cotidiano”, 
avalia.

 Inaugurado em 2006, o Instituto de Saúde e 
Sociedade (Campus Baixada Santista) é resul-
tado do processo de expansão da Unifesp, ini-
ciado em 2005. Oferece sete cursos de gradua-
ção (Educação Física, Fisioterapia, Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciências do Mar, Nutrição, 
Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacio-
nal), dois programas de Pós-Graduação stricto 
sensu (mestrado acadêmico e doutorado Inter-
disciplinar em Ciências da Saúde e mestrado 
profissional em Ensino em Ciências da Saúde), 
um programa de residência multiprofissional e 
cinco cursos de especialização.

Atualmente o Campus possui quatro unidades 
– duas na Vila Mathias, sendo uma delas o Edifí-
cio Central do campus; uma na Ponta da Praia e 
outra na Vila Belmiro – que atendem 1.611 alunos 
de graduação, 253 de pós-graduação e 161 docen-
tes. 

A Unifesp é a primeira universidade pública 
instalada em Santos, suprindo a demanda de 
uma cidade que conta com sete universidades 
particulares. A procura pelos cursos oferecidos 
no campus vem aumentando a cada ano, prin-
cipalmente após a adesão ao Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) do Ministério da Educação.

Primeira universidade pública da região

Campus Baixada Santista

Programas  1

Cursos de Mestrado Acadêmico  1

Cursos de Doutorado  1

Total de Alunos  108

Alunos de Mestrado Acadêmico  90

Alunos de Doutorado  18

Total de Docentes - orientadores credenciados  58

Dados de julho 2013

Produção Científica (2012)

Apresentação de Trabalhos em Congressos e Simpósios  19

Artigos Publicados em Jornais ou Revistas Científicas  5

Artigos Publicados em Periódicos Indexados (ISI)  128

Cursos de Curta Duração – Extensão  4

Organização de Eventos (congressos, simpósios, outros)  15

Trabalho em Anais – Resumo  97

Trabalho em Anais - Trabalho Completo  3

Em sentido horário: Unidade Vila Belmiro, Unidade Vila 
Mathias, Unidade Central e Unidade Ponta da Praia
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Campus 

Guarulhos

Unidades Universitárias

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

A Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) iniciou suas ativida-
des acadêmicas em 2007 e abriga seis cursos de graduação. A pós-graduação 
foi implantada a partir de 2009, inicialmente com o programa de Educação 

e Saúde na Infância e Adolescência. Atualmente oferece outros cinco programas, 
mestrado em Educação e mestrado e doutorado em Educação e Saúde e em Filoso-
fia. Está em processo de criação também o doutorado em História. 

De acordo com a Câmara de Pós-Graduação da EFLCH, coordenada pelo profes-
sor Marcelo Silva de Carvalho, recentemente foi aprovado o mestrado na área de 
História da Arte pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior).

O coordenador explica que a criação dos programas de pós-graduação atendeu a 
demanda. “Os programas não estão vinculados a uma especificidade da região, mas 
são o desdobramento natural da construção de um corpo docente grande, sólido e 
consistente, na área de humanas, que é muito extensa. Existem poucas instituições 
na região que desenvolvem pesquisa em humanas e, por isso, a demanda por vagas 
é muito grande.” 

O primeiro programa de pós-graduação criado na EFLCH, Educação e Saúde na 
Infância e Adolescência, é interunidades (ministrado em vários campi). Em con-
junto com o Campus São Paulo, é coordenado por Marcos Cezar de Freitas e foi con-
siderado inovador por promover o diálogo interdisciplinar entre Educação e Saúde. 
Consolidou-se, seguindo a tradição da Unifesp na área de saúde, e hoje oferece mes-
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trado e doutorado. “Os nossos pro-
cessos seletivos têm recebido cente-
nas de candidatos, o que demostra 
interesse crescente pela área como 
um todo e por nosso programa em 
particular”, avalia o coordenador. 
O programa forma profissionais 
capacitados a identificar e estudar 
problemas crônicos de crianças e 
adolescentes no âmbito educacio-
nal e da saúde. De acordo com Frei-
tas, o retorno obtido é satisfatório, 
visto que “a produção acadêmica 
dos orientadores e a produção dis-
cente têm sido reconhecidas e cita-
das no Brasil e no exterior.” 

O programa de pós-graduação 
em Educação, aprovado pela Capes 
em 2012, registrou 400 canditatos 
para 20 vagas na primeira seleção, 

ção, inscreveram-se 115 candidatos e, para a 
segunda, 135. “Somos o primeiro programa no 
Brasil a ter historiografia como foco principal”, 
afirma. “Nosso objetivo é refletir sobre o ofício 
do historiador em todas as suas dimensões e 
a formação de profissionais capazes de ensi-
nar história em espaços não escolares, como 
museus, arquivos e centros culturais.” 

Wilma ainda explica que, além das duas 
linhas de pesquisa já existentes (Poder, Cul-
tura e Saberes; e Instituições, Vida Material e 
Conflitos), mais uma está em processo de cria-
ção, ligada à Memória e Patrimônio Histórico. 

Em 2010 foi implantado o mestrado em 
Ciências Sociais, sob a coordenação de Cynthia 
Sarti, com perspectivas de apresentar o projeto 
de doutorado à Capes em 2014. Um dos desta-
ques da produção da primeira turma de alunos 
da pós é a produção da revista eletrônica Pen-
sata, com três edições já publicadas. O princi-
pal objetivo da revista é o de promover o debate 
entre as três áreas formadoras do PPG-CS 
(Antropologia, Sociologia e Ciência Política). 

O programa adota a perspectiva da inter-
disciplinariedade na abordagem dos proble-
mas sociais que são o seu objeto. “Dado o seu 
caráter interdisciplinar, o programa pretende 
atrair também alunos de outros cursos de 
graduação de áreas afins, como Comunicação, 
Direito, Economia, História, Relações Interna-
cionais, Administração Pública, entre outros, 
além dos graduados em Ciências Sociais”, 
explica Cynthia.  

Produção científica
A produção científica é volumosa, apesar 

do fato de que os programas foram criados em 

Campus Guarulhos

Programas  6

Cursos Mestrado Acadêmico  5

Cursos Doutorado  2

Total de Alunos  238

Alunos Mestrado Acadêmico  238

Total de Docentes - orientadores credenciados  114

Dados de julho 2013

Produção Científica (2012)

Apresentação de trabalhos em Congressos e Simpósios  33

Artigos publicados em Jornais ou Revistas Científicas  22

Artigos publicados em Periódicos Indexados (ISI)  130

Cursos de curta duração – Especialização  2

Cursos de curta duração – Extensão  31

Organização de Eventos (congressos, simpósios, outros)   65

Trabalho em Anais – Resumo 66

Trabalho em Anais - Trabalho Completo  60

informa a coordenadora Cláudia Abreu. “A boa 
qualidade de nosso curso está diretamente 
relacionada ao bom nível de nossas pesquisas 
e à formação de nossos professores”, afirma 
Cláudia.

Já os programas de Filosofia e de Educação e 
Saúde estão em fase mais avançada de consoli-
dação, oferecendo o doutorado. Juvenal Savian, 
responsável pelo de Filosofia concorda: “Nosso 
programa é o segundo de pós-graduação em 
Filosofia oferecido por uma instituição pública 
na grande São Paulo, pois até 2009 só havia o 
da USP.” Além disso, afirma que ele é o único 
do país e um dos únicos da América Latina a 
contar com especialistas em filosofia árabe e 
filosofia judaica, sem falar nos pesquisadores 
sobre o Renascimento. 

Crescimento contínuo 
Os mestrados em História (PPGH) e Ciên-

cias Sociais (PPGCS) foram criados há pouco 
mais de três anos e o doutorado, para ambos 
programas, está em processo de preparação. 

“Formar o doutorado imediatamente após iní-
cio do mestrado nessas áreas é algo muito novo 
para a pós-graduação no Brasil. Isso mostra o 
quanto esses programas têm recebido reco-
nhecimento e respaldo”, afirma Marcelo Car-
valho. 

O programa de História, coordenado por 
Wilma Costa, é o terceiro de pós-graduação 
em uma universidade pública na Grande São 
Paulo, os outros dois estão na USP (História 
Social e História Econômica). Disponibiliza 17 
vagas em cada seleção de estudantes e atual-
mente está na terceira. Há uma grande pro-
cura por parte dos alunos: para a primeira sele-

Líder em alunado
O primeiro campus dedicado exclusivamente 

à área de humanas e o segundo no projeto de 
expansão da Unifesp, o Campus Guarulhos, onde 
funciona a Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (EFLCH), foi construído em 2007, em 
um espaço de 12.907 m², cedido pela prefeitura 
do município. Atualmente é o maior campus da 
Unifesp em quantidade de alunos, já que abriga 
32% do alunado de graduação da Universidade. 
Os cursos ministrados no local são os primeiros 
fora da área da Saúde, sendo inteiramente de 
Humanidades, com formação em bacharelado ou 
licenciatura. 

Inicialmente, a EFLCH ofereceu Ciências 
Sociais, Filosofia, História e Pedagogia. Em 
2009, novos cursos foram implantados: História 
da Arte e Letras, com habilitação em Português, 

Francês ou Inglês. Atualmente possui quase 3 mil 
alunos e 189 professores. Além dos seis cursos 
de graduação, outros seis de pós-graduação são 
oferecidos: Ciências Sociais (mestrado), Educa-
ção (mestrado), Educação e Saúde na Infância e 
Adolescência (mestrado e doutorado), Filosofia 
(mestrado e doutorado), História (mestrado) e 
História da Arte (mestrado). 

O campus está em processo de ampliação para 
atender um maior número de alunos, quantidade 
que não para de crescer. A previsão é que a capa-
cidade da EFLCH aumente para 5 a 6 mil alunos 
após a conclusão das obras do novo prédio de 20 
mil m², que está prevista para acontecer até o 
final de 2015. 

As novas instalações serão destinadas à pes-
quisa, extensão e ao ensino. 

são favoráveis.“Captamos um volume razoável 
de recursos, temos trazido um bom número 
de bolsas para os programas já consolidados, 
portanto obtivemos com sucesso esse tipo de 
financiamento, que é o perfil da área”, finaliza.

datas muito recentes. No que des-
respeita ao mestrado, as primeiras 
defesas de dissertações só ocorre-
ram em 2011 e, por enquanto, não 
há nenhuma tese de doutorado. 
Isso se reflete no conceito Capes 
designado a cada um dos progra-
mas de pós-graduação. 

Projeções feitas por Carvalho 
indicam que o número total de alu-
nos, em três anos, deverá atingir 
algo em torno de 1600 matricula-
dos, somando as áreas atuais mais 
as que serão criadas nesse período. 
Ainda de acordo com essa esti-
mativa, em cinco anos o número 
deverá subir para 2 mil alunos, 
representando quase 50% do tama-
nho da graduação. 

Carvalho mostra-se também 
otimista quanto à possibilidade de 
captação de recursos para a ativi-
dade de pesquisa junto a agências 
de fomento e órgãos governamentais, como o 
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), a Capes e a Fapesp 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo). No presente os resultados obtidos 
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Campus 

Diadema 

Unidades Universitárias

Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas

Inaugurado em 2007, o Campus Diadema, 
sede do Instituto de Ciências Ambientais, 
Químicas e Farmacêuticas da Unifesp, já 

começa a se destacar em pesquisa e produção 
científica na Universidade. No período de 2010 
a 2013, o campus depositou quatro pedidos de 
patentes no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI).

A pós-graduação no campus, que hoje conta 
com três programas, iniciou-se em 2010 com 
Biologia Química. No ano seguinte, outros dois 
programas de mestrado foram criados: Ciên-
cia e Tecnologia da Sustentabilidade e Ecolo-
gia e Evolução. O doutorado já foi solicitado 
pelos programas e tem a previsão de início em 
2014. Recentemente foi aprovado o mestrado 
em Análise Ambiental Integrada.

Segundo a coordenadora da Câmara de Pes-
quisa e Pós-Graduação do Campus Diadema, 
Suzete Maria Cerutti, o que determinou a cria-
ção desses programas foi, inicialmente, o pro-
jeto pedagógico do campus e o perfil da área na 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), que aprova os pro-
jetos de acordo com suas inovações. 

A Capes avalia, a cada triênio, a qualidade 

dos programas de pós-graduação em todo o 
Brasil, atribuindo um conceito de 0 a 7, e nesses 
primeiros três anos de existência, os progra-
mas do Campus Diadema obtiveram nas ava-
liações nota 4 para Biologia Química e, nota 3, 
para Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade 
e para Ecologia e Evolução.

De acordo com Suzete, esses conceitos ainda 
não são maiores porque a pós é muito recente. 

“São programas de pós-graduação relativamente 
novos, já que é o primeiro triênio de cada um”, 
explica. “No começo, nós tínhamos como tocar 
a pesquisa, porém a maior parte dos docentes 
ainda não tinha experiência em orientar douto-
rado, então foi um fator limitante. Mas, agora, 
novos docentes foram incorporados aos pro-
gramas, já possuímos a experiência na orienta-
ção e alguns alunos já defenderam suas teses. A 
ideia é que nós consigamos abrir o doutorado.” 

O Campus Diadema, além de possuir esses 
programas que têm suas atividades realizadas 
exclusivamente em suas unidades, também 
participa de programas multicampi. Um deles 
é o de Engenharia e Ciência de Materiais, que 
tem sua sede no Instituto de Ciência e Tecno-
logia (Campus São José dos Campos). O outro, 

inaugurado este ano, é o de Biotecno-
logia, que também será sediado em 
São José.

 Os programas são procurados por 
alunos das mais diversas áreas, de 
acordo com Suzete. O de Ciência e Tec-
nologia da Sustentabilidade e o de Bio-
logia Química (PPG-BQ), por exemplo, 
podem receber alunos de Química, de 
Engenharia Química, de Farmácia, de 
Biologia e da área da Saúde. “Essa par-
ticipação é bem ampla, porque o perfil 
do aluno que se pretende formar tam-
bém é amplo”, complementa.

Interação entre as áreas 
Biologia Química é um dos pri-

meiros programas que busca uma 
interação entre um perfil biológico 
e uma explicação química dos pro-
cessos envolvidos. Segundo sua coor-
denadora, Carla Máximo Prado, o 
programa acompanha as inovações 
na área e agrega linhas de pesquisa 
diferenciadas, que estão de acordo 
com tendências bem vistas pela comu-
nidade científica nacional e interna-
cional.

Primeiro a ser inaugurado no Cam-
pus Diadema, o programa, que é rela-
tivamente novo – completou três anos 
de existência em setembro –, conta 
com docentes capacitados, com proje-
tos em vigência financiados por várias 
agências de fomento. Cinquenta por 
cento do núcleo permanente são pes-
quisadores bolsistas do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq).

A coordenação afirma que mui-
tas ações vêm sendo feitas visando a 
melhoria do programa.“Estamos tra-

De acordo com a coordenadora do PPG-CTS, 
professora Tereza da Silva Martins, o programa 
envolve pesquisas multi e interdisciplinares e 
se preocupa em englobar as três áreas que com-
põem a sustentabilidade: sociedade, economia 
e meio ambiente. “Acreditamos que a produ-
ção intelectual gerada contribuirá de maneira 
significativa ao cenário atual da pesquisa 
brasileira, uma vez que é centrada no avanço 
científico-tecnológico de alto nível dentro dos 
preceitos da sustentabilidade, com foco privile-
giado em materiais, energia, processos indus-
triais, ambiente e saúde”.

Justamente por ser um programa que 
abrange muitas áreas do conhecimento, os 

Flavia Kassinoff

balhando, inicialmente, para ampliar a divulga-
ção e visibilidade do mesmo em nível nacional 
e internacional, na captação de novos alunos, 
na conscientização da produção de artigos 
em revistas de alto impacto, no incentivo para 
busca de financiamento de projetos coordena-
dos pelos docentes e na organização da secre-
taria.”

Foco na sustentabilidade
O Programa de Pós-Graduação em Ciência 

e Tecnologia da Sustentabilidade (PPG-CTS) é 
um dos primeiros no Brasil a abordar o tema 
do desenvolvimento sustentável, relacionado 
ao âmbito da Ciência e Tecnologia. 

Unidade José Alencar
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Campus 

São José 

Unidades Universitárias

Instituto de Ciência e Tecnologia

estudos não são realizados em temas isola-
dos, busca-se uma abordagem interdisciplinar. 
Sendo assim, os docentes orientadores são pes-
quisadores com formações diversas, que envol-
vem uma ampla gama de disciplinas. O resul-
tado dessa proposta é muito positivo, segundo 
Tereza Martins, e desperta nos discentes bas-
tante interesse. Em menos de três anos, o pro-
grama já possui mais de 70 alunos. 

Para melhorar cada vez mais a qualidade do 
PPG-CTS, ações estão sendo tomadas para pro-
piciar mais infraestrutura e criação de projetos 
de integração da pesquisa com a comunidade, 
por meio de atividades de extensão. 

Ecologia e evolução  
Iniciado no segundo sementre de 2011, o 

Programa de Pós-Graduação de Ecologia e 
Evolução (PPG-EE) é dos mais recentes do 
Campus Diadema. Diante da grande impor-
tância e riqueza da biodiversidade no Brasil, as 
pesquisas e estudos ecológicos-evolutivos têm 
implicações diretas na criação de estratégias 
de conservação de espécies, e manutenção de 
ecossistemas no país. É o que diz o coordena-
dor do PPG-EE, Marcelo Nogueira Rossi. “O 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Evolução é importante, já que se propõe a gerar 
conhecimentos ecológicos e evolutivos que são 
determinantes para a geração, manutenção, 
uso e conservação da diversidade biológica.”

A procura pelo programa cresce cada vez 
mais. “No primeiro exame de seleção, ocorrido 
em agosto de 2011, tivemos apenas sete alunos 
ingressantes. Já no segundo processo seletivo, 
nove alunos ingressaram, e no início deste 
ano tivemos 17 alunos ingressantes dentre os 
31 inscritos. A maioria dos interessados ainda 
é proveniente de outras universidades, eviden-
ciando a crescente visibilidade do programa.”, 
informa Rossi.

Foco em ciências naturais
Criado em 2006, durante o processo de 

expansão da Unifesp, o Campus Diadema 
abriga o Instituto de Ciências Ambientais, Quí-
micas e Farmacêuticas. Respeitando a demanda 
da região, que possui diversas indústrias quí-
micas, farmacêuticas e de cosméticos, o cam-
pus oferece sete cursos de graduação (Ciências 
Ambientais, Ciências Biológicas, Engenharia 
Química, Farmácia Bioquímica, Licenciatura 
Plena em Ciências, Química e Química Indus-
trial). Atualmente, 2.258 alunos estão matricu-
lados nesses cursos.

O Campus Diadema é composto por cinco 
unidades no município. A unidade José de 
Fillipi, onde se encontra a administração e os 
laboratórios de pesquisa; a unidade Manuel da 
Nobrega, onde são ministradas aulas teóricas e 
está presente a biblioteca do campus; a unidade 
José Alencar, que é dividida entre o complexo 
didático e o prédio de pesquisa; e a unidade 
Antonio Doll, onde também ocorrem aulas teó-
ricas. 

Os dois primeiros programas de pós-
graduação - mestrado em Ciência da 
Computação e mestrado e doutorado 

em Engenharia e Ciências de Materiais - foram 
criados a partir do primeiro semestre de 2012. 
Recentemente, a Capes (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior) apro-
vou a criação do programa de Biotecnologia, 
nível mestrado e doutorado, e analisa a aprova-
ção de outro: Pesquisa em Matemática Aplicada. 
Nos próximos anos, devem ser abertos também 
nas áreas de Engenharia Biomédica e Engenha-
ria de Computação. 

Os principais fatores que levaram à inaugu-
ração do Campus São José dos Campos foram as 
demandas da própria região, no Vale do Paraíba, 
onde se situa um parque tecnológico de ponta. 
As seis áreas ministradas no Instituto de Ciên-
cia e Tecnologia (ICT) são estratégicas para o 
país. Além disso, pesou também a demanda de 
profissionais em São José dos Campos que até 
então não contavam com nenhum programa de 
pós-graduação no Comitê da Computação. 

“O Programa de Engenharia e Ciência de 
Materiais é de alto nível, prova disso é que além 

do mestrado também aprovou-se o doutorado”, 
explica o coordenador da Câmara de Pesquisa e 
Pós-Graduação, Horacio Yanasse. “Já o de Ciên-
cia da Computação apresenta índices de produ-
ção equivalentes aos programas de excelência 
na área, e apenas o programa em Biotecnologia 
ainda não teve a primeira turma”. 

Devido ao grande reconhecimento da Uni-
versidade no país e no mundo, a procura por 
vagas é concorrida, tendo alunos do exterior 
com perfil acadêmico (dedicação exclusiva) ou 
tecnológico (dedicação parcial, combinado com 
o trabalho em empresas). “Desde o primeiro 
ingresso, atraímos alunos de diversas regiões 
do país, da região do Sul até o Nordeste.” 

Transferência de conhecimento
Com apenas seis anos de funcionamento, o 

ICT almeja ser reconhecido como um dos cen-
tros de excelência do país. Em conformidade 
com esse objetivo, está afinado com as necessi-
dades da pesquisa, que como afirma o coorde-
nador do Programa de Engenharia de Ciências 
de Materiais (PPG-ECM), Sérgio Gama, requer 
a preparação de indivíduos treinados, sobre-

Unidade José de Filippi Unidade Manoel da Nobrega
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Campus Diadema

Programas  3

Cursos de Mestrado Acadêmico  3

Total de Alunos  121

Total de Docentes - orientadores credenciados  103

Dados de julho 2013

Produção Científica (2012)

Apresentação de Trabalhos em Congressos e Simpósios  13

Artigos Publicados em Periódicos Indexados (ISI)  178

Cursos de Curta Duração – Extensão  10

Organização de Eventos (congressos, simpósios, outros)   15

Trabalho em Anais – Resumo  299

Trabalho em Anais – Trabalho Completo  37

Bianca Benfatti

dos Campos 
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tudo na área de materiais. “Esses são a base 
de inúmeros desenvolvimentos tecnológicos e 
industriais essenciais no nosso país”, comentou. 

O PPG-ECM foi aprovado pela Capes, em 
2012, com os níveis mestrado e doutorado, 
comprovando a qualidade da proposta, dos 
profissionais e dos laboratórios. Trabalha em 
conjunto com os campi Diadema e São Paulo. 
Dentre os principais objetivos do programa, que 
desenvolve três linhas de pesquisa (biomate-
riais, nanomateriais, materiais e processos para 
aplicações industriais), estão a formação de pro-
fissionais altamente qualificados, capazes de 
desenvolver suas próprias linhas de pesquisa ou 
aplicar os conhecimentos adquiridos nas indús-
trias, e incentivar o intercâmbio científico com 
pesquisadores de outras instituições nacionais 
e internacionais. 

Gama explica que, ao ingressar, o aluno 
estuda os materiais e suas propriedades mecâ-
nicas, físicas, químicas, elétricas e magnéticas. 

“Outro aspecto interessante corresponde ao 
estudo de materiais biológicos e com implica-
ções em Medicina”. 

Também em 2012, foi criado o Programa 
em Ciência da Computação (PPG-CC), nível 
mestrado, com três linhas de pesquisa: siste-

perfil dos docentes. Segundo ele, uma mistura 
de pesquisadores experientes e jovens recém-
doutores muito produtivos. “Nosso programa 
caminha muito bem, com índices de produção 
semelhantes aos de excelência do Brasil, e com 
o tempo, naturalmente, atingiremos patamares 
almejados em termos de visibilidade nacional e 
internacional”, afirma. O próximo passo será a 
criação do doutorado.

Inovação tecnológica
A mais recente aprovação da Capes contem-

pla o mestrado e doutorado em Biotecnologia 
(PPG-BT), que funciona em parceria com os 
campi Diadema e São Paulo. Cláudia Campos, 
coordenadora do PPG-BT, considera que a con-
juntura atual do país estimula e valoriza muito 
a pesquisa na área de biotecnologia. “A aber-
tura de um programa nesse âmbito, em uma 
universidade como Unifesp, com a tradição e o 
reconhecimento de sua pesquisa na área biomé-
dica, sem dúvida alguma é impactante nacional-
mente”.

 Igualmente aos outros dois programas de 
pós-graduação do campus, o PPG-BT é consti-
tuído por três linhas de pesquisa (biotecnologia 
molecular, biotecnologia em sistemas fisiológi-
cos e engenharia biológica), tendo como prin-
cipal meta realizar estudos em áreas básicas e 
funcionais da biologia e biotecnologia moder-
nas, possibilitando uma formação diferenciada 
de pesquisadores e profissionais com uma 
sólida visão interdisciplinar, capacitando os 
egressos a desenvolver atividades de pesquisa, 
inovação tecnológica, assim como docência no 
nível superior.

“No âmbito das disciplinas, o aluno poderá 
adquirir conhecimentos nestas três linhas, além 

Campus São

Programas  3

Cursos de Mestrado Acadêmico  3

Cursos de Doutorado  2

Total de Alunos  56

Alunos de Mestrado Acadêmico  48

Alunos de Doutorado  8

Total de Docentes - orientadores credenciados  64

Dados de julho 2013

Produção Científica (2012)

Apresentação de Trabalhos em Congressos e Simpósios  30

Artigos Publicados em Jornais ou Revistas Científicas  4

Artigos Publicados em Periódicos Indexados (ISI)  182

Cursos de Curta Duração – Extensão  2

Organização de Eventos (congressos, simpósios, outros)   14

Trabalho em Anais – Resumo  95

Trabalho em Anais - Trabalho Completo   67
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mas inteligentes, sistemas computacionais e 
otimização. A procura superou as expectativas, 
atraindo candidatos de diversas regiões do país. 
Assim como o PPG-ECM, a intenção principal 
do PPG-CC é a transferência dos conhecimen-
tos tecnológicos apreendidos para a indústria, e 
isso será facilitado pelo Parque Tecnológico de 
São José dos Campos, na qual estão instaladas 
empresas com aplicações de alta tecnologia. 

O coordenador, Márcio Basgalupp, acredita 
que o programa tem um grande potencial para 
crescer, por combinar o reconhecimento da 
Unifesp, o sucesso do Parque Tecnológico e o 

também daquelas relacionadas à administração, 
economia, empreendedorismo, patentes e ino-
vação”, explica a coordenadora. 

Excelência
Os programas de pós-graduação em Enge-

nharia e Ciências de Materiais e em Biotecno-
logia, possuem os mesmos conceitos da Capes, 
nota 4, nos níveis mestrado e doutorado. O mes-

trado em Ciência da Computação a nota é 3. A 
produção científica do PPG-CC é relativamente 
alta e se iguala ao mesmo nível de outros pro-
gramas de excelência no Brasil, segundo seu 
coordenador, Marcio Basgalupp. 

No período de 2010 a 2013, o Campus São 
José dos Campos depositou dois pedidos de 
patentes no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI). 

Suprindo carência de vagas
O Campus São José dos Campos, onde funciona o 

Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), foi inaugu-
rado em 2007, em decorrência do potencial científico 
e tecnológico da região do Vale do Paraíba, com a for-
mação em Ciência da Computação. A partir de 2013, 
todos os alunos ingressam no ICT através do Bacha-
relado em Ciência e Tecnologia e, após completarem 
os três anos de curso, podem optar por continuar a 
graduação por mais dois anos e especializarem-se em 
Biotecnologia, Ciência da Computação, Matemática 
Computacional (bacharelado), além de Engenharia 
Biomédica, Engenharia de Computação e Engenha-
ria de Materiais. Atualmente o Campus atende a 844 
alunos de graduação. 

 O ICT ainda conta com três programas de pós-
graduação: Ciência da Computação (mestrado), 
Engenharia e Ciências de Materiais (mestrado e 
doutorado) e Biotecnologia (mestrado e doutorado). 
Atualmente, está sendo construído o campus univer-
sitário definitivo do Instituto no Parque Tecnológico 
de São José dos Campos, em uma área de 126 mil m². 
A primeira parte da obra, com 21 mil m², a qual abri-
gará atividades de ensino e pesquisa, começou em 
2011 e deverá terminar ao final de 2013. Já a segunda 
edificação, de igual área e que centralizará as ativida-
des de pesquisa e apoio, teve seu início em 2012, com 
previsão para conclusão até 2015. O prédio antigo, 
localizado na Vila Nair, será destinado somente aos 
cursos de extensão. 
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O processo de expansão da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) iniciou-
se em 2004 e deu origem a cinco outros 

campi além do original, situado em São Paulo, 
incluindo o da Escola Paulista de Política, Eco-
nomia e Negócios, a (EPPEN). O local, no muni-
cípio de Osasco, região metropolitana da capital 
paulista, oferece aos 863 alunos matriculados 
em 2013 cursos de graduação e o recém-criado 
programa de pós-graduação, que qualifica o 
estudante e estimula a pesquisa. O programa, 
com nível mestrado profissional (MP) em Ges-
tão de Políticas e Organizações Públicas, criado 
em 2013, deu início às atividades em agosto, 
com 25 vagas preenchidas.  

Coordenado por Álvaro Machado Dias, o 
programa traz à tona a problematização das 
práticas que envolvem a gestão de políticas e 

organizações públicas, bem como a discussão 
e implementação dessas práticas. O coordena-
dor acredita que o mestrado profissional em 
questão está voltado para pessoas que já estão 
trabalhando e que ao longo da sua prática per-
ceberam a necessidade de um aprofundamento 
científico para o tratamento de questões rela-
cionadas a esse ambiente no qual elas estão 
inseridas. 

O MP tem um aspecto prático maior que 
o verificado no mestrado acadêmico. Inicial-
mente, o programa obteve nota 3 na classifica-
ção inicial pela Capes (Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior), mas, 
segundo Dias, os docentes e a coordenação 
estão focados na produção de indicadores favo-
ráveis para alavancar a nota do programa.  

O coordenador explica também que, para a 

criação do programa, concorreram  a demanda 
da comunidade, a expertise dos professores e o 
interesse da instituição. “A procura foi muito 
grande, superando as expectativas”, ressalta. 

Osasco, além de ser o quinto maior muni-
cípio do estado em termos de população, tem 
o décimo maior PIB. Atrai investimentos de 
grandes empresas e se desenvolve economi-
camente graças à quantidade de indústrias e 
empresas privadas de renome da região. O cres-
cimento da cidade, principalmente no âmbito 
da economia, demanda profissionais da área 
para cargos que tenham como função a manu-
tenção de índices de desenvolvimento econô-
mico, funcionalidade política e administração 
equilibrada, capaz de trabalhar, entender e 
atuar em Osasco. O alunado capaz e qualificado 
para fazer com que o município permaneça em 

constante crescimento encontra-se na EPPEN.
A área de administração pública é pouco 

abordada nas universidades. O Campus Osasco 
é, portanto, privilegiado. O mestrado que a 
EPPEN oferece é importante no sentindo de 
divulgar a gestão pública, promover a produção 
de conhecimento para resultados eficazes nos 
problemas relacionados à área no país. O curso 
de Gestão de Políticas e Organizações Públicas 
possibilita ao estudante ganhar conhecimentos 
que abrangem desde a formação em metodolo-
gia científica e tratamento de dados, passando 
por administração, políticas públicas e econo-
mia, além de produzir conhecimento cientí-
fico que será publicado. Como coordenador do 
programa, Dias observa que o principal ganho 
dos alunos é a experiência na produção de uma 
resposta científica a problemas extraídos do 

Campus 

Osasco

Unidades Universitárias

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios

Rosa Donnangelo
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O mais novo dos campi 
O Campus Osasco é o mais recente legado do processo de expansão da 
Unifesp. Iniciou suas atividades em 2011. No local, são oferecidos cinco 
cursos de graduação (Administração, Ciências Atuariais, Ciências Con-
tábeis, Ciências Econômicas e Relações Internacionais) e um mestrado 
profissional em Gestão de Políticas e Organizações Públicas. Hoje, pos-
sui 863 alunos matriculados e 66 docentes. A especialização conta com 
dois projetos de extensão e um curso intercampi, que envolve todos os 
campi da Unifesp, alguns com participação já consolidada e outros em 
processo de consolidação. 

A Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN), como é 
conhecido o campus, é estratégica,uma vez que a cidade de Osasco está em 
constante crescimento econômico e necessita de profissionais capacita-
dos para atender a essa demanda. Para início das atividades, o Ministério 
da Educação (MEC) emitiu autorização para abertura dos cursos, poŕem, 
eles ainda não foram avaliados. Isso só acontecerá quando estiver formada 
a primeira turma de graduação, no final de 2014. 

seu cotidiano, que é enfim a própria produção 
do projeto.

Ciências atuariais 
A EPPEN cresce e o avanço da pós-gradua-

ção é consequência positiva desse crescimento. 
Está em curso, por exemplo, o primeiro projeto 
de pós em Ciências Atuariais do Brasil – mes-
trado profissional – que tem como objetivo, 
segundo Arthur Bragança, coordenador do 
programa, abordar o conteúdo do contexto téc-
nico atuarial de uma forma acadêmica e profis-
sional, levando em consideração não somente 

poucos cursos na área de Ciências Atuariais e, 
no Brasil, são apenas 17, de acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Atuária. “Um mestrado nessa 
área produz reflexos positivos para o campus e 
para a universidade como um todo, tornando 
o curso de Osasco uma referência global na 
área atuarial”, afirma. “O mercado de trabalho 
do setor atuarial demanda, cada vez mais, pro-
fissionais qualificados, principalmente no que 
diz respeito ao sistema previdenciário, um dos 
principais setores de análise do graduado em 
Ciências Atuariais”. 

A Unifesp deu um importante passo no que 
diz respeito ao conhecimento científico e à pes-
quisa. A expansão foi eficaz para a criação da 
EPPEN. A Escola Paulista de Política, Economia 
e Negócios conta com docentes capacitados e 
um alunado com interesse pelo conhecimento 
científico. A pós-graduação se desenvolve qua-
litativamente e o conhecimento científico, as 
publicações e artigos que serão feitos podem 
servir de respaldo para melhorias para o país. 

Campus Osasco

Programas  1

Cursos de Mestrado Profissional  1

Total de Docentes - orientadores credenciados 14

Dados de julho 2013

a questão clássica de seguros e 
administração de riscos do campo 
atuarial, mas também com grande 
ênfase nos aspectos previdenciá-
rios e de mercado financeiro que 
envolvem a área atuarial. 

Bragança destacou a importân-
cia do programa para a Unifesp, 
uma vez que, em universidades da 
Europa e Estados Unidos, existem 
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Pesquisas em 
desenvolvimento

Apresentamos, nas páginas seguintes, algumas das pesquisas 
em fase de desenvolvimento nos vários campi da Unifesp. Por sua 
relevância científica, social e/ou cultural elas foram escolhidas 
como uma espécie de “vitrine”, uma amostragem de tudo o que é 
atualmente produzido pela universidade. 
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Pesquisa EPM

Encontrar drogas mais eficazes contra o 
câncer e menos agressivas que a quimio-
terapia é um objetivo constante de pes-

quisadores do mundo todo. Um estudo desen-
volvido na Unidade de Oncologia Experimental, 
do Departamento de Microbiologia, Imunolo-
gia e Parasitologia da Escola Paulista de Medi-
cina (Unifesp), abre novas perspectivas de trata-
mento contra um dos diversos tipos existentes 
dessa doença: o melanoma maligno.  

Fabricadas em laboratório, duas novas pro-
teínas antimelanoma – chamadas de anticorpos 
monoclonais – foram capazes de inibir e com-
bater células de melanoma maligno em camun-
dongos (melanoma murino B16F10) tanto in 
vitro quanto in vivo. 

Luiz R. Travassos, coordenador do laborató-
rio e orientador da tese de doutorado do biólogo 
Andrey Dobroff,  diz que  o uso de compostos 
antitumorais eficazes tem a  vantagem de evitar 
os  inúmeros efeitos colaterais decorrentes da 
aplicação da quimioterapia convencional.  “Nem 
sempre a quimioterapia tem a eficácia esperada 
devido à multirresistência a drogas por parte 
das células tumorais”, afirma. Encontrar alter-
nativas de drogas biológicas, menos tóxicas, e 
mais potentes que impeçam a reprodução das 
células tumorais e causem a sua morte ainda é 
uma guerra que está longe de acabar. “Entre-

A descoberta de duas novas proteínas antimelanoma e o 

reconhecimento de diferentes moléculas por elas produzidas 

foram eficazes no combate às células tumorais

Ana Cristina Cocolo

Novo passo na 
luta incessante 
contra o câncer

tanto, julgamos estar no caminho certo”.
Desde 1990, Travassos lidera a linha de pes-

quisa na Unifesp sobre atividade antitumoral 
de biomoléculas e seus mecanismos de ação em 
modelos animais e em células tumorais cultiva-
das em laboratório.

Primeiro os anticorpos, depois os peptídeos 
A pesquisa foi realizada em duas etapas dis-

tintas. Na primeira, Dobroff encontrou dois 
novos anticorpos monoclonais: o A4 e o A4M. Os 
anticorpos monoclonais são proteínas específi-
cas produzidas em animais de laboratório que 
atuam sobre uma determinada região encon-
trada em um tipo específico de tumor, impe-
dindo seu crescimento e causando sua morte.

Com a identificação dos mesmos, o pesquisa-
dor buscou, em conjunto com a Universidade de 
Parma, Itália, sequencias internas desses anti-
corpos, chamadas de regiões determinantes de 
complementariedade (CDRs), que definem a 
reatividade do anticorpo com moléculas expres-
sas na superfície da célula tumoral (antígenos). 
No entanto, “os CDRs têm outras atividades 
biológicas independentes da especificidade do 
anticorpo e que podem ser traduzidas em ativi-
dades antibacterianas, antifúngicas, antivirais 
e antitumorais”, explica Travassos. “Enquanto 
pesquisadores italianos trabalharam as ativida-

removido cirurgicamente e o prognóstico é con-
siderado bom. 

Travassos explica que, embora mais de 
90% das lesões do melanoma primário surjam 
na pele, uma pequena porcentagem pode ser 
encontrada no olho, nas meninges e na mucosa 
dos aparelhos digestivo e respiratório. 

No Brasil, o câncer de pele é o mais frequente 
e corresponde a 25% de todos os tumores malig-
nos registrados no país. Além da pele clara, a 
exposição excessiva ao sol, histórias prévias de 
câncer de pele ou familiar de melanoma são 
alguns dos fatores de risco mais conhecidos 
para a doença. 

Em 2010, segundo o INCA (Instituto Nacio-
nal do Cancer), foram registradas 1.507 mortes 
decorrentes do melanoma, sendo 842 homens e 
665 mulheres. 

Tese de doutorado: Anticorpos monoclonais (mAbs) protetores 
contra o melanoma murino B16F10. Atividade antitumoral 
de CDRs isolados, derivados desses anticorpos. Autor: Andrey 
Dobroff. Orientador: Luiz Rodolpho R. G. Travassos.

des antimicrobianas, anti-HIV e antifúngicas, 
nós testamos as ações antitumorais usando 
melanoma em modelos de camundongos singe-
nêicos – geneticamente relacionados”. 

Cada anticorpo possui seis CDRs que foram 
sintetizados quimicamente como peptídeos – 
biomoléculas formadas com a união de dois ou 
mais aminoácidos.

Na pesquisa, foram testados tanto a aplica-
ção dos anticorpos monoclonais quanto dos 
peptídeos sintetizados, em células tumorais in 
vitro e in vivo, especificamente em dois grupos 
de modelos animais: um com melanoma inje-
tado sob a pele e, outro, com melanoma metas-
tático no pulmão. 

Os resultados apontaram que o anticorpo 
monoclonal A4 foi capaz de destruir células do 
melanoma murino e linhagens tumorais huma-
nas in vitro e o uso do mesmo na imunização 
passiva dos animais reduziu em cerca de 75% o 
número de metástases pulmonares dos camun-
dongos. Cinco dos peptídeos derivados dos anti-
corpos A4 e A4M também induziram a morte 
celular e reduziram o número de nódulos pul-
monares. “Os dados são animadores não apenas 
pelos resultados nas células tumorais mas tam-
bém porque, em princípio, ambos anticorpos e 
peptídeos não apresentaram toxicidade alguma 
contra os animais”, afirma Travassos. “Hoje 
existem 12 anticorpos monoclonais aprovados 
pelo FDA que são utilizados como medicamen-
tos para tratar câncer. Já os peptídeos são mais 
novos e ainda precisam vencer outras etapas 
da pesquisa básica para chegar à aplicação em 
humanos”. 

O FDA (Food and Drug Administration) é o 
órgão governamental dos EUA que controla ali-
mentos, suplementos alimentares, medicamen-
tos, cosméticos, materiais biológicos, produtos 
derivados do sangue humano e equipamentos 
médicos.

Melanoma maligno 
O melanoma maligno é o tipo de câncer de 

pele com pior prognóstico devido à sua capaci-
dade de invasão e produção de metástases com 
rapidez disseminando-se para outros órgãos. 
Essa doença tem origem nos melanócitos, que 
são as células produtoras de melanina – subs-
tância que determina a cor da pele – e atinge, 
predominantemente, indivíduos de pele clara. 
Se detectado em estágios iniciais, pode ser 

Peptideo derivado de CDR de anticorpo monoclonal (canto 
de baixo a esquerda) reage com beta-actina (vermelho) em 
células de melanoma e provoca a sua morte desintegrando 
a membrana nuclear (núcleos em azul).
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Pesquisa EPE

A maioria das ações de responsabilidade 
da Enfermagem, como o banho no leito, 
pode parecer natural e corriqueira para 

o profissional. Entretanto, para os pacientes 
internados, o constrangimento e o medo de 
algumas práticas da Enfermagem geram ansie-
dade, podendo até mesmo impactar em seu 
restabelecimento, principalmente, entre aque-
les com problemas  cardíacos, como demonstra   
uma pesquisa de doutorado realizada na Escola 
Paulista de Enfermagem (Unifesp). 

Os pesquisadores distribuíram um manual 
informativo sobre o banho no leito a 120 
pacientes com síndrome coronária aguda 
(infarto), internados em uma unidade de tera-
pia intensiva e submetidos ao procedimento. A 

escolha por pacientes que sofreram infarto não 
ocorreu por mero acaso. Juliana de Lima Lopes, 
enfermeira e autora da pesquisa, explica que 
a associação da ansiedade e infarto agudo do 
miocárdio tem mostrado impacto negativo no 
prognóstico desses pacientes como mostram 
vários estudos. A ansiedade pode causar ativa-
ção do sistema nervoso simpático, aumentando 
a contratilidade e a frequência cardíaca, a  pres-
são arterial e o consumo de oxigênio. “Essas 
reações podem agravar o quadro coronário”. 

Juliana verificou que, após relatar sobre a 
necessidade do banho no leito, a ansiedade 
apresentada pelos pacientes do grupo de con-
trole – que não receberam informações prévias 
do procedimento – e do grupo de intervenção 

– os quais foram orientados – eram semelhantes, 
sem diferença estatística. Após a orientação ao 
grupo de intervenção, a ansiedade dos pacien-
tes foi significantemente menor quando com-
parada à do grupo de controle. Já a frequência 
cardíaca, a pressão arterial e a respiração não 
sofreram alterações em nenhum momento em 
ambos os grupos. Os pacientes eram semelhan-
tes quanto às características sociodemográfi-
cas e clínicas, exceto pelo fato de que se obser-
vou um número maior de tabagistas no grupo 
intervenção.

Setenta por cento do total de pacientes 
apresentavam um traço de ansiedade mode-
rado, elevado ou muito elevado e, cerca de 18%, 

tiveram diagnóstico prévio de depressão, o que 
mostrou que essa condição pode aumentar 
em 17,2 vezes a chance do paciente apresentar 
ansiedade ao ser submetido ao banho no leito. 

“Também verificamos que, para cada unidade 
que se aumenta no escore do constrangimento, 
a chance do paciente submetido ao banho no 
leito apresentar ansiedade aumenta em 2,8 
vezes”, afirma Juliana.

A pesquisadora explica que o infarto é uma 
doença que causa, na maioria das vezes, uma 
internação inesperada. De uma hora para outra, 
essas pessoas se vêem em uma situação na qual 
estão impedidos de se autocuidar. “Minimizar 
o sentimento de angústia, ansiedade e cons-
trangimento nos pacientes, frente aos diversos 
procedimentos de Enfermagem, é essencial 
para uma assistência de qualidade”.  

A doença cardiovascular é uma das maiores 
causas de morbidade e mortalidade no mundo. 
Só nos Estados Unidos, 82,6 milhões de ameri-
canos sofrem do mal, segundo dados da Ameri-
can Heart Association (AHA). No Brasil, números 
do DATASUS apontam que, somente em 2011, 
as doenças isquêmicas do coração causaram 
mais de 231 mil internações, correspondendo a 
20% das hospitalizações por doenças do apare-
lho circulatório e 2% de todas as internações no 
sistema público de saúde.  

Deficiência no dia a dia
Juliana explica que em estudo prévio reali-

zado pelos pesquisadores, observou-se que a 
ansiedade gerada pelo banho no leito era maior 
quando comparada ao banho de chuveiro, prin-
cipalmente antes do procedimento. Além disso, 
ao longo de sua vivência profissional, em uma 
unidade de terapia intensiva, observou que a 
grande maioria dos profissionais de Enferma-
gem não oferecia orientação de forma a escla-
recer as dúvidas do paciente sobre o procedi-
mento e o motivo de o mesmo ser oferecido no 
leito. Esse fato motivou o estudo.  

“A  carência de orientação ao paciente ocorre 
não porque a graduação não forme o indivíduo 
adequadamente como aquele profissional que 
acolhe, que é o princípio básico da humaniza-
ção”, explica Alba Lucia Bottura Leite de Barros, 
docente da Escola Paulista de Enfermagem 
(EPE) e orientadora da pesquisa. “O problema 
é que, quando o profissional entra no mercado 
de trabalho, a demanda dentro de um hospital, 

Na prática, 

Orientações sobre procedimentos de Enfermagem, como o banho 

no leito, ajudam a aliviar a ansiedade dos pacientes que se vêem, 

pela primeira vez, sem possibilidade de se autocuidar

Ana Cristina Cocolo

seja ela de pacientes ou de atividades adminis-
trativas, como preenchimento de formulários, 
é tão grande que essas orientações acabam se 
perdendo”. 

Para Alba, o impacto do estudo é justamente 
mostrar que um procedimento como o banho 
no leito, no qual você “invade” a intimidade do 
paciente, se for bem conduzido e baseado nas 
melhores práticas, traz conforto aos pacientes 
e garante a sua segurança.

Metodologia e resultados
O estudo foi dividido em duas fases. A pri-

meira  foi a  de elaboração e validação de um 
manual informativo, do tipo pergunta e res-
posta, contendo informações sobre o banho 
no leito, entre elas, a importância deste tipo de 
banho e as técnicas utilizadas para sua realiza-
ção. A segunda fase foi a de avaliação da efeti-
vidade de um protocolo de orientação de Enfer-
magem para redução da ansiedade de pacientes 
que receberam o banho no leito. Este protocolo 
foi constituído por orientações de Enfermagem, 
tanto escritas, por meio de manual informativo, 
como orais sobre o banho no leito.

A média de idade dos pacientes foi de 60 
anos, sendo 68% do sexo masculino. Metade 
dos pacientes relataram já terem tido interna-
ções prévias e quase metade dos participantes 
relataram já terem vivenciado o banho no leito 
em outras internações.

Observou-se que o grupo intervenção apre-
sentou uma redução significante da ansiedade 
após receber as orientações de Enfermagem, 
resultado este que não foi encontrado no grupo 
controle.

Tese de doutorado:  Efetividade de um protocolo 
de orientação de enfermagem para redução da 
ansiedade de pacientes com síndrome coroná-
ria aguda submetidos ao banho no leito: 
ensaio clínico randomizado. Autora: 
Juliana de Lima Lopes. Orientadora: 
Alba Lucia Bottura Leite de Barros. 

Juliana de Lima Lopes e Alba Lucia Bottura Leite de Barros
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Pesquisa Campus Baixada Santista

Em 2008, um grupo de 15 docentes do 
campus Baixada Santista apresentou ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) o projeto de 
pesquisa: Formação para o trabalho em saúde: a 
experiência em implantação nos cursos de graduação, 
cujo objetivo era o de investigar a proposta de 
formação em comum dos alunos dos cursos de 
graduação da área de saúde do campus.  A pes-
quisa, conduzida ao longo de três anos, envol-
veu os cursos de Educação Física, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e foi 
coordenada por Ângela Capozzolo. Mais espe-
cificamente, o foco da pesquisa foi a formação 
dos alunos participantes do eixo Trabalho em 
Saúde, um dos eixos comuns aos diversos cur-
sos de saúde do campus Baixada Santista.

Como resultado da pesquisa além dos resul-
tados favoráveis a este modelo de formação, 
principalmente pela experiência adquirida no 

Pesquisa investiga 
formação diferenciada 
de profissionais de 
saúde
Estudo envolveu estudantes, docentes e trabalhadores da 

rede de serviços em experiências de atendimento integrado 

em saúde à população.

Rosa Donnangelo

atendimento a usuários do sistema de saúde, 
foi publicado o livro Clínica Comum – Itinerários 
de uma formação em saúde (Hucitec) e criado o 
Laboratório de Estudos e Pesquisas em For-
mação e Trabalho em Saúde (LEPETS). O livro 
apresenta a pesquisa, discutindo sua metodo-
logia e resultados pelos próprios pesquisadores 
e por interlocutores convidados de outras uni-
versidades.

A pesquisa procurou contar a história do 
eixo TS (Trabalho em Saúde), que mescla estu-
dantes de vários cursos de graduação. “O prin-
cipal objetivo era verificar o que nós estávamos 
produzindo com essa proposta de formação” 
explica  Ângela. O eixo TS, atualmente coorde-
nado por Virgínia Junqueira, tem como prin-
cipal objetivo formar o profissional que saiba 
acolher o usuário do sistema de saúde, identifi-
car suas necessidades e fazer intervenções que 
visem melhorar sua condição de saúde. 

Docentes e grupos de alunos 
se deslocam para algumas áreas 
da Baixada Santista, como as de 
cortiços, palafitas e morros, onde 
o acesso da população a serviços 
de saúde é mais difícil. “O que se 
espera no eixo TS é, por meio das 
experiências práticas dos alunos e 
do contato com a população, for-
mar profissionais que não passem 
simplesmente uma receita, mas 
que façam um trabalho que dia-
logue com as diferentes situações 
em que se encontram os atendi-
dos, com cada pessoa em particu-
lar”, afirma Ângela. “Às vezes, o 
cuidado que determinada pessoa 
exige do profissional não é algo 
nem da nutrição, nem da fisiotera-
pia. Nesse aspecto está a importân-

profissionais da rede de serviços de saúde de 
Santos. “É uma proposta que integra docentes, 
equipes de serviços de saúde de várias áreas e 
estudantes”, afirma.

O LEPETS, fruto da pesquisa realizada e já 
concluída, agora abriga outra pesquisa, uma 
extensão da anterior. “Os alunos e os docentes 
acharam a proposta de formação importante. 
Mas será que quem recebe o atendimento 
acha interessante também?”, questiona Ângela. 

“Estamos olhando agora as pessoas que rece-
bem o atendimento”, explica Ângela. A nova 
pesquisa já conta com 10 docentes e cinco estu-
dantes de mestrado. 

“Humanizado” não é a palavra exata para 
definir o atendimento visado pelo eixo comum. 
O atendimento é integrado, amplo. A pes-
quisa sobre o eixo propiciou questionamentos 
necessários para que o projeto eixo comum 
continuasse, de forma a acrescentar aos pro-
fissionais da área, na sua prática, os cuidados e 
saberes para atender ao paciente, enfatizando 
a sua história de vida, condição social, valores 
e cultura.

Pesquisa:“Formação para o trabalho em saúde: a experiência 
em implantação nos cursos de graduação – educação física, 
fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social e terapia ocu-
pacional – da Universidade Federal de São Paulo”. Coordena-
ção: Ângela Capozzolo.

cia do eixo comum, do atendimento integrado”, 
explica. 

No primeiro e segundo semestres, os estu-
dantes vão conhecer territórios da cidade, 
entrevistar moradores e conhecer quais são os 
principais problemas de saúde na área. Refle-
tem também sobre as políticas de saúde e 
fazem visitas à rede de serviços, como ambu-
latórios e centros de saúde. “Os estudantes são 
preparados para discutir os conceitos de saúde 
e doença”, explica a coordenadora. 

Durante o segundo ano da graduação, os 
alunos aprendem a fazer a narrativa de vida das 
pessoas, ouvem suas histórias. Ângela comenta 
que esse modo de aprendizado ajuda a “que-
brar os pré-conceitos” porque os graduandos 
passam a enxergar de outra maneira como são 
as condições dessa população perante a saúde, 
além de aprender a ouvir e compreender as 
dificuldades de cada um e se aproximar um 
pouco da realidade em que vivem essas pessoas. 
De acordo com ela, o aluno entende que ele não 
cuida só de um pedaço do corpo humano, mas 
de uma pessoa com certa história de vida, cul-
tura, situação social.

“Esse jeito de cuidar das pessoas não é o mais 
frequente no serviço de saúde. Muitas vezes, 
cada profissional faz sua parte específica e a 
pessoa vai de um serviço pra outro sem ter seu 
problema resolvido”, lamenta Ângela. A pes-
quisa revelou que era preciso qualificar, além 
dos estudantes da Unifesp de forma geral, os 

Ângela Capozzolo: o resultado da pesquisa gerou o livro 
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Pesquisa Campus Guarulhos

O Brasil no 
contexto do mundo 

Bianca Benfatti

O “longo século XIX” descreve um período 
inaugurado com os processos caracterís-
ticos do final dos setecentos, sobretudo 

a Revolução Francesa (1789), e que terão o seu 
momento de condensação máxima na Primeira 
Guerra Mundial, terminando em 1918. Se pudés-
semos agrupar um conjunto de palavras-chave 
para descrever os grandes eventos associados ao 
período, bem como os debates e conceitos a eles 
associados, seriam algo como: “monarquia cons-
titucional”, “república”, “escravidão”, “liberdade”, 

“cidadania”, “progresso”, “revolução”, “democra-
cia”, “liberalismo”, “independência”. 

Como o Brasil se insere nesse contexto? Con-
figurou-se, em nosso país, a unidade política, 
social, econômica e ideológica iluminada pelo 
conceito de “longo século XIX”? Essa é a questão 
enfrentada pela coordenadora do programa de 

São Paulo (USP) e com a Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar). O projeto está em fase 
de desenvolvimento e deverá ser apresentado 
à Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo) até o final do semestre. 

Uma das grandes novidades da pesquisa, 
segundo Wilma, é a tentativa de analisar o Bra-
sil, não voltado para si mesmo, mas inserido no 
grande contexto mundial do século XIX. Com 
esse objetivo no horizonte, o projeto tentará 
integrar vários campos da história (história polí-
tica, social, econômica, da medicina, do direito 
e da educação). Isso determina o seu caráter 
múltiplo e interdisciplinar. A proposta faz um 
recorte temporal delimitado por duas crises do 
sistema: a primeira ocorreu entre 1763 e 1826, 
causada pelas independências ibero-america-
nas, portanto a crise do Antigo Regime e do colo-
nialismo, e, a segunda (1870 a 1918), acometida 
pela revolução industrial, seguido das inovações 
tecnológicas, do imperialismo e da Primeira 
Guerra. Ambas provocaram mudanças profun-
das na economia-mundo, possibilitando a cons-
trução de uma ordem capitalista internacional. 

Wilma relatou que o projeto em questão é 
novo, porém a ideia possui uma história ante-
rior. “Algumas pessoas que participam de nosso 
grupo já faziam parte do projeto temático reali-
zado na USP, entre 2004 e 2009, intitulado Bra-
sil a Formação do Estado e da Nação ”, disse. A 
revista eletrônica Almanack foi criada a partir 
desse grupo de professores, dando continui-
dade ao projeto original, mas, ao mesmo tempo, 
ampliando-o. 

O que se destaca na periodização escolhida 

é uma questão que perpassa o século 
XIX nas suas duas pontas: a constru-
ção do Estado-nação. “O essencial é 
pensar como o Brasil se encaixa nesse 
processo, na formação das nações 
latino-americanas como territórios, 
construções de sistemas de poder, de 
unificação”, completou a professora. O 
objetivo é demonstrar que as Améri-
cas, assim como a Europa, também se 
constituíram nos conflitos, incluindo 
a guerra civil nos Estados Unidos, a 
guerra no Pacífico e a do Paraguai. O 
projeto foi dividido em três eixos prin-
cipais: espacialidade e mobilidade; 
controle e conflito; cultura escrita, 
expansão e diversificação dos campos. 

O primeiro deles abrange a forma-
ção das fronteiras no século XIX, tanto 

resultesse na sua expulsão. “Portanto, havia um 
grande medo quando se falava em ter censo ou 
matrícula nos sertões”, afirma Wilma. 

Já o terceiro tópico trata de pensar como esse 
contexto influenciou a organização dos saberes 
e das ciências, que naquele momento estavam 
se configurando no plano internacional. Socio-
logia, Economia e a Antropologia estavam sendo 
concebidas pelo mundo. Porém esse processo 
ocorreu de maneiras diferentes em cada lugar. 
No Brasil, conforme relatou Wilma, a Econo-
mia e a Sociologia originaram-se do Direito; a 
Engenharia, das Forças Armadas; e, a Antropo-
logia, da Medicina. “Analisar como essa histo-
ricidade do Brasil determina de alguma forma 
que, embora conectada com a ciência que está 
sendo produzida no mundo, se arranja aqui de 
uma forma específica”, conclui. 

O grupo quer transformar a pesquisa em por-
tal, onde será colocada a sua produção integral, 
incluindo mapas históricos, cronologias e publi-
cações de época. Além disso, pretendem elabo-
rar um site com notícias da imprensa do período, 
com jornais do século XIX, e criar uma interface 
para a utilização nas escolas pelos professores. 

“A ideia é publicar a maior parte do trabalho na 
forma de e-books, também de livre aquisição”, 
explica a coordenadora. “A EFLCH é um campus 
novo e que pela primeira vez está sediando um 
projeto dessa envergadura”, completou Wilma.

Pesquisa: Um tempo entre crises: o Brasil no longo século XIX 
Coordenação: Wilma Costa

Pesquisa investiga a adequação do conceito de “longo século XIX” à história 

do país, cercado pelo escravismo apenas abolido em 1888

as “visíveis e conflitáveis (nas bacias do Prata e 
a Amazônica), quanto as “invisíveis”, estendidas 
até a África, movimentadas pelas navegações e 
pelos fluxos de mercado. “Ao mesmo tempo que 
estão formando os espaços, a mobilidade das 
populações é crescente, portanto há uma espé-
cie de contraste entre fronteiras que se estabele-
cem e se solidificam com expulsão e atração de 
grandes contingentes populacionais”, observa 
Wilma. Compreende desde a chamada diáspora 
africana – o aumento do tráfico de escravos para 
o Brasil, após 1808, com a chegada da Família 
Real, até 1850; das classes dominantes – uma 
corte inteira que se muda; e, por fim, a imigra-
ção de alemães, italianos, mais tarde de asiáticos, 
causados pelas unificações (organizações dos 
territórios, que significou a desorganização dos 
povos dessa região). 

O segundo tema irá refletir sobre as conse-
quências da formação das nações e com isso a 
criação de imigrantes e migrados, exigindo a 
construção de leis, de normas e fronteiras, sig-
nificando a obtenção de passaportes, documen-
tos de identidade, formas de regular a vida e a 
mobilidade das pessoas. Simultaneamente esse 
processo é gerador de conflitos, pois na tenta-
tiva de realizar um código civil, houve sempre 
uma tensão entre as necessidades reguladoras 
do Estado, censo, matrícula e os povos. O maior 
temor por parte dos posseiros era de perder suas 
terras para os próprios senhores, que não que-
riam regulamentar suas posses ou dos peque-
nos proprietários que tinham medo que uma lei 

pós-graduação em His-
tória da Escola de Filo-
sofia, Letras e Ciências 
Humanas (EFLCH) da 
Unifesp, em Guarulhos, 
Wilma Costa, responsá-
vel pela pesquisa temá-
tica “Um tempo entre 
crises: o Brasil no longo 
século XIX”. A pesquisa 
é desenvolvida em con-
junto com pesquisado-
res das faculdades de 
Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas (FFL-
CH-USP) e de Direito 
da Universidade de 

Vendedores de jornais no Rio de 
Janeiro, em 1899
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Diáspora africana: entre 1808 (chegada da família real ao Brasil) e 1850 
entraram mais escravos do que nos 200 anos de colonização
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Pesquisa Campus Diadema

Flávia Kassinoff

De origem chinesa, a espécie da Ginkgo 
biloba foi considerada por Charles  
Darwin um “fóssil vivo”, devido a sua 

morfologia muito similar a de algumas plantas 
já extintas. Sua idade é de aproximadamente 
200 milhões de anos.  É a última representante 
da família Ginkgoaceae e supõe-se que seja a 
espécie de árvore com vida mais antiga do pla-
neta. É também  uma planta que sobreviveu à 

Estudo premiado esclarece algumas das contradições verificadas na 

literatura científica sobre os efeitos do extrato na aquisição de memória    

Ginkgo biloba 
auxilia a cognição, 
confirma pesquisa  

bomba atômica despejada sobre Hiroshima, em 
6 de agosto de 1945, brotando do solo da cidade 
japonesa devastada e resistindo à radiação.

A palavra “Ginkgo” tem origem chinesa e 
significa damasco prateado, e “biloba” é refe-
rente ao formato das folhas com dois lóbulos. O 
extrato retirado de seu tecido vegetal já é utili-
zado pela medicina oriental há 4 mil anos e suas 
propriedades terapêuticas são alvo, atualmente, 
de muita especulação e pesquisa. Acredita-se 
que o extrato padronizado de Ginkgo biloba 
(EGb) seja um nootrópico, ou seja, substância 
capaz de aumentar a capacidade cognitiva no 
ser humano. Assim, é utilizado como inten-
sificador de memória. Porém, recentemente, 
alguns estudos questionaram esta eficácia.   

As dúvidas e contradições verificadas na 
literatura científica sobre o EGb motivaram a 
professora Suzete Maria Cerutti a elaborar uma 
pesquisa para investigar o seu potencial tera-
pêutico. Esta pesquisa foi realizada pela aluna 
de mestrado Cláudia Raquel Zamberlam e inti-
tulada: Participação da neurotransmissão glutama-
térgica, gabaérgica e serotoninérgica na aquisição do 
medo condicionado: possíveis alvos terapêuticos do 
extrato padronizado de Ginkgo biloba L.

A pesquisa foi premiada como melhor tra-
balho de mestrado no IV Fórum Integrador de 
Pesquisadores da Unifesp. Segundo  Suzete, 

o projeto é original por englobar 
diversas áreas de pesquisa e tam-
bém por abrir novas possibilidades 
de discussões a respeito dos efei-
tos do EGb na cognição. “O projeto 
poderá trazer contribuições cientí-
ficas importantes pelo seu caráter 
inovador, pois busca a interação de 
diferentes áreas de pesquisa que 
englobam a morfologia, biologia 
celular, biologia molecular e bio-
logia de sistemas com o intuito de 
explicar os efeitos do EGb na ansie-
dade e na memória. A possibilidade 
de comprovar que o EGb apresenta 
eficácia e menos efeitos colaterais 
abre novas perspectivas de trata-
mento para a população de uma 
forma geral, com isso, benefícios 
para a saúde pública”, diz a profes-
sora.

A pesquisa pode gerar uma nova 
abordagem farmacológica para o 
tratamento de déficit cognitivo ou 
transtornos relacionados à inca-
pacidade de supressão da resposta 
condicionada, como ocorre na 
ansiedade.  Está sendo avaliada a 
viabilidade da realização de tes-
tes clínicos para analisar a eficácia 
do possível tratamento em seres 
humanos.

O estudo analisou a ação do 
extrato em diferentes fases da 
formação da memória (aquisição,  
armazenamento e evocação). Para 
tanto, foi adotado um protocolo de 
experimentação animal, com ratos 
Wistar, onde os animais eram privados de água 
por 16 horas antes de serem submetidos a aqui-
sição e evocação. As intervenções farmacológi-
cas (dose de EGb) foram feitas em momentos 
estratégicos do processo. 

Os resultados mostraram que na dose maior 
o extrato de Ginkgo biloba favoreceu a retenção 
da aprendizagem. “Os resultados foram plena-
mente satisfatórios, com baixa variabilidade e 
significância estatística. Ainda, os dados nos 
dão evidências experimentais importantes do 
efeito do EGb na memória e, com isso, contri-
buem com a ciência. É importante ressaltar 
que estes dados, juntamente com dados ante-

riores do grupo, nos ajudam a compreender a 
aparente contradição existente na literatura a 
respeito dos efeitos do EGb. Essas contradições 
podem estar associadas a variabilidade de pro-
tocolos experimentais adotados, via de admi-
nistração, dose e tempo de tratamento, bem 
como animal experimental utilizado”, completa 
a orientadora Suzete. 

Dissertação de mestrado:  “Participação da neurotransmissão 
glutamatérgica, gabaérgica e serotoninérgica na aquisição do 
medo condicionado: possíveis alvos terapêuticos do extrato 
padronizado de Ginkgo biloba L”. Autora: Cláudia Raquel 
Zamberlam. Orientadora: Suzete Maria Cerutti. 

Ginkgo biloba: o extrato retirado do vegetal já é utilizado 
pela medicina oriental há 4 mil anos
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Pesquisa Campus São José dos Campos

Bianca Benfatti

Qual seria a melhor e mais simples forma de 
resolver problemas de classificação, como 
análise de créditos em bancos, controles de  

Desbravando a 

Pesquisa pioneira realiza construção automática de algoritmos, 

softwares ou programas que gerarão outros descendentes na 

busca da solução de problemas

os nós folha, que representam o rótulo, ou seja, 
a classe (categoria) à qual pertence essa pessoa.

A vantagem de se utilizar esse método de 
representação do conhecimento em relação 
a outros está na facilidade de interpretação: 
qualquer pessoa consegue entender e interpre-
tar os dados contidos nas árvores de decisão, 
conforme observa Márcio Porto Basgalupp, do 
Departamento de Ciência da Computação do 
Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT-Unifesp) 
e coordenador do projeto “Programação Gené-
tica para Evolução de Algoritmos de Indução de 
Árvores de Decisão”, parte do programa  Jovem 
Pesquisador da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Segundo Basgalupp, as árvores de decisão 
podem ser construídas com diversos algorit-
mos, até agora desenvolvidos por seres huma-
nos. O objetivo principal da pesquisa é fazer 

com que o algoritmo genético fabrique sozinho, 
automaticamente, um novo algoritmo para, no 
fim, obter uma nova árvore de decisão. “É um 
trabalho pioneiro nessa área: realizar a cons-
trução automática de algoritmos, softwares ou 
programas, que gerarão outros”.

O projeto surgiu como resultado do pós-
doutorado de Basgalupp. “Passei no concurso 
e transformei o meu projeto em proposta de 
Jovem Pesquisador, submetida à Fapesp em 
2011”, afirma. “Requisitei três anos para o seu 
pleno desenvolvimento, que está previsto para 
acontecer até agosto de 2014.” A pesquisa está 
sendo feita em parceria com a Universidade de 
São Paulo (Campus São Carlos), por André Car-
los Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, e com 
a University of Kent (Inglaterra) por Alex Frei-
tas. Também participa deste trabalho Rodrigo 
Coelho Barros, doutorando do Laboratório de 
Computação Bioinspirada (BioCom) da USP e 
bolsista da Fapesp.

O projeto tem como inspiração o evolucio-
nismo de Charles Darwin, explica Basgalupp. 

“De alguma forma, nós representamos o pro-
blema computacionalmente, geralmente no 
formato de gênese. Cada solução é uma gênese 
que vamos combinando-as para que as melho-
res apareçam”, diz. “Desse modo, aquelas que 

o artigo A Hyper-Heuristic Evolutionary Algo-
rithm for Automatically Designing Decision-Tree 
Algorithms, premiado em uma conferência de 
computação evolutiva, realizada na Filadélfia 
(Estados Unidos), a Genetic and Evolutionary 
Computacion Conference (Gecco). O prêmio resul-
tou em convite para os pesquisadores subme-
terem uma versão estendida do trabalho no 
periódico Evolutionary Computacion Journal.

Basgalupp afirma que o maior desafio 
encontrado foi justamente o caráter pioneiro 
do projeto. Se há vantagens óbvias no fato de 
ser novidade, por outro lado, os pesquisadores 
são obrigados a enfrentar a ausência de traba-
lhos relacionados para usar como base. “Há a 
dificuldade de entendimento, mesmo com pes-
soas que são da área. A tarefa de explicar, con-
vencê-los da novidade do projeto foi a grande 
dificuldade durante todo o processo”, explica.

O programa deverá produzir um impacto 
significativo na área de tecnologia por permitir 
o desenvolvimento automático de algoritmos 
melhores, produzidos e testados por máquinas, 
antes de serem submetidos ao uso humano.

 
Projeto: Programação Genética para Evolução de Algoritmos 
de Indução de Árvores de Decisão. Coordenador: Márcio Porto 
Basgalupp. Fapesp 2010/20255-5

entrada e saída de pessoas, diagnóstico 
médico, etc?

Existem diversas maneiras de resolver esse 
tipo de problema, como funções matemáticas, 
redes neurais artificiais, máquinas de vetores 
de suporte, e árvores de decisão. Dado um pro-
blema de classificação, as árvores de decisão 
podem ser construídas por diversos algoritmos, 
cada qual com suas particularidades mas com 
algo em comum: todos desenvolvidos por seres 
humanos. A estrutura de uma árvore de deci-
são consiste em nós internos, que representam 
perguntas sobre determinadas características 
(por exemplo, sexo de uma pessoa), seguidos 
de arestas, que representam respostas para as 
perguntas (masculino ou feminino), e por fim 

se mostrarem mais aptas terão 
chance de trocar de gênese, de 
sobreviver, de cruzar com outras e 
gerar filhas descendentes”.

Selecionando os melhores
Mas, o que diz se um algoritmo é 

bom ou não? A resposta depende da 
taxa de acerto da árvore de indução 
por ele construída. Quanto maior a 
taxa, melhor o algoritmo.

Os pesquisadores trabalham 
com o algoritmo customizado, 
criam diferentes softwares para 
determinados domínios de aplica-
ção. “Tentamos encontrar qual é 
o algoritmo superior para aquele 
determinado problema. É mais 
simples conseguir achar uma solu-
ção específica do que uma geral”, 
explica Basgalupp.

Restando apenas um ano para o 
seu término, a pesquisa já obteve 
bons resultados, inclusive originou 

Imagem meramente ilustrativa
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Programas de 
Pós-Graduação
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   37 291 

Doutorado 52 118 

Pós-Doutorado  14 5

Dados de 31/07/2013

Descrição e Objetivos:
O aumento vertiginoso do conhecimento, decorrente das 
expressivas transformações que ocorreram no campo da 
ciência, a partir da segunda metade do século XX e início 
do século XXI, teve ampla repercussão nas áreas de Biolo-
gia Celular, Biologia do Desenvolvimento, Genética e Biolo-
gia Molecular. Surgiram novas disciplinas como Genômica, 
Proteômica, Biologia Estrutural, Biologia Funcional, Bioin-
formática e Nanotecnologia, entre outras. Nesse cenário, 
o programa, com cinco linhas de pesquisa, estruturou 
um curso que prima pela capacitação de pesquisadores 
que possam integrar os diferentes segmentos da Biologia 
Estrutural e Biologia Funcional (áreas de concentração), de 
forma a ampliar as fronteiras do conhecimento e desen-
volver com inivação e criatividade a investigação científica, 
além de proporcionar uma interface integrada ao mercado 
de trabalho contemporâneo.

Linhas de Pesquisa: 
Biologia estrutural aplicada / Biologia da reprodução / Bio-
logia das células-tronco e genética do envelhecimento /  
Genética e epigenética do câncer / Genética médica e dis-
morfologia

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3
Doutorado • 3

Áreas de Concentração: 
Biologia estrutural / Biologia 
funcional

Campi Envolvidos: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina (sede)
Diadema

Coordenação: 
Janete Maria Cerutti

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
biologiaestruturalefuncional

Biologia Estrutural 
e Funcional

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo
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Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   24 171 

Doutorado 19 97

Pós-Doutorado  6 2

Dados de 31/07/2013

Descrição e Objetivos: 
Este programa foi estruturado mediante um currículo 
de atividades acadêmicas e de disciplinas da área de 
concentração e do domínio conexo, com o intuito de 
despertar no pós-graduando o interesse pela avaliação 
crítica da informação científica, propiciar o conheci-
mento das ferramentas epidemiológicas clínicas neces-
sárias à elaboração de pesquisa científica e promover sua 
divulgação. A estrutura disciplinar em módulos consti-
tui o eixo central de desenvolvimento dessas atividades. 
Iniciado em 1975, o programa apresentou notável evolução. 
Atualmente o corpo docente é constituído por 15 orientado-
res, dos quais, 14 são permanentes e 1 é colaborador. 

Linhas de Pesquisa: 
Alterações funcionais e histopatológicas pós-operatórias / 
Estratégias operatórias e sobrevida do enxerto e do receptor 
no transplante de órgãos / Avaliação da eficácia de técnicas 

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Área de Concentração: 
Gastroenterologia cirúrgica

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Gaspar de Jesus Lopes Filho

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
cienciacirurgica

Ciência Cirúrgica 
Interdisciplinar
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operatórias minimamente invasivas / Avalia-
ção de técnicas alternativas analgésicas e anes-
tésicas / Expressão tecidual de biomarcadores 
e correlações diagnósticas e prognósticas /  
Fisiopatologia e diagnóstico da dismotilidade 
do tubo digestório / Prevenção de efeitos adver-
sos peroperatórios / Repercussão morfofun-
cional e cicatrização tecidual após aplicação 
cirúrgica de próteses / Revisão sistemática de 
intervenções terapêuticas cirúrgicas

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa
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Ciências Biológicas 
Biologia Molecular

Descrição e Objetivos:
A pesquisa biológica está numa fase de crescimento expo-
nencial, motivada pela percepção inovadora de uma uni-
dade básica, comum a todas as formas de vida. A chave para 
um problema envolvendo tumores pode residir em pesqui-
sas sobre fungos, anfíbios ou moscas. O desafio ao se estru-
turar o programa de pós-graduação em Biologia Molecular 
foi o de selecionar os conceitos fundamentais, verificar a 
pertinência dos temas abordados e adequar sua profundi-
dade para o pós-graduando. Este programa data de 1970 e 
desde então passou por várias mudanças. Seu objetivo é o 
desenvolvimento do raciocínio científico dos estudantes, 
dando especial ênfase ao estudo experimental, à apresen-
tação dos resultados obtidos em discussões de grupo e à 
exposição de trabalhos científicos publicados na literatura 
internacional. 

Linhas de Pesquisa: 
Estrutura, atividades e síntese de peptídeos e proteínas / Bio-
química de sistemas em estados patológicos / Glicobiologia /  
Biologia estrutural / Imunoquímica de glicoconjugados / 
Internalização de glicoconjugados / Proteases e inibido-
res de proteases / Neurobiologia / Processo regenerativo  
nervoso

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 7 
Doutorado • 7

Áreas de Concentração: 
Biofísica / Biologia molecular 
e celular / Bioquímica / 
Neurociências

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina (sede)

Coordenação: 
Helena Bonciani Nader

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
biologiamolecular

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   61 539 

Doutorado 84 386 

Pós-Doutorado  57 17

Dados de 31/07/2013
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Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Ciências da Saúde Apli-
cadas à Reumatologia visa à formação de recursos huma-
nos, qualificados técnica e cientificamente para o exercício 
das atividades de ensino e pesquisa, o desempenho profis-
sional de alto nível e a produção de conhecimento em Reu-
matologia e áreas afins.

Os seguintes princípios e objetivos são observados: qua-
lidade nas atividades de ensino e na investigação científica 
e tecnológica; busca de atualização contínua; e desenvolvi-
mento de linhas de pesquisa para a formação de pesquisa-
dores de excelência na área de conhecimento. O curso ofe-
rece recursos tecnológicos, apoio técnico-administrativo e 
meios necessários para a atividade de pesquisa assim como 
a promoção criteriosa das pesquisas desenvolvidas e a difu-
são dos conhecimentos adquiridos junto à comunidade 
científica, visando ao desenvolvimento da Reumatologia 
nacional e ao intercâmbio internacional.

Linhas de Pesquisa: 
Avaliação de parâmetros clínicos e laboratoriais / Estudo 
das causas de morte em doenças reumáticas / Autoanticor-
pos, citocinas e outros mediadores humorais em doenças 
reumáticas / Biologia molecular e celular aplicada à Reu-
matologia / Função endotelial e microcirculação / Avaliação 
das doenças reumáticas utilizando métodos de imagem /
Doenças osteometabólicas / Coluna vertebral e reabilitação /  
Terapêutica medicamentosa

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Áreas de Concentração: 
Aspectos clínicos e 
epidemiológicos das doenças 
reumáticas / Fisiopatologia das 
doenças reumáticas / Propedêutica 
em Reumatologia / Terapêutica 
reumatológica

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina (sede)

Coordenação: 
Cristiane Kayser

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
reumatologia

Ciências da Saúde 
Aplicadas à Reumatologia
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   23 152 

Doutorado 18 66 

Pós-Doutorado  1 1

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa

http://ppg.unifesp.br/biologiamolecular
http://ppg.unifesp.br/biologiamolecular
http://ppg.unifesp.br/reumatologia
http://ppg.unifesp.br/reumatologia
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Cirurgia Translacional 
tem como objetivo formar indivíduos que demonstrem 
capacidade para realizar pesquisas de forma autônoma e 
criativa, comunicar seus resultados, construir questões 
intelectuais e científicas e exercer a docência universitá-
ria. No mestrado espera-se que o aluno obtenha conheci-
mento da literatura relacionada e destreza em tecnologias 
de ponta; prepare e ministre aulas; analise criticamente seu 
trabalho; e redija projetos de pesquisa e trabalhos científi-
cos. No doutorado, o aluno deverá reconhecer criticamente 
as linhas mestras de raciocínio na área de conhecimento; 
formular questões atualizadas e escolher o método apro-
priado para obter respostas confiáveis e pertinentes; estabe-
lecer linha de pesquisa própria e independente (autonomia 
acadêmica); e ser capaz de formar outros pesquisadores ou 
núcleos de pesquisa. Assim, o programa procura: enfati-
zar a formação qualificada e produtiva do corpo discente; 
aprofundar as linhas de pesquisa com projetos claros que 
guardem relação com a área de concentração; e facilitar o 
desenvolvimento de pesquisas.

Linhas de Pesquisa: 
Instabilidades  articulares / Métodos de medição em 
deformidades dentofaciais / Autoestima, imagem corpo-
ral, depressão e sexualidade / Capacidade funcional,  dor 
e  atividade física / Custo efetividade e gestão em cirurgia / 
Medicina baseada em evidências / Cultura e terapia celular  
e células-tronco aplicadas à cirurgia / Desenvolvimento de 
técnicas minimamente invasivas e biomateriais / Estresse 
oxidativo e modelos experimentais em transplantes / Ins-
trumentos de medição da regeneração tecidual e nervosa

Cirurgia 
Translacional
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Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6

Áreas de Concentração: 
Medição de deformidades 
osteoarticulares / Qualidade como 
método de avaliação / Regeneração  
tecidual ecto e mesodérmica

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina (sede)

Coordenação: 
Miguel Sabino Neto

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
cirurgiatranslacional

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   33 162 

Doutorado 15 86 

Pós-Doutorado  7 4

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
O programa, iniciado em 1982, tem por objetivo: formar 
pesquisadores de alto nível com domínio metodológico, 
por meio de atividades científicas diferenciadas e atualiza-
das; qualificar e capacitar profissionais para o exercício da 
docência de nível superior; divulgar a produção de conhe-
cimento, buscando inserção nacional e internacional, por 
meio de parcerias e projetos de cooperação nessa área de 
estudo abordadas.

Linhas de Pesquisa: 
Comunicação, políticas públicas e inclusão / Diagnóstico, 
prevenção e reabilitação dos distúrbios de linguagem e 
de fala / Diagnóstico, prevenção e tratamento dos distúr-
bios do equilíbrio / Avaliação, prevenção e tratamento dos 
distúrbios de audição por meio de auxiliares de audição / 
Diagnóstico, prevenção e intervenção nos distúrbios do 
processamento auditivo / Diagnóstico, prevenção e reabi-
litação dos distúrbios da audição / Diagnóstico, prevenção 
e tratamento dos distúrbios da deglutição e sistema esto-
matognático / Diagnóstico, prevenção e tratamento dos 
distúrbios da voz / Prevenção, identificação, diagnóstico e 
intervenção dos distúrbios da audição na infância

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Áreas de Concentração: 
Distúrbios da comunicação 
humana  / Fonoaudiologia

Campus:
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Brasilia Maria Chiari

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/dchfono

Distúrbios da Comunicação 
Humana (Fonoaudiologia)
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   26 350 

Doutorado 28 141

Pós-Doutorado  5 2

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa

http://ppg.unifesp.br/cirurgiatranslacional
http://ppg.unifesp.br/cirurgiatranslacional
http://ppg.unifesp.br/dchfono
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Descrição e Objetivos: 
A missão do programa é tornar-se núcleo de excelência na 
formação de pesquisadores que contribuam para o avanço 
da ciência da Enfermagem e da saúde, com ênfase na abor-
dagem multidimensional de pessoas e grupos em suas 
diferentes expressões. Por meio do ensino, da pesquisa e 
da prática, docentes e discentes buscam promover a saúde 
no contexto das necessidades atuais da população, em con-
sonância com os princípios do Sistema Único de Saúde. O 
objetivo do programa é formar mestres e doutores capazes 
de integrar as bases do conhecimento no ensino, na prática 
e na pesquisa da Enfermagem e saúde; utilizar diferentes 
perspectivas filosófico-teóricas e metodológicas para cons-
truir, ampliar, consolidar e divulgar a ciência em questão, 
colaborando individual e coletivamente para a melhoria 
do cuidado e da saúde da população; compartilhar ideais 
e integrar projetos para além dos limites institucionais, 
visando ao desenvolvimento das ciências da saúde. A estru-
tura curricular do curso é desenvolvida em consonância 
com as concepções fundamentais e objetivos do programa 
e adota por princípio a interdisciplinaridade, com a inte-
gração de saberes que fortalecem essa área de estudos.

Linhas de Pesquisa: 
Cuidado clínico de Enfermagem e saúde / Cuidado em 
Enfermagem e saúde na dimensão coletiva / Fundamentos, 
métodos, processos e tecnologias em Enfermagem e saúde 
/ Gestão, gerenciamento e educação em Enfermagem e 
saúde

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Área de Concentração: 
Enfermagem, cuidado e saúde

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Enfermagem

Coordenação: 
Isabel Cristina Kowal Olm Cunha

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/enfermagem

Enfermagem
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   87 456 

Doutorado 86 149

Pós-Doutorado  8 1

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Ensino em 
Ciências da Saúde

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Profissional   68 122 

Pós-Doutorado  2 3

Dados de 31/07/2013

Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação na área de Ensino em Ciên-
cias da Saúde objetiva a formação de mestres que planejem, 
implementem e avaliem ações educativas inovadoras no 
seu espaço profissional; produzam conhecimento sobre o 
ensino em ciências da saúde a partir da problematização 
das práticas cotidianas e estejam aptos para a avaliação 
contínua, crítica e transformadora de tais práticas. No 
âmbito de sua estrutura de investigação, organiza-se em 
três linhas de pesquisa que enfocam a formação e educação 
em saúde.

Linhas de Pesquisa: 
Avaliação, currículo, docência e formação em saúde / Edu-
cação em saúde na comunidade / Educação permanente em 
saúde

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 4

Área de Concentração: 
Ensino em ciências da saúde

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Sylvia Helena Souza da Silva 
Batista

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
ensinoemsaude
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Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa

http://ppg.unifesp.br/enfermagem
http://ppg.unifesp.br/ensinoemsaude
http://ppg.unifesp.br/ensinoemsaude
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Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6

Áreas de Concentração: 
Endocrinologia experimental /
Fisiofarmacologia / Modo de ação 
de drogas / Neurotransmissores /
Produtos naturais

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Ruy Ribeiro de Campos Junior

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/farmacologia

Farmacologia
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Farmacologia foi fun-
dado há mais de 40 anos e visa à formação de recursos 
humanos, altamente qualificados, para o exercício profis-
sional da docência e da pesquisa em Farmacologia, Fisiolo-
gia e áreas afins. Seus principais objetivos estão focados na 
qualidade e excelência das atividades de ensino e da inves-
tigação científico-tecnológica e na busca contínua de atua-
lização. Para tanto, há flexibilidade curricular, que atende à 
diversidade de trajetórias na área de ciências biológicas. O 
programa tem ainda promovido a divulgação criteriosa das 
atividades de pesquisa junto à comunidade científica. Tais 
ações têm contribuído para desenvolver a pesquisa cientí-
fica de alto nível no país, buscando a equiparação com cen-
tros de excelência internacionais.

Linhas de Pesquisa: 
Endocrinologia experimental: as linhas de pesquisa deste 
setor envolvem estudos de biologia e farmacologia molecu-
lar do trato reprodutor masculino e do mecanismo de ação 
de hormônios com repercussão em câncer e fertilidade 
masculina / Produtos naturais: destacam-se a farmacolo-
gia de princípios ativos isolados de plantas medicinais na 
transmissão neuromuscular, fisiopatogenia de distrofias 
musculares, assim como o estudo da embriogênese e da 
farmacologia molecular de toxinas animais / Modo de ação 
de drogas: enfoca investigação em farmacologia da muscu-
latura lisa, neurotransmissão, sinalização de cálcio e morte 
celular / Fisiofarmacologia: pesquisa a neurofisiologia, 
fisiologia e fisiopatologia dos sistemas renal, cardiovascu-
lar e do exercício, a inflamação e dietas lipídicas / Neuro-
transmissores: investiga a neurotransmissão autonômica 
em músculos lisos e a psicofarmacologia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   32 378 

Doutorado 55 192

Pós-Doutorado  25 5

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Gastroenterologia

Descrição e Objetivos: 
Criado em 1976, o programa de pós-graduação em Gastroen-
terologia pretende basicamente a capacitação e aprimo-
ramento de alunos com graduação em Medicina e demais 
áreas das ciências da saúde. Seu objetivo é formar pesqui-
sadores de excelência nas diversas áreas de atuação, aptos a 
elaborar, conduzir e orientar, de forma independente, pes-
quisas científicas clínicas e básicas em Gastroenterologia e 
exercer atividades docentes. O programa caracteriza-se por 
oferecer tecnologia de ponta e oportunidade de inserção em 
linhas de pesquisa estruturadas, com recursos adequados 
para produção científica de alta qualidade. A diversidade 
das linhas de pesquisa desenvolvidas é caracterizada por 
sua natureza inter e multidisciplinar, que incluem a par-
ticipação de médicos, biólogos, farmacêuticos, psicólogos, 
biomédicos, enfermeiros e nutricionistas, possibilitando 
crescente integração entre as ciências básicas e aplicadas. A 
grande maioria dos egressos tem retornado às instituições 
de origem, assumindo posição de destaque na academia e 
perante a comunidade científica nacional.

Linhas de Pesquisa: 
Aspectos morfofuncionais e imunológicos do intestino del-
gado e cólon / Endoscopia no estudo do trato gastrointes-
tinal / Pancreatite crônica / Fibrose hepática e proteínas da 
matriz extracelular / Fígado e modulação do sistema cali-
creína-cinina / Hepatites agudas e crônicas / Hepatopatia 
esquistossomótica / Hepatopatias crônicas / Transplante 
de fígado e hemodinâmica do cirrótico / Motilidade esofa-
giana / Neoplasias do aparelho digestivo

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Doença inflamatória intestinal 
/ Endoscopia digestiva / 
Hepatologia / Motilidade digestiva 
/Neoplasias do aparelho digestivo 
/ Hormônios gastrintestinais / 
Hepatologia experimental

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Maria Lucia Cardoso Gomes 
Ferraz

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
gastroenterologia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   21 127 

Doutorado 19 101

Pós-Doutorado  3 1

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Gestão e Informática em 
Saúde, iniciado em 2011, visa à preparação de indivíduos 
com interesses acadêmicos e formação diversificada  (em 
Medicina, Enfermagem, Computação, Direito, Engenharia, 
Economia, Administração e outras áreas) para as atividades 
de geração e disseminação de conhecimento oriundo de pes-
quisa em gestão e informática em saúde. O objetivo do pro-
grama é a formação de investigadores e docentes altamente 
qualificados que, de forma articulada e sinérgica, abordem 
a pesquisa em gestão e informática em saúde sob uma pers-
pectiva que congregue aspectos trans e multidisciplinares. 
Associados, esses dois componentes - gestão e informática 
em saúde -, propõem o desenvolvimento de competências e 
habilidades para o enfrentamento dos desafios atuais. Neste 
caso, informação e tecnologia representam chaves de poder 
e evolução. Admite-se que saberá utilizar com eficiência e 
eficácia os recursos disponíveis quem souber gerir melhor 
tais recursos, avaliando o quanto e onde investir para que 
o retorno econômico possibilite avanços ainda maiores 
no atendimento à saúde da população. Nesse contexto, o 
egresso deve ser capaz de conectar os avanços científicos da 
área de informática em saúde e de gestão em saúde, conver-
tendo os resultados dos estudos em propostas concretas para 
mudanças e melhoria na prática assistencial, no ensino e na 
geração de novas pesquisas. Como variáveis que influen-
ciam a tomada de decisões nesta área temos as demandas da 
sociedade brasileira moderna, o desenvolvimento de recur-
sos tecnológicos e de comunicação, as análises econômicas 
para melhor uso de tais recursos, e o resultado de experiên-
cias nacionais e internacionais. O respeito pelos princípios 
éticos e legais é um fundamento básico do programa.

Linhas de Pesquisa: 
Avaliação tecnológica, econômica e de gestão de sistemas, 
serviços e programas em saúde / Tecnologias de informa-
ção e comunicação na saúde, no ensino e em telessaúde

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Área de Concentração: 
Gestão e informática em saúde

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Heimar de Fátima Marin

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
gestaoeinformaticaemsaude

Gestão e Informática 
em Saúde

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   22 7 

Doutorado 15 3

Pós-Doutorado  1 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Infectologia
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   48 345 

Doutorado 53 152

Pós-Doutorado  25 15

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
São objetivos deste programa: contribuir para a formação 
de profissionais de excelência em Infectologia, desenvolver 
o raciocínio científico dos alunos no contexto das linhas de 
pesquisa e oferecer treinamento em instrumentos espe-
cíficos de trabalho necessários para conduzir as investi-
gações científicas. Estas são desenvolvidas nas seguintes 
áreas: epidemiologia e controle das infecções hospitalares, 
racionalização do uso de antimicrobianos, microbiologia 
clínica, relação hospedeiro-parasita, retrovirologia/AIDS, 
infecções transmissíveis por hemoderivados, infecções em 
transplante de órgãos e virologia básica e aplicada. 
As estratégias pedagógicas utilizadas na formação dos alu-
nos compreendem:
1) revisão de temas de interesse e sua discussão em seminá-
rios coordenados por pesquisadores com ampla experiên-
cia na área;
2) integração na atmosfera de trabalho dos pesquisadores, 
incluindo atividades em laboratório, consultoria em Infec-
tologia e atendimento clínico;
3) envolvimento em trabalhos relacionados às linhas de pes-
quisa de cada grupo;
4) envolvimento em atividades de ensino voltadas a alunos 
de graduação e residentes, sempre sob supervisão;
5) desenvolvimento do trabalho específico de investigação 
(dissertação ou tese).

Linhas de Pesquisa: 
Avaliação de estratégias terapêuticas profiláticas em Infec-
tologia / Doenças transmissíveis pelo sangue / Epidemiolo-
gia, patogenia e diagnóstico de doenças virais, bacterianas 
e fúngicas / Infecções em pacientes imunocomprometidos; 
Mecanismos imunológicos de susceptibilidade e de resis-
tências aos micro-organismos / Reconhecimento de fatores 
de risco e otimização de estratégias de controle em doenças 
infecciosas

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7

Área de Concentração: 
Doenças infecciosas e parasitárias

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Ricardo Sobhie Diaz

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/infectologia

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativaImagem meramente ilustrativa
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Descrição e Objetivos: 
O objetivo principal do programa de pós-graduação em 
Cardiologia é a formação de pesquisadores independentes 
que possam produzir e disseminar o conhecimento nessa 
área e atuem de forma integrada no ensino e na assistência. 
Várias atividades são desenvolvidas para que essas compe-
tências sejam adquiridas. Desde o início do programa em 
1978 até o final de 2012,  foram produzidas 152 dissertações 
de mestrado e 151 teses de doutorado, além de publicados 
486 e 862 artigos completos, respectivamente, em periódi-
cos nacionais e internacionais. Nesse período foram gra-
duados vários alunos que exercem atividades assistenciais 
e de ensino (áreas médica ou biológica) em instituições de 
ensino superior, nas quais formam novos núcleos de pes-
quisa. Os projetos e estudos, desenvolvidos de acordo com 
as linhas de pesquisa abrangem desde áreas básicas até as 
relativas a novas técnicas terapêuticas em Cardiologia clí-
nica. O programa conta atualmente com 19 orientadores 
credenciados, todos com nível de doutorado, dos quais seis 
possuem o título de pós-doutores e 11 são livre-docentes.

Linhas de Pesquisa: 
Eletrofisiologia / Fatores determinantes do desempenho 
cardíaco e fisiologia cardiovascular / Modelos animais de 
insuficiência cardíaca / Síndrome de Marfan / Função ven-
tricular esquerda durante quimioterapia /  Novas opções 
de diagnóstico / Dislipidemias, aterosclerose e disfunção 
endotelial / Hipertensão arterial / A ecocardiografia na 
avaliação funcional do coração / Alterações cardiovascula-
res nos distúrbios do sono / Angioplastia coronária: rees-
tenose intrastent/limitações da terapia antiplaquetária / 
Arritmias cardíacas / Cardiologia e exercício físico / Doença 
cardiovascular na doença renal crônica / Eletrocardiografia 
clínica; Insuficiência coronariana / Resposta inflamatória 
em cirurgia cardiovascular e procedimentos minimamente 
invasivos

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Cardiologia experimental / 
Cardiopatias congênitas e 
adquiridas na idade pediátrica /
Doenças degenerativas, 
infecciosas e sistêmicas / Métodos 
diagnósticos e terapêuticos em 
Cardiologia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Valdir Ambrosio Moises

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/cardiologia

Medicina 
Cardiologia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   41 157 

Doutorado 52 152

Pós-Doutorado  4 2

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Endocrinologia Clínica 
iniciou suas atividades em 1975, sendo dirigido inicial-
mente aos profissionais médicos. A partir de 1998, ampliou 
suas abrangência e incluiu outros profissionais. Seu obje-
tivo é a formação de pessoal qualificado para o exercício de 
docência e pesquisa, a atuação profissional e a produção 
de conhecimento nas diferentes áreas da Endocrinologia.  
Visa, também, capacitar indivíduos a desenvolver e susten-
tar linhas de pesquisa próprias, com autonomia e elevado 
padrão de qualidade. Colaborações com outras instituições 
nacionais e internacionais são estimuladas. As linhas de 
pesquisa enfocam temas como diabetes, obesidade, tiroide, 
neuroendocrinologia, doenças osteometabólicas, adrenal 
e gônadas. O curso dispõe de toda a infraestrutura de pes-
quisa com laboratórios bem equipados, ambulatórios de 
subespecialidades e enfermaria. 

Nas últimas avaliações trienais realizadas pela Capes, o 
programa obteve o conceito 6, que o inclui entre os melho-
res do país, com nível de excelência acadêmica.

Linhas de Pesquisa: 
Adrenal: fisiologia e fisiopatologia / Diabetes mellitus: 
etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento 
/ Hipertensão arterial associada ao diabetes / Obesidade/
cirurgia bariátrica / Desenvolvimento, gônadas e reprodu-
ção / Endocrinologia cardiovascular / Metabolismo osteo-
mineral: fisiologia e fisiopatologia / Neuroendocrinologia: 
fisiologia e fisiopatologia. Tiroide: fisiologia e fisiopatolo-
gia / Bases moleculares das doenças endócrino-metabólicas 
/ Dosagens hormonais: avanços metodológicos / Endocri-
nologia da desnutrição e dos transtornos alimentares / Epi-
demiologia das doenças endócrinas

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6

Áreas  de Concentração: 
Adrenal / Diabetes / 
Endocrinologia cardiovascular / 
Gônadas / Hipertensão arterial 
/ Metabolismo do cálcio /
Neuroendocrinologia / Tiroide

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Regina Célia Melo Santiago Moises

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
endocrinologia

Medicina 
Endocrinologia Clínica
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   37 188 

Doutorado 36 154

Pós-Doutorado  9 1

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa
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Medicina 
Ginecologia

Descrição e Objetivos: 
Criado em 1977 e credenciado em 1981, o programa de pós-
graduação em Ginecologia visa: formação de pesquisado-
res e docentes para a própria universidade e instituições de 
ensino superior; integração dos alunos de pós-graduação 
com os de graduação, em especial por meio do programa de 
bolsas de iniciação científica; desenvolvimento de projetos 
em conformidade com as 25 linhas de pesquisa, que tenham 
relevância e aplicação prática em Ginecologia, com enfoque 
especial na área de saúde da mulher. As pesquisas visam à 
identificação e validação de biomarcadores de diagnóstico 
e progressão das doenças infecciosas, adquiridas ou gené-
ticas, e de marcadores de resposta terapêutica; à busca de 
potenciais alvos terapêuticos e à descoberta de drogas de 
aplicação prática; e, por fim, à criação de biomateriais usa-
dos em medicina regenerativa As pesquisas envolvem eta-
pas de ensaios in vitro, e in vivo em modelos animais, até que 
a terapia seja testada e validada quanto à eficácia e à segu-
rança, em ensaios clínicos antes de atingirem o mercado.

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Áreas de Concentração: 
Algia pélvica / Climatério 
/ Ginecologia endócrina / 
Ginecologia geral / Mastologia 
/ Oncologia ginecológica / 
Patologia do trato genital inferior / 
Uroginecologia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Rodrigo de Aquino Castro

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/ginecologia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   60 275 

Doutorado 57 186 

Pós-Doutorado  16 2

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Hematologia tem o obje-
tivo de ampliar a formação técnica e desenvolver o raciocí-
nio científico dos alunos no contexto das linhas de pesquisa 
nas áreas de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia. Cre-
denciado em 1978, esse programa atualmente, conta com 
14 orientadores permanentes e um colaborador, todos com 
pós-doutorado em serviços internacionais de excelência, o 
que contribui sobremaneira  para a implantação de novas 
metodologias e o desenvolvimento dos estudos vigentes. 
As linhas de pesquisa estão organizadas dentro das áreas  
de: anemias, hemostasia e trombose, imuno-hematologia 
e onco-hematologia. As pesquisas são coordenadas pelos 
docentes do próprio programa, por vezes ocorrendo a cola-
boração de outras instituições, tais como: Faculdade de 
Medicina da USP de Ribeirão Preto, Faculdade de Medi-
cina da Unicamp, Institut Pasteur (Montevidéu, Uruguai), 
Universidade de Salamanca (Espanha), Instituto Ludwig 
de Pesquisas sobre o Câncer (Nova York, Bruxelas), New 
York University (EUA), University Medical Center Ham-
burg- Eppendorf (Alemanha) e Universidade Johns Hop-
kins (EUA), entre outras.

Linhas de Pesquisa: 
Estudo celular, molecular e clínico das anemias adquiridas 
/ Estudo clínico-laboratorial e molecular das anemias here-
ditárias / Estudo das alterações da hemostasia envolvidas 
no desenvolvimento de doenças trombóticas / Antígenos 
e anticorpos específicos de células sanguíneas / Doenças 
linfoproliferativas crônicas / Estudo clínico, celular e mole-
cular em doenças oncológicas / Imunologia em transplante 
de células hematopoéticas / Leucemias agudas / Síndromes 
mielodisplásicas / Sindromes mieloproliferativas crônicas / 
Transplante de medula óssea

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6

Áreas de Concentração: 
Anemias / Hemostasia e 
trombose / Imuno hematologia e 
hemoterapia / Onco hematologia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Maria Stella Figueiredo

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
hematologiaeoncologia

Medicina 
Hematologia
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   13 112 

Doutorado 26 93 

Pós-Doutorado  4 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Nefrologia tem por obje-
tivo a formação, em nível de excelência, de pesquisadores 
e docentes com grau de mestrado e doutorado na área de 
Nefrologia clínica e experimental. Como consequência 
imediata, o programa contribui de forma relevante para o 
progresso da ciência, publicando em média 100 artigos por 
ano. O curso recebe alunos médicos e outros profissionais 
(biomédicos, biólogos, enfermeiros, nutricionistas e psicó-
logos, entre outros) que interagem de forma intensa com os 
docentes e pesquisadores, criando um ambiente propício 
para à sua formação. Cada pós-graduando é vinculado a um 
setor da Nefrologia e participa obrigatoriamente das reu-
niões para discussão de artigos científicos, além das reu-
niões conjuntas da disciplina. O curso conta com 28 profes-
sores orientadores, que atuam nas diversos segmentos da 
Nefrologia clínica e básica.

Linhas de Pesquisa: 
Epidemiologia em Nefrologia / Glomerulopatia clínica / 
Patologia clínica / Hipertensão arterial clínica / Hiperten-
são arterial experimental / Diálise / Insuficiência renal 
aguda / Insuficiência renal crônica / Nefrolitíase clínica /
Nefrolitíase experimental / Bioquímica / Fisiologia e fisio-
patologia experimental / Psicologia aplicada à nefrologia /
Transplante renal clínico / Transplante renal experimental

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7

Áreas de Concentração: 
Epidemiologia clínica / 
Glomerulopatias / Hipertensão 
arterial / Insuficiência renal 
/ Nefrolitíase e tubulopatias 
/  Nefrologia experimental / 
Psicologia / Transplante renal

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Miriam Aparecida Boim

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/nefrologia

Medicina 
Nefrologia
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   56 374 

Doutorado 62 223 

Pós-Doutorado  29 14

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Medicina 
Obstetrícia

Descrição e Objetivos:
O programa de Obstetrícia sensu stricto tem um caráter 
multidisciplinar e visa à formação de recursos humanos 
qualificados para a pesquisa e docência no ensino superior 
com foco nos processos envolvidos na gestação, parto e 
puerpério, tanto do ponto de vista materno como fetal. De 
forma peculiar, é o único programa de pós-graduação no 
Brasil voltado exclusivamente à especialidade obstétrica. 
As linhas de pesquisa contemplam várias frentes do conhe-
cimento, tais como os mecanismos de adaptação e desen-
volvimento placentário e fetal e condições que resultam em 
grave comprometimento materno perinatal, como a pre-
maturidade; distúrbios metabólicos maternos e condições 
que afetam a formação anatômica e funcional do feto. Seus 
pesquisadores são líderes nas respectivas áreas de atuação 
e contam com parcerias nacionais e internacionais, permi-
tindo o aprofundamento do conhecimento em temas de 
amplo interesse na sociedade, tais como a assistência ao 
parto, redução da prematuridade, redução da mortalidade 
materna e fetal, interferência de doenças maternas (dia-
bete melito, hipertensão arterial e obesidade, entre outras) 
no desenvolvimento da gestação, cirurgia fetal e influên-
cias psicossociais e ambientais que podem ser ameaçado-
ras à saúde das mães e de seus bebês.

Linhas de Pesquisa: 
Inovação tecnológica e novos procedimentos: impacto na 
prática obstétrica / Análise biofísica e bioquímica da inte-
ração materno-fetal e suas repercussões no aparelho repro-
dutor feminino e na saúde fetal / Repercussões metabólicas 
e morfológicas de fármacos e outras substâncias na gravi-
dez / Aspectos psicossociais e comportamentais correlatos 
ao ciclo gravídico puerperal / Repercussões clínicas e meta-
bólicas de métodos contraceptivos / Aspectos laboratoriais 
envolvidos na interação materna fetal e suas relações com 
patologias obstétricas / Aspectos epidemiológicos, clínicos 
e terapêuticos de condições obstétricas e perinatais

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4 
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Medicina fetal / Obstetrícia 
fisiológica e experimental /
Patologia obstétrica e tocurgia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Nelson Sass

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/obstetricia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   17 210 

Doutorado 13 96 

Pós-Doutorado  2 1

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:
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Descrição e Objetivos: 
Desde seu início, em 1979, este programa de pós-gradua-
ção buscou a formação de docentes e pesquisadores, com 
o intuito primordial de divulgar o saber científico e gerar 
novos conhecimentos na área da Otorrinolaringologia. 
Posteriormente, estes foram associados à área de base do 
crânio e cirurgia de cabeça e pescoço, constituindo o que 
atualmente corresponde às nossas duas áreas de concen-
tração. Este esforço na formação de docentes e pesquisa-
dores resultou na titulação de 269 mestres, 149 doutores e 
6 pós-doutores, ocorrendo um processo de nucleação de 
docentes, que hoje atuam em diversas universidades fede-
rais, estaduais e privadas em todo território nacional.

Como programa multidisciplinar e multiprofissional 
integra-se às demais áreas das ciências da saúde, e seu 
objetivo é oferecer à instituição e à comunidade acadêmica 
nacional um conjunto de pesquisadores com linhas de pes-
quisas experimentais e clínicas definidas desde o período 
de iniciação científica.

Linhas de Pesquisa: 
Avaliação dos mecanismos fisiopatológicos e reabilitação 
das afecções das vias aerodigestivas  superiores / Bio-his-
tocompatibilidade de materiais implantáveis / Mecanismos 
morfofisiopatológicos das disfunções sensoriais e neurais 
da audição e equilíbrio corporal / Novas ferramentas no 
ensino e treinamento em Otorrinolaringologia e Cabeça e 
Pescoço / Comportamento das neoplasias do trato aerodi-
gestivo superior / Morfofisiopatologia da glândula tireóide 
e paratireóide

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Ciências otorrinolaringológicas e 
base de crânio / Cirurgia aplicada  
em cabeça e pescoço

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Norma de Oliveira Penido

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
otorrinolaringologia

Medicina 
Otorrinolaringologia
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   27 263 

Doutorado 20 148 

Pós-Doutorado  5 7

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
Os objetivos do programa de pós-graduação em Pneumolo-
gia compreendem a formação de recursos humanos qualifi-
cados, técnica e cientificamente, para exercer atividades de 
ensino e pesquisa na área em questão e setores afins; o esta-
belecimento de linhas inovadoras de pesquisa; a criação e 
disseminação de conhecimento científico original na área 
respiratória, em uma perspectiva de cooperação e integra-
ção com centros nacionais e internacionais de excelência. 
Credenciado em 1975, o programa foi pioneiro na titulação 
do grau de doutorado e tornou-se o mais tradicional do 
país, tendo sido decisivo para a formação de porção subs-
tancial dos docentes e pesquisadores da área respiratória 
atualmente em atividade nas universidades e centros de 
pesquisa nacionais. As principais linhas de pesquisa firma-
ram-se na década de 1990, quando o programa conseguiu 
criar setores que adquiriram maior estabilidade e infraes-
trutura. Dessa forma foram admitidos outros profissionais 
da área de saúde. Essa experiência, hoje totalmente imple-
mentada, na época foi inovadora e possibilitou a formação 
de equipes multidisciplinares de pesquisa.

Linhas de Pesquisa: 

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Área de Concentração: 
Pneumologia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Luiz Eduardo Nery

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/pneumologia

Medicina 
Pneumologia
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   12 158 

Doutorado 19 130 

Pós-Doutorado  6 3

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Bases clínicas, epidemiológicas, 
fisiopatológicas e moleculares das 
doenças obstrutivas / Caracteriza-
ção fisiopatológica e marcadores 
diagnósticos e epidemiológicos das 
pneumoconioses e doenças inters-
ticiais pulmonares / Epidemiologia 
e fatores prognósticos da neoplasia 
pulmonar / Fisiologia e fisiopato-
logia respiratória e do exercício e 
investigação do risco cirúrgico / 
Infecção pulmonar, insuficiência 
respiratória e técnicas ventilatórias / Pneumologia pediá-
trica e neonatal na criança gravemente enferma

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa
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Descrição e Objetivos: 
Criado em 1981, o programa de pós-graduação em Radiolo-
gia Clínica foi regulamentado em 1983 e, desde a defesa das 
primeiras teses em 1984, produziu mais de 100 dissertações 
de mestrado e 70 teses de doutorado. Por meio dele qua-
lificaram-se ilustres nomes da Radiologia nacional como 
Antônio Rocha, Artur Fernandes, Décio Prando, Fernando 
Moreira, Henrique Lederman, Jacob Szejnfeld, Renato 
Mendonça, Sérgio Ajzen e Vera Lúcia Aguillar. Por não 
ser hermético ou elitista, está aberto a todos aqueles que 
tenham curiosidade científica e estejam dispostos a inves-
tir tempo em benefício do ensino e da pesquisa nacionais. 
Desse modo, oferece a oportunidade para o crescimento 
pessoal, a expansão do conhecimento e seu compartilha-
mento com outros profissionais. O objetivo do programa 
é ampliar os recursos para a pesquisa, por meio de parce-
rias com grupos de estudo da instituição ou da captação 
de financiamentos, e investir na qualificação de alunos e 
docentes, os quais deverão estar habilitados para o trabalho 
em equipes heterogêneas cujos objetivos sejam comuns.

Linhas de Pesquisa: 
Ciências radiológicas em física das radiações / Radiotera-
pia e radiobiologia / Diagnóstico por imagem e radiologia 
intervencionista / Diagnóstico por imagem em radiologia 
convencional / Diagnóstico por imagem em ressonância 
magnética / Diagnóstico por imagem em tomografia com-
putadorizada / Diagnóstico por imagem em ultrassono-
grafia / Gestão em diagnóstico por imagem / Radiologia 
baseada em evidência e estudos de metanálise

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3
Doutorado • 3

Áreas de Concentração: 
Ciências radiológicas / Diagnóstico 
por imagem

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina 

Coordenação: 
Henrique Manoel Lederman

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/radiologia

Medicina 
Radiologia Clínica

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   15 143 

Doutorado 12 108

Pós-Doutorado  3 3

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Urologia iniciou suas 
atividades em 1978. Em 1999 ampliou seus horizontes para, 
sob a denominação de ciências da saúde, receber alguns 
dos diversos cursos que integram a área ampliada da saúde. 
Com isso, o programa buscou desvincular-se de um cunho 
assistencial puro para formar grupos de pesquisa multidis-
ciplinares, com uma plataforma clínica (definida em cada 
linha de pesquisa) e com outras de tecnologia avançada.

Para tanto, em 2008 foi fundado o Centro de Pesquisa 
em Urologia, cujas instalações possibilitam a centralização 
das plataformas tecnológicas para estudo de: cultura de 
células e embriões, microscopia automatizada, micromani-
pulação celular, ensaios de localização de proteínas, análise 
de função dos gametas (fragmentação de DNA, atividade 
mitocondrial), análise genômica e transcriptômica e medi-
cina pós-genômica (proteômica e lipidômica).

Os objetivos do programa são a produção de pesquisa 
avançada e altamente tecnológica que respondam às ques-
tões biológicas (descritas nas linhas de pesquisa), o desen-
volvimento da pesquisa em Medicina Translacional e a 
formação de futuros líderes (médicos e não médicos) para 
a condução de estudos e a difusão de opinião em áreas liga-
das às ciências urológicas.

Linhas de Pesquisa: 
Disfunção miccional e insuficiência esfincteriana / Efeitos 
do estresse oxidativo nas disfunções miccionais induzi-
das pelo envelhecimento / Gametogênese e interação dos 
gametas / Integração morfofuncional de novos tecidos no 
trato  urinário / Urologia funcional - aspectos moleculares, 
celulares, funcionais e inovações terapêuticas / Estudo de 
marcadores tumorais e seu impacto no diagnóstico precoce 
e sobrevida em pacientes portadores de câncer de próstata 
e de bexiga / Inovações técnicas em cirurgia uro-oncológica 
e estudo de angiogênese e marcadores moleculares em cân-
cer renal e de suprarrenal

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Desenvolvimento morfofuncional 
e biotecnológico urogenital 
Oncogênese e marcadores 
tumorais

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Agnaldo Pereira Cedenho

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/urologia

Medicina 
Urologia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   16 86 

Doutorado 28 128

Pós-Doutorado  2 3

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa
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Descrição e Objetivos: 
O objetivo do programa é promover a aplicação de meto-
dologias científicas na área clínica para criação de conheci-
mentos novos, privilegiando a busca de eficiência com base 
em dados científicos de qualidade, reduzindo as incertezas 
com o aprimoramento da metodologia e produzindo sín-
teses. Sua missão é a produção de publicações científicas 
na área clínica, a formulação de sínteses úteis baseadas em 
evidências para tomadas de decisões; o desenvolvimento 
de metodologias para implementação da relação ciência/
tecnologia e saúde humana, através de rigorosas pesquisas 
clínicas, com ênfase em revisões sistemáticas e metanáli-
ses; a elaboração de novos conhecimentos sobre as técnicas 
de obtenção de eficiência e segurança em todas as áreas da 
saúde, que abrangem a prevenção, o diagnóstico e o trata-
mento das doenças utilizando modernos métodos de epi-
demiologia clínica no contexto da pesquisa clínica atual; o 
delineamento de pesquisas sobre diagnóstico, terapêutica 
e prevenção de doenças, além da avaliação de hipóteses 
criadas a partir de teorias fisiopatológicas; a avaliação de 
tecnologia em saúde; e o desenvolvimento de políticas de 
saúde, validadas pelo método científico.

Linhas de Pesquisa: 
Avaliação da acurácia de testes diagnósticos / Estudo da 
efetividade e eficiência do diagnóstico e terapêutica dos 
distúrbios do sono / Metodologia e realização de revisões 
sistemáticas de terapêuticas em saúde / Metodologia e rea-
lização dos ensaios clínicos controlados / Metodologia para 
a aplicação da Medicina baseada em evidências / Prevenção 
e tratamento das doenças hipertensivas na gestação

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Áreas de Concentração: 
Clínica médica e medicina interna

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Álvaro Nagib Atallah

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
medicinainternaeterapeutica

Medicina Interna e 
Terapêutica

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   24 62 

Doutorado 42 73

Pós-Doutorado  7 1

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:
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Medicina 
Translacional

S
te

la
 M

u
rg

e
l

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   50 20 

Doutorado 75 9

Pós-Doutorado  5 -

Dados de 31/07/2013

Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Medicina Translacio-
nal tem por objetivo primordial preparar indivíduos das 
várias áreas de ciências da saúde, com vocação e interesse 
acadêmicos, para as atividades de geração e disseminação 
de conhecimento advindo da pesquisa clínica e transla-
cional focada em problemas clínicos de relevância para o 
cenário epidemiológico brasileiro. Visa ainda à formação 
de pesquisadores e docentes altamente qualificados que 
possam, abordar a investigação médica e biomédica numa 
perspectiva que congregue aspectos moleculares, celulares 
e sistêmicos, sob a ótica da transdisciplinaridade e da mul-
tidisciplinaridade, eliminando as barreiras habitualmente 
existentes entre a pesquisa laboratorial e o desenvolvi-
mento de novos produtos, e abordagens na área diagnós-
tica e terapêutica em saúde.

Linhas de Pesquisa: 
Alterações nutricionais e seu impacto nas doenças cardio-
vasculares / Avaliação baseada em evidências de novas tec-
nologias em saúde / Epidemiologia de infecções emergen-
tes e seus mecanismos de resistência / Qualidade de vida 
e custos relacionados à saúde nas doenças crônicas / Bio-
marcadores genéticos, imunológicos e bioquímicos para 
diagnóstico precoce e monitorização funcional em doenças 
prevalentes / Investigação funcional e imagética dos órgãos 
e sistemas / Monitorização gênica, imunológica e funcional 
do transplante renal / Abordagem sistêmica da fisiopato-
logia cardiorrespiratória / Bioquímica e fisiologia do sis-
tema renina-angiotensina e calicreína-cininas nas doenças 
renais e cardiovasculares / Função endotelial e microcircu-
lação / Mecanismos de aterotrombose e suas repercussões 
circulatórias / Bases moleculares e celulares de doenças 
prevalentes: uma abordagem sistêmica / Carcinoma da 
tiroide /Inflamação e autoimunidade em doenças crônicas 
e infecciosas / Mecanismos moleculares de agressão e pro-
teção de orgãos transplantados / Metabolismo ósteomine-
ral nas doenças genéticas, autoimunes e endócrinas

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Áreas de Concentração: 
Epidemiologia e avaliação de 
novas tecnologias em saúde / 
Identificação e monitoração 
de processos patológicos / 
Investigação integrada da 
fisiopatologia cardiorrespiratória 
/ Mecanismos moleculares e 
celulares de doenças

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Dulce Elena Casarini

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
medicinatranslacional

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa
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Descrição e Objetivos: 
O programa iniciou-se em 1971 e recebeu credenciamento 
do Conselho Federal de Educação em 08/11/72. Em cerca de 
40 anos formou mais de 700 pesquisadores de prestígio e 
obteve, ininterruptamente, nota máxima (7) da Capes.

Vários egressos são atualmente pesquisadores inde-
pendentes e dirigem grupos de pesquisa produtivos em 
outras instituições, evidenciando capacidade de nucleação. 
Estimulando o intercâmbio com instituições nacionais e 
estrangeiras, tanto de professores como de alunos, o pro-
grama garante o enriquecimento científico para o país.

A maturidade científica alcançada pelos grupos de pes-
quisa reflete-se na qualidade das publicações científicas em 
periódicos de alto índice de impacto, tendo alunos como 
autores principais e coautores.
Constituem objetivos do programa: a) estimular os alunos a 
desenvolverem o raciocínio crítico e independente em sua 
área de concentração, mantendo-se atualizados em áreas 
afins;  b) envolver os alunos em atividades científicas de 
alto nível, empregando tecnologias de ponta e facilitando-
lhes o acesso aos diversos laboratórios do Departamento de 
Microbiologia, Imunologia e Parasitologia e a colaboração 
com outras instituições.

Linhas de Pesquisa: 
Micobactérias non-tuberculosis / G. lamblia / Imunologia do 
câncer / P. acnes como modulador / Fatores de virulência de 
enterobactérias / Genômica de T. cruzi e C. albicans / HIV: 
epidemiologia, sinalização e lipid-rafts / Imunobiologia da 
Leishmania / Neuroimunomodulação e neuroimunologia / 
Sistema hematopoiético / Tripanossomos: cromossomos /
Câncer: protocolos terapêuticos, coinfecções intracelula-
res / Imunologia de parasitos e de vacinas experimentais / 
Imunopatologia da inflamação / Progressão tumoral / Tole-
rância e células T Natural Killer / Fatores de tradução / HLA 
e doenças / Micologia médica e molecular

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7

Áreas de Concentração: 
Biologia celular / Bioquímica 
/ Imunologia / Micologia/ 
Microbiologia / Parasitologia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Renato Arruda Mortara

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
microbiologiaeimunologia

Microbiologia e 
Imunologia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   30 395 

Doutorado 52 324

Pós-Doutorado  50 16

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:
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Descrição e Objetivos: 
Criado em 1978, o programa de pós-graduação em Neu-
rologia/Neurociências é um dos pioneiros na modalidade 
multidisciplinar oferecidos pela Unifesp. Admite alunos 
graduados em diferentes áreas e que tenham interesse 
no desenvolvimento de pesquisas em neurociências, com 
ênfase em doenças neurológicas. Seus orientadores atuam 
em pesquisa clínica, básica e aplicada, que englobam o 
estudo dos mecanismos envolvidos na fisiopatologia e abor-
dagens terapêuticas de inúmeras doenças neurológicas. A 
infraestrutura disponível abrange laboratórios de pesquisa 
e setores clínicos voltados ao atendimento de pacientes, 
além de oferecer exames de alta complexidade relaciona-
dos à investigação neurológica. Estes oferecem recursos 
e estrutura para estudos translacionais com utilização de 
modelos experimentais e de técnicas de biologia molecular, 
cultura de células, histopatologia e eletrofisiologia. O pro-
grama objetiva a formação de recursos humanos qualifica-
dos para a pesquisa, permitindo o desenvolvimento simul-
tâneo da ciência e tecnologia no Brasil e aprimoramento da 
investigação e tratamento dos pacientes.

Linhas de Pesquisa: 
Acupuntura / Célula-tronco e sistema nervoso / Convergên-
cia tecnológica e neurociência / Desenvolvimento do sis-
tema nervoso / Fisiopatologia das epilepsias / Neuroplasti-

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6

Áreas de Concentração: 
Neurociência / Neurologia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Fulvio Alexandre Scorza

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/neuro

Neurologia 
Neurociências

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   50 276 

Doutorado 63 194

Pós-Doutorado  21 9

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

cidade / Avaliação e tratamento da espasticidade / 
Biologia molecular aplicada à Neurologia / Distúr-
bios cognitivos nas afecções neurológicas / Estu-
dos clínicos e epidemiológicos das síndromes do 
sistema extrapiramidal / Estudos dos distúrbios 
neuromusculares / Estudos em neurofisiologia 
clínica / Fisiopatologia das cefaleias / Fisiopatolo-
gia do autismo e sindrome de Asperger / Genética 
mitocondrial / Investigação e tratamento das epi-
lepsias / Neuroinfecção / Neuro-oncologia / Neu-
rovascular
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Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo
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Descrição e Objetivos: 
A Nutrição é uma ciência que integra várias áreas do conhe-
cimento no campo da saúde. Por isso, o programa de pós-
graduação em Nutrição, criado em 1991, objetiva a poten-
cialização de seu caráter multidisciplinar e interdisciplinar, 
contando com a participação de docentes dos Departamen-
tos de Medicina, Pediatria, Fisiologia e Psicobiologia (Cam-
pus São Paulo), do Departamento de Ciências da Saúde e de 
Biociências (Campus Baixada Santista) e do Departamento 
de Ciências Exatas e da Terra do Campus Diadema. Desde 
sua constituição, o programa utiliza a estrutura multidisci-
plinar da universidade, propiciando uma formação sólida, 
e de espectro amplo, a diferentes profissionais com inte-
resse na área da nutrição: nutricionistas, médicos, educa-
dores físicos, biólogos, biomédicos, psicólogos, enfermei-
ros, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, químicos 
e estatísticos. A presença desses profissionais e de alunos 
graduados favorece o intercâmbio de conhecimentos e con-
tribui para uma formação mais abrangente, sendo esta uma 
peculiaridade do programa. As disciplinas obrigatórias do 
curso são: Bioquímica da Nutrição, Fisiologia da Nutrição, 
Avanços em Nutrição e Formação Didático-Pedagógica em 
Saúde. Aspectos das diferentes aplicações do método cien-
tífico nas linhas de pesquisa, desde a biologia molecular até 
a epidemiologia nutricional, são discutidos na disciplina 
Seminários de Pesquisa em Nutrição.

Linhas de Pesquisa: 
Bioquímica e fisiologia da nutrição / Nutrição em especia-
lidades clínicas / Qualidade e composição de alimentos / 
Saúde e nutrição em grupos populacionais específicos

Nutrição

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Área de Concentração: 
Nutrição

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Mauro Batista de Morais

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/nutricao
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   33 214 

Doutorado 30 116

Pós-Doutorado  14 3

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
O programa estabeleceu-se em 1979, visando a formação 
de professores e pesquisadores nos processos visuais em 
Oftalmologia. O programa mantém a maior nota (7) entre 
os cursos de pós-graduação em Oftalmologia e Ciências 
Visuais do Brasil,  de acordo com a avaliação da Capes e 
sustenta uma posição de liderança na cirurgia oftálmica 
brasileira, baseada em consistente produção científica, 
internacionalização e emprego de estratégias interdiscipli-
nares. Seu foco concentra-se em Oftalmologia, no caso de 
profissionais médicos (oftalmologistas ou não), e em Ciên-
cias Visuais, no caso de profissionais com nível superior em 
outras áreas.  

Linhas de Pesquisa: 
Avaliação da resposta mediada na inflamação intraocular / 
Bioengenharia da superfície ocular / Farmacologia e foto-
dinâmica aplicada à inibição da proliferação neovascular 
retiniana e sub-retiniana / Indicadores de qualidade ana-
tômica e ótica de tecidos do segmento anterior do olho e 
seus anexos / Respostas morfofuncionais do hospedeiro às 
interações medicamentosas / Avaliação das funções visuais 
por metodologia psicofísica e eletrofisiológica / Medicina 
virtual aplicada ao aprendizado e aprimoramento do diag-
nóstico e conduta das doenças oculares / Oftalmologia 
esportiva / Protocolos biopsicossociais em Oftalmologia /
Análise crítica da bioengenharia aplicada ao desenvolvi-
mento de novos aparelhos em Oftalmologia / Diagnóstico 
funcional e anatômico das células ganglionares da retina / 
Biologia molecular aplicada à fisiopatologia dos processos 
expansivos oculares / Biologia molecular aplicada à iden-
tificação de micro-organismos patogênicos do segmento 
anterior do olho / Estudo da prevalência e frequência dos 
distúrbios visuais e medidas de promoção de prevenção e 
gestão / Pesquisa translacional em ciências visuais e oftal-
mologia clínica e cirúgica

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7

Áreas de Concentração: 
Análise da eficácia de protocolos 
de tratamento / Ciências visuais / 
Métodos diagnósticos - criação e 
aprimoramento / Pesquisa básica 
sobre fisiopatogenia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Mauro Silveira de Queiroz Campos

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/oftalmologia

Mestrado Acadêmico & Doutorado

Oftalmologia e 
Ciências Visuais
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   3 172 

Doutorado 44 297

Pós-Doutorado  22 8

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa
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Descrição e Objetivos: 
Iniciado em agosto de 2012, visa: aprimorar a experiência 
profissional em subáreas da Oftalmologia e das Ciências 
Visuais, promovendo habilitação prática fundamentada 
na transferência de conhecimento especializado comple-
mentado pelo ensino dos procedimentos adequados em 
pesquisa laboratorial e clínica e pela análise criteriosa da 
literatura científica; promover a capacidade de avaliar e uti-
lizar novas tecnologias incorporadas à saúde com foco na 
gestão de processos, na identificação de demandas locais e 
regionais e na aplicabilidade clínica dessas tecnologias em 
serviços de saúde públicos e privados, voltados ao mundo 
do trabalho e ao sistema produtivo; promover a integração 
destes profissionais com os egressos do programa de dou-
torado e pós-doutorado em Oftalmologia e Ciências Visuais, 
contribuindo para a formação de novos docentes e pesqui-
sadores que atuem em nível de graduação e pós-graduação, 
agregando competitividade científica e maior produtivi-
dade acadêmica.

Linhas de Pesquisa: 
Suporte diagnóstico e decisório em retinopatia diabética /
Suporte diagnóstico e decisório em degeneração macular 
relacionada à idade / Suporte diagnóstico e decisório em 
glaucoma / Reparação estrutural e óptica da superfície ante-
rior do globo ocular e anexos com implantação de banco de 
tecidos / Técnicas avançadas de diagnóstico laboratorial 
nos processos inflamatórios e infecciosos do globo ocular / 
Pesquisa clínica e fármacoeconomia aplicada a novos méto-
dos diagnósticos e terapêutica para doenças oculares

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3

Áreas de Concentração: 
Telemedicina / Medicina celular e 
diagnóstico molecular / Pesquisa 
clínica e gestão de tecnologias

Campus:
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Mauro Silveira de Queiroz Campos

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/oftalmologia

Mestrado Profissional

Oftalmologia e 
Ciências Visuais
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Patologia visa à forma-
ção de indivíduos com conhecimento científico profundo 
e abrangente, que demonstrem rigor metodológico e res-
peito aos princípios éticos na condução de pesquisas expe-
rimentais. Outros objetivos do programa compreendem: 
exposição do pensamento com independência e capacidade 
de síntese; aprimoramento do espírito crítico; desenvolvi-
mento da capacidade de interagir de forma intra e interdis-
ciplinar, com estímulo à iniciativa de conduta; aquisição de 
competências didáticas básicas para a formação docente; 
preparo e treinamento de habilidades para obtenção de 
recursos junto às agências de fomento à pesquisa.

Linhas de Pesquisa: 
Alterações degenerativas e mecanismos de reparo tecidual /
Carcinogênese / Patologia forense experimental / Aspectos 
morfológicos, fisiopatogênicos e moleculares das doenças /
Patologia forense

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Patologia experimental / Patologia 
humana

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Gilles Landman

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/patologia

Patologia
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   15 101 

Doutorado 10 59

Pós-Doutorado  4 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa
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Objetivos: 
Iniciado em 1980, o programa de pós-graduação em Pedia-
tria e Ciências Aplicadas à Pediatria, nas modalidades de 
doutorado e mestrado acadêmico, visa a formação de recur-
sos humanos qualificados do ponto de vista técnico, ético e 
científico para o exercício das atividades profissionais de 
ensino e pesquisa na área em foco.

Linhas de Pesquisa: 
Afecções e assistência à criança e ao adolescente critica-
mente ou cronicamente enfermo / Afecções e assistência 
no período neonatal / Afecções respiratórias / Crescimento 
e desenvolvimento normal e patológico / Ensino em pedia-
tria / Estudos clínicos e epidemiológicos em nutrologia / 
Fisiologia e distúrbios da nutrição e metabolismo / Fisiolo-
gia e distúrbios do aparelho digestório / Fisiologia e doen-
ças do aparelho urinário / Infecção e imunização / Plane-
jamento, organização e desenvolvimento de programas de 
atenção à saúde em Pediatria / Processos alérgicos, imuno-
lógicos e inflamatórios

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Áreas de Concentração: 
Pediatria e ciências aplicadas à 
Pediatria

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Olga Maria Silvério Amancio

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/pediatria

Pediatria e Ciências 
Aplicadas à Pediatria

S
te

la
 M

u
rg

e
l

L
ia

 A
ss

ae

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   40 630 

Doutorado 53 240

Pós-Doutorado  9 4

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
O objetivo do programa de pós-graduação em Psicobiologia, 
iniciado em 1971, é formar mestres e doutores capacitados 
para o exercício da docência e da pesquisa - básica e clínica 

- em Psicobiologia; Psicofarmacologia; Medicina e Sociolo-
gia do Abuso de Drogas; Biologia e Medicina do Sono, bem 
como em áreas relacionadas às Neurociências. Além do 
trabalho de elaboração da dissertação ou tese, os alunos 
participam de projetos em colaboração com docentes e pes-
quisadores da universidade e outras instituições nacionais 
e internacionais. Sob a supervisão dos orientadores, devem 
ainda realizar as seguintes atividades: auxiliar na forma-
ção dos estudantes de graduação e daqueles inscritos em 
programas de iniciação científica, de modo a desenvolve-
rem habilidades para orientação em pesquisa; participar 
em disciplinas regulares como tutores; organizar os cur-
sos de verão na área de Psicobiologia no qual atuam como 
professores. Informação à comunidade também tem sido 
estimulada, com resultados importantes. Atualmente, pelo 
menos 63% dos egressos desenvolvem o ensino e a pesquisa 
em instituições - federais ou estaduais - de ensino superior.

Linhas de Pesquisa: 
Atividade física, exercício físico e aspectos psicobiológicos 
/ Distúrbios do sono e suas consequências / Epidemiologia 
dos distúrbios de sono / Privação de sono em seres huma-
nos e modelos animais / Saúde pública, sono, sonolência e 
acidentes / Diagnóstico do uso abusivo e dependência de 
drogas, abordagens preventivas e terapêuticas / Estudo de 
alterações biológicas decorrentes do uso de drogas / Estu-
dos epidemiológicos e de fatores socioculturais associados 
ao uso de drogas / Cognição humana / Medicina compor-
tamental / Neurobiologia da memória / As bases genéti-
cas dos distúrbios comportamentais / Etnofarmacologia / 
Plantas medicinais com efeitos psicoativos / Psicobiologia 
dos transtornos do humor (depressão e mania) e transtor-
nos de atenção (TDAH): alternativas terapêuticas, farmaco-
lógicas e não farmacológicas / Psicofarmacologia

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7

Áreas de Concentração: 
Medicina e Biologia do sono / 
Medicina e Sociologia do Abuso 
de Drogas / Psicobiologia / 
Psicofarmacologia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Vania D’Almeida

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/psicobiologia

Psicobiologia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   40 268 

Doutorado 48 165

Pós-Doutorado  31 25

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa

http://ppg.unifesp.br/pediatria
http://ppg.unifesp.br/psicobiologia
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Psiquiatria e Psicolo-
gia Médica possui 26 docentes permanentes e três docen-
tes colaboradores. De natureza multidisciplinar, atua no 
espectro da Antropologia à neurociência básica e aplicada, 
com um forte componente epidemiológico. Mantém uma 
política ativa de intercâmbio com instituições de ensino e 
pesquisa nacionais e internacionais, principalmente com o 
Institute of Psychiatry (IoP), e o King’s College London, inves-
tindo na formação qualificada de recursos humanos e no 
desenvolvimento de pesquisas avançadas em Psiquiatria e 
saúde mental. Enfatiza a formação de docentes para ins-
tituições públicas de regiões emergentes do país, atraindo 
alunos de outros países da América Latina e auxiliando 
na disseminação da pesquisa para os Estados do Brasil e 
países carentes de formação. A estratégia é estimular a rea-
lização de pesquisas nos locais de origem, focalizando os 
problemas mais relevantes de saúde mental. Nos últimos 
anos houve progresso significativo da produção de conhe-
cimento na área de saúde mental, com artigos publicados 
nas melhores revistas desse segmento.

Linhas de Pesquisa: 
Métodos diagnósticos em Psiquiatria / Psicopatologia  e 
psiquiatria clínica / Epidemiologia e psiquiatria social / 
Modalidades de assistência psicológica e psiquiátrica / Psi-
quiatria da infância e adolescência

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6

Áreas de Concentração: 
Psiquiatria / Saúde mental

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Andrea Parolin Jackowski

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/psiquiatria

Psiquiatria e 
Psicologia Médica

S
te

la
 M

u
rg

e
l

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   76 212 

Doutorado 46 142

Pós-Doutorado  21 7

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Saúde 
Coletiva
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   26 85 

Doutorado 43 44

Pós-Doutorado  9 5

Dados de 31/07/2013

Descrição e Objetivos: 
O objetivo do programa de pós-graduação em Saúde Cole-
tiva, oferecido em nível de mestrado e doutorado, é formar 
pesquisadores, docentes, gestores de serviços de saúde e 
outros profissionais graduados, na área de saúde, abor-
dada em suas dimensões individual, populacional e cole-
tiva numa perspectiva interdisciplinar e multiprofissional. 
O programa é constituído por um conjunto de atividades 
programadas  - de caráter individual e coletivo -, acompa-
nhadas pelo orientador, as quais incluem o ensino e a pes-
quisa, com a utilização de estratégias que possibilitam a 
integração de conhecimentos nesta área do saber.

Linhas de Pesquisa: 
Corpo, saúde e doença / Ciências Sociais e epidemiologia 
/ Epidemiologia das doenças crônicas / Epidemiologia do 
uso de drogas / Epidemiologia e biologia do envelheci-
mento / Saúde indígena / Processo e gestão do trabalho em 
saúde

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3
Doutorado • 3

Áreas de Concentração: 
Ciências Sociais e Humanas em 
saúde / Epidemiologia / Política, 
planejamento e gestão em saúde

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Suely Godoy Agostinho Gimeno

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
saudecoletiva

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa

http://ppg.unifesp.br/psiquiatria
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Profissional  138 9

Dados de 31/07/2013

Descrição e Objetivos: 
Iniciado em 2011, o programa de mestrado profissional em 
Tecnologias e Atenção à Saúde está associado a programas 
de residência médica (MEPAREM) e seu objetivo é conferir 
maior eficiência à formação técnico-científica dos residen-
tes, desenvolvendo suas habilidades e pensamento crítico 
para a pesquisa aplicada. Com isso, pretende-se criar uma 
cultura de educação continuada para a solução de proble-
mas locais, regionais e nacionais. Este mestrado profissio-
nal organiza-se em duas áreas de concentração (promoção 
da saúde e tecnologia em saúde) e busca aprimorar o trei-
namento de médicos na residência por meio do acréscimo 
a seu currículo de formação de disciplinas como metodo-
logia científica, bioética, bioestatística e políticas públicas 
de saúde com foco nas melhores práticas. No seu primeiro 
ano de funcionamento, 20 programas de residência médica 
aderiram à iniciativa, propondo a inscrição de 70 alunos, 
sob a orientação de 58 docentes, 96% dos quais eram per-
manentes. No ano de 2012, houve 46 novas inscrições, atin-
gindo-se o número de 75 orientadores credenciados, que 
estão intensamente envolvidos em atividades curriculares 
próprias ao curso de graduação em Medicina da instituição.

Linhas de Pesquisa: 
Medicina da família e comunidade / Políticas públicas em 
saúde / Saúde da mulher / Saúde do adulto e do idoso / Evi-
dências para a prática na saúde / Tecnologias diagnósticas 
e terapêuticas / Transplante de órgãos

Número de Pós-Graduandos:

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3 

Áreas de Concentração: 
Promoção da saúde / Tecnologia 
em saúde

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Ivaldo da Silva

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
atencaoasaude

Tecnologias e 
Atenção à Saúde
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação Interdisciplinar em Ciências 
da Saúde caracteriza-se pela produção do conhecimento 
científico a partir de abordagem interdisciplinar, tendo em 
vista a complementariedade e complexidade dos objetos 
que compõem o campo das ciências da saúde. Essa aborda-
gem expressa-se nas parcerias entre docentes para execu-
ção de projetos temáticos e na discussão conjunta sobre os 
recortes investigativos que são priorizados no conjunto de 
projetos em desenvolvimento. O programa investiga desde 
os processos biológicos às repercussões clínicas, epidemio-
lógicas, sociais, políticas e culturais envolvidas na promo-
ção, prevenção, diagnóstico, intervenção e reabilitação em 
saúde a partir de duas áreas de concentração. Na primeira, 
relativa aos mecanismos básicos de processos biológicos 
em saúde, o grupo de pesquisadores está comprometido 
principalmente com a pesquisa experimental; e  a segunda, 
relativa à promoção, prevenção e reabilitação em saúde, 
trata de uma concepção ampliada de saúde, do enfoque 
básico às implicações clínicas, epidemiológicas e sociais 
do processo saúde-doença. Os objetivos do programa são: 
contribuir para a formação de docentes; estimular e desen-
volver atividades de pesquisa científica; e contribuir para a 
formação de recursos humanos especializados na área de 
ciências da saúde.

Linhas de Pesquisa: 
Carcinogênese experimental / Estratégias interdiscipli-
nares na pesquisa experimental de doenças endócrinas 
e metabólicas / Mecanismos centrais e periféricos do 
estresse e co-morbidades / Estratégias interdisciplinares 
em promoção, prevenção e reabilitação / Saúde de grupos 
populacionais / Saúde mental, educação e história na saúde

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Mecanismos básicos de processos 
biológicos em saúde / Promoção, 
prevenção e reabilitação em saúde

Campus: 
Baixada Santista • Instituto de 
Saúde e Sociedade

Coordenação: 
Daniel Araki Ribeiro

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
intercienciasdasaude

Programa de Pós-Graduação Campus Baixada Santista

Interdisciplinar em 
Ciências da Saúde
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   90 62 

Doutorado 18 -

Pós-Doutorado  9 1

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-Graduação Campus São Paulo

Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa

http://ppg.unifesp.br/atencaoasaude
http://ppg.unifesp.br/atencaoasaude
http://ppg.unifesp.br/intercienciasdasaude
http://ppg.unifesp.br/intercienciasdasaude
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Descrição e Objetivos: 
O objetivo principal do programa é capacitar os alunos para 
a pesquisa em Ciências Sociais, provendo uma formação 
que os estimule à reflexão sobre problemas sociais, com 
uma abordagem aberta ao trânsito interdisciplinar. Isto 
condiz com a necessidade de aprofundamento da análise 
das questões contemporâneas, as quais, por sua complexi-
dade, não podem ser respondidas no âmbito de um único 
campo disciplinar.  Busca-se articular a formação discipli-
nar nas Ciências Sociais com outras áreas, marcando o que 
é próprio da pesquisa nesse campo, mas possibilitando o 
diálogo interdisciplinar. 

Essa perspectiva de diálogo diz respeito a outras áreas 
do conhecimento e a experiências transnacionais, pois 
também constitui objetivo do programa incentivar o inter-
câmbio internacional dos alunos.

Linhas de Pesquisa: 
Arte, cultura e teoria social / Corpo, sexualidade, práticas 
simbólicas / Pensamento político e social, Estado e ação 
coletiva

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Ciências Sociais

Campus: 
Guarulhos • Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas

Coordenação: 
Cynthia Andersen Sarti

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
cienciassociais

Programas de Pós-Graduação Campus Guarulhos

Ciências Sociais
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   59 16 

Pós-Doutorado  5 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Educação, recomendado 
pela Capes em 2012, iniciou as atividades acadêmicas em 
agosto de 2013, com 21 mestrandos. Seu objetivo precípuo é 
formar profissionais qualificados para a pesquisa e docên-
cia no ensino superior em Educação; desenvolver pesqui-
sas em políticas educacionais, formação de educadores e 
processos educativos; contribuir para o adensamento da 
produção de conhecimento na área, de modo a constituir 
um núcleo de referência nos contextos regional, nacional e 
internacional. Propõe-se ainda a aprofundar estudos para 
promover a circularidade virtuosa entre os níveis de gra-
duação e pós-graduação, favorecer o intercâmbio e a coo-
peração científica com outros centros de pesquisa no Brasil 
e no exterior e oferecer à sociedade os produtos oriundos 
da pesquisa. Com relação ao perfil do egresso, busca for-
mar mestres em Educação aptos a realizar pesquisas com 
rigor e originalidade, a inserir-se no debate interdiscipli-
nar e atuar na docência de nível superior, articulando no 
exercício profissional as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

Linhas de Pesquisa: 
Políticas educacionais e formação de educadores / Sujeitos, 
saberes e processos educativos

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Educação

Campus: 
Guarulhos • Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas

Coordenação: 
Claudia Barcelos de Moura Abreu

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/educacao

Educação
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Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa

PROGRAMA NOVO 

http://ppg.unifesp.br/cienciassociais
http://ppg.unifesp.br/cienciassociais
http://ppg.unifesp.br/educacao


Unifesp EntreTeses Novembro 2013108 Unifesp EntreTeses Novembro 2013 109

Educação e Saúde na 
Infância e Adolescência

Descrição e Objetivos: 
Mestrado Acadêmico • Constituem objetivos deste pro-
grama: abordar o complexo tema dos chamados deficits 
físicos, emocionais, intelectuais e sociais que manifes-
tamente interferem na vida escolar de crianças e adoles-
centes; promover o intercâmbio entre profissionais da 
educação e da saúde para a produção de análises interdis-
ciplinares que não reduzam problemas escolares à dimen-
são patológica de suas manifestações; incentivar projetos 
de melhoria e integração com as redes públicas de ensino; 
desenvolver projetos relacionados à formação dos profis-
sionais de educação e saúde;  contribuir criticamente nos 
processos que conduzem à autoridade científica e pedagó-
gica sobre crianças e adolescentes em fase de escolarização; 
incentivar pesquisas sobre ética nas práticas professorais 
e clínicas com crianças e adolescentes; incentivar projetos 
de melhoria e integração com as redes públicas de ensino.
Doutorado • Constituem objetivos deste programa: favo-
recer a produção científica avançada de diagnósticos sobre 
problemas crônicos e perspectivas atuais no âmbito da 
educação e saúde de crianças e adolescentes; empreender 
esforços interdisciplinares para a abordagem de questões 
que se tornaram estruturalmente problemáticas e que, por 
isso, têm-se acumulado com o passar dos anos no âmbito 
da educação e saúde; articular projetos de pesquisa em 
âmbito nacional e internacional, visando à comparação de 
experiências distintas.

Linhas de Pesquisa: 
A integridade física, emocional e intelectual da criança e do 
adolescente / Questões relacionadas à infância e adolescên-
cia na formação de educadores e profissionais da saúde

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Interdisciplinar - Educação e 
Saúde 

Campus: 
Guarulhos • Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas

Coordenação: 
Marcos Cezar de Freitas

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
infanciaeadolescencia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   72 38 

Pós-Doutorado  3 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:
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Filosofia

Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Filosofia iniciou suas 
atividades em 2009 com a implantação do mestrado aca-
dêmico, concluiu seu período de estruturação e consolida-
ção e, em 2013, introduziu o doutorado. Concentra-se na 
produção filosófica da tradição e da contemporaneidade, 
estruturando-se nas seguintes linhas de pesquisa: meta-
física, ciência e linguagem; subjetividade, arte e cultura; 
política, conhecimento e sociedade; e história da Filosofia. 
Constituem objetivos do programa: criar um universo de 
cultura na área em questão que permita aos docentes e pós-
graduandos atingir maior amadurecimento da pesquisa 
filosófica livre, em ambiente de amizade acadêmica, amor 
ao saber e embate saudável de ideias; formar profissionais 
qualificados e autônomos, em nível de mestrado e doutorado, 
para o exercício da pesquisa e docência de nível superior em 
Filosofia com especial destaque para a produção filosófica 
contemporânea e as interpretações contemporâneas das 
questões e temas tratados na história da Filosofia; constituir 
um núcleo de pesquisa e produção filosófica que se estabe-
leça como referência no contexto nacional e internacional 
do debate sobre a produção contemporânea da Filosofia e as 
interpretações contemporâneas das questões e temas trata-

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3
Doutorado • 4

Área de Concentração: 
Filosofia

Campus: 
Guarulhos • Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas

Coordenação: 
Juvenal Savian Filho

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/filosofia

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   63 17 

Pós-Doutorado  4 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

dos em sua história; promover o intercâm-
bio e cooperação científica com outros 
centros de pesquisa e formação de alto 
nível, no Brasil e no exterior; promover o 
intercâmbio com a sociedade, voltado ao 
aperfeiçoamento da reflexão acadêmica 
em contato com relevantes questões cul-
turais, éticas, políticas e sociais.

Linhas de Pesquisa: 
História da Filosofia / Metafísica, ciência 
e linguagem / Política, conhecimento e 
sociedade / Subjetividade, arte e cultura
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Programas de Pós-Graduação Campus Guarulhos

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa

 Doutorado
Curso Novo 

 Doutorado
Curso Novo 
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Descrição e Objetivos: 
Em sentido amplo, a ideia de historiografia, que dá nome 
à área de concentração do programa de mestrado em His-
tória confunde-se com a reflexão sobre todas as dimensões 
do ofício de historiador que mantemos como eixo estrutu-
rante da graduação. A ênfase na historiografia deve, assim, 
ser lida em dois sentidos principais. O primeiro convida a 
refletir sobre a historicidade da disciplina histórica, seus 
instrumentos de trabalho materiais e metodológicos e suas 
formas de escrita e transmissão. Com esse sentido, a histo-
riografia é campo relativamente novo e dotado de crescente 
autonomia no interior dos estudos históricos. A historio-
grafia, nesta proposta, abriga outro importante significado 

– a valorização da cultura histórica na formação dos pes-
quisadores, levando-os a conhecer as principais tradições 
de abordagem próprias aos distintos campos temáticos, 
refutando assim as armadilhas do “presentismo” que têm 
empobrecido diversas áreas da pesquisa histórica. 

Se, no primeiro sentido, a historiografia tem sido objeto 
de investigação de vários membros do corpo docente, a his-
toriografia (pensada no plural) torna-se campo comparti-
lhado de todos os seus membros, engajados que estão no 
conhecimento e ensino dos repertórios historiográficos 
pertinentes aos seus temas de pesquisa, distribuídos nas 
duas grandes linhas. Evidentemente espera-se que algu-
mas das futuras dissertações versem sobre historiografia, 
no primeiro sentido mencionado acima. Todas elas, entre-
tanto, deverão expressar conhecimento da produção histo-
riográfica pertinente em seus temas de escolha.

Linhas de Pesquisa: 
Instituições, vida material e conflito / Poder, cultura e  
saberes.

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
História e historiografia

Campus: 
Guarulhos • Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas

Coordenação: 
Wilma Peres Costa

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/historia

História

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   44 - 

Pós-Doutorado  5 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:
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História da Arte

Descrição e Objetivos: 
O objetivo do programa de pós-graduação em História da 
Arte é formar profissionais com saber aprofundado e pos-
tura crítica em relação a essa disciplina, consolidando um 
espaço de pesquisa e produção de conhecimento na área. 
Dessa forma, espera-se que o egresso esteja habilitado a 
atuar como pesquisador em instituições culturais, museus 
e galerias de arte; em organismos de patrimônio histórico e 
artístico; em centros de documentação, arquivos e acervos. 
Espera-se ainda que seja capaz de orientar e organizar ativi-
dades expositivas e curatoriais, bem como atuar na forma-
ção de público, de monitores e de consultores em História 
da Arte.

Linhas de Pesquisa: 
Arte, circulações e transferências / Arte, política e Filosofia 
/ Imagem, cidade e contemporaneidade

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
História da arte

Campus: 
Guarulhos – Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas

Coordenação: 
Angela Brandão

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
historiadaarte

Programas de Pós-Graduação Campus Guarulhos

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa
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Descrição e Objetivos: As necessidades atuais da Biologia 
para a compreensão de processos e mecanismos requerem 
práticas aprofundadas de caráter analítico e funcional que 
permeiem conhecimentos biológicos e químicos. A inte-
gração das áreas de Biologia e Química em um único pro-
grama de pós-graduação contribui para o desenvolvimento 
de profissionais que deverão ser capazes de catalisar essas 
interações.

O campo da Biologia Química, no qual os conhecimen-
tos químicos são utilizados para modificar e manipular 
sistemas biológicos em nível celular e sistêmico, de forma 
altamente controlada, reflete a situação atual de pesquisa de 
vanguarda no mundo. A crescente interação e comunicação 
de cientistas em áreas distintas e com diferentes perspecti-
vas têm-se mostrado um importante atributo e engrenagem 
para o surgimento de importantes descobertas científicas. 

A Biologia Química inclui pesquisas que envolvem estu-
dos para investigação de processos químicos endógenos e 
também se debruça sobre a aplicação exógena de espécies 
químicas para manipulação e compreensão de sistemas bio-
lógicos, estando intrinsecamente associada com diversos 
avanços tecnológicos.

O objetivo do programa de pós-graduação em Biologia 
Química é o ensino voltado ao estudo das bases teóricas e 
empíricas que permitam descrever e compreender padrões 
e processos biológicos e químicos que são determinantes 
em organismos uni e multicelulares e o papel de moléculas 
sintéticas ou biomoléculas no controle de funções celulares 
e seus sistemas.

As aplicações e usos desses conhecimentos também são 
estimulados para promover a titulação de recursos humanos 
capazes de estabelecer cooperação científica entre diferentes 
grupos que possam gerar produtos e processos de importân-
cia no contexto socioeconômico regional e nacional.

Linhas de Pesquisa: 
Biologia celular e molecular e transdução de sinais / Biolo-
gia dos micro-organismos  e das interações celulares / Bio-
logia de sistemas

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4

Área de Concentração: 
Biologia química

Campus: 
Diadema • Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas

Coordenação: 
Carla Máximo Prado

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
biologiaquimica

Biologia 
Química
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   31 17 

Pós-Doutorado  4 1

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
O programa estrutura-se em uma área de concentração em 

“Análise Ambiental Integrada”, subdividida nas linhas de 
pesquisa denominadas “Avaliação, Prognóstico e Diagnós-
tico Ambiental”, “Monitoramento Ambiental” e “Controle 
e Remediação Ambiental”, tendo como premissa a relação 
indissolúvel e complexa entre todos os elementos que com-
põem o meio ambiente. As linhas de pesquisa articulam-se 
de modo a promover o efetivo exercício da interdisciplinari-
dade, sustentadas pela diversidade de formação e áreas de 
atuação acadêmica  do  corpo docente. A formação  dos  alu-
nos é realizada sob a perspectiva da Teoria da Complexi-
dade para abordagem e análise de questões ambientais, que 
demandam uma visão abrangente e complexa. Seguindo 
essa concepção,o principal objetivo é a formação de pes-
quisadores com olhar interdisciplinar e complexo sobre 
os problemas ambientais, capazes de proporem soluções 
mais eficientes e com efeito duradouro. A consecução de tal 
objetivo é norteada pelos projetos de pesquisa do programa, 
concentrados na abordagem  dos  problemas ambientais 
principalmente das bacias hidrográficas da Região Metro-
politana de São Paulo e da zona costeira da Baixada Santista 
e das bacias atmosféricas relacionadas a elas. Neste sentido, 
a escolha  do  recorte geográfico das bacias hidrográficas 
compatibiliza a escala espacial e temporal de estudo do pro-
grama com as das organizações públicas ambientais, por 
exemplo, que as adotam como unidades de gerenciamento 
ambiental integrado. Assim, os resultados dos projetos exe-
cutados no programa deverão contribuir para atender às 
demandas da sociedade relacionadas à prevenção, mitiga-
ção e eliminação dos impactos ambientais.

Linhas de Pesquisa: 
Avaliação, prognóstico e diagnóstico ambiental / Monitora-
mento ambiental / Controle e remediação ambiental

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Análise Ambiental Integrada

Campi envolvidos: 
Diadema • Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas (Sede)
Baixada Santista

Coordenação: 
Decio Luis Semensatto Junior

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
analiseambiental

Programas de Pós-graduação Campus Diadema

Análise Ambiental 
Integrada

Imagem meramente ilustrativa
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Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia da 
Sustentabilidade é um dos primeiros no país que abordam 
o tema relativo ao desenvolvimento sustentável no âmbito 
da ciência e tecnologia, mediante o emprego de pesquisas 
científicas de natureza multi e interdisciplinar, que enfo-
cam a tríade sociedade, economia e meio ambiente. 

As respostas que o programa busca são encontradas em 
temas isolados, mas em áreas multifacetadas. Por isso, seu 
grupo de orientadores é composto por pesquisadores com 
formação distinta, abrangendo várias áreas e com isso 
desenvolvendo respostas sinérgicas que ajudam a criar 
comunidades sustentáveis. 

O objetivo do programa é a formação de profissionais 
pós-graduados para o trato competente da ciência da sus-
tentabilidade, no âmbito teórico e experimental. Com base 
científico-tecnológica sólida, esses profissionais deverão 
ser capazes de apresentar propostas atuais e inovadoras, 
com foco privilegiado nos seguintes temas: materiais, ener-
gia, processos industriais, ambiente e saúde.

Linhas de Pesquisa: 
Ciências moleculares da sustentabilidade / Desenvolvi-
mento de moléculas bioativas, ótica biomédica e biossenso-
res / Desenvolvimento e aplicações de materiais sustentá-
veis / Energia e sustentabilidade / Engenharia de processos 
e controle ambiental

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Ciências da sustentabilidade

Campi envolvidos: 
Diadema • Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas 
São Paulo

Coordenação: 
Tereza da Silva Martins

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
sustentabilidade

Ciência e Tecnologia 
da Sustentabilidade

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   69 6 

Pós-Doutorado  3 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
O programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução 
propõe-se a integrar o conhecimento relativo aos proces-
sos ecológicos e evolutivos envolvidos na geração e manu-
tenção da diversidade biológica. A integração dessas duas 
áreas em um único programa é ainda escassa no Brasil, uma 
vez que, na maioria dos cursos os processos ecológicos são 
abordados em programas de Ecologia, enquanto os evoluti-
vos são - em geral - tratados separadamente em programas 
de Botânica, Zoologia e Genética. No programa proposto, 
o aluno tem a oportunidade de visualizar os diversos pon-
tos de interface entre as abordagens ecológica e evolutiva, 
atuando sobre eles, tanto em termos conceituais quanto 
metodológicos. Seu objetivo é formar pesquisadores capa-
zes de gerar novos conhecimentos teóricos e empíricos que 
permitam descrever e compreender, de forma integrativa, 
os padrões e processos ecológicos e evolutivos determi-
nantes para a geração, manutenção, uso e conservação da 
diversidade biológica.

Linhas de Pesquisa: 
Padrões e processos ecológicos / Sistemática, biogeografia 
e diversidade genética

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Ecologia e evolução

Campus: 
Diadema • Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas

Coordenação: 
Marcelo Nogueira Rossi

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
ecologiaeevolucao

Ecologia e 
Evolução
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Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   21 1 

Pós-Doutorado  4 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Programas de Pós-graduação Campus Diadema

Imagem meramente ilustrativa
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Programas de Pós-Graduação Campus São José dos Campos

Biotecnologia

Descrição e Objetivos: 
Iniciado em julho de 2013, o programa de pós-graduação em 
Biotecnologia em nível de mestrado e doutorado tem natu-
reza intercampi e dele participam docentes dos campi São 
Paulo, São José dos Campos e Diadema. A motivação para 
criá-lo é coerente com a missão da Unifesp de contribuir 
para o avanço do conhecimento científico e tecnológico e 
ajusta-se ao interesse nacional nessa área, considerada 
estratégica e foco de uma das principais linhas de ação do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Constituem 
objetivos do programa: 1) propiciar ao egresso uma forma-
ção sólida e integradora em ciência básica e aplicada, com 
atitude ética, crítica e aberta a desenvolvimentos futuros; 2) 
preparar e estimular os alunos à condução de pesquisas, de 
forma autônoma, e ao exercício da  docência; 3) capacitar 
os alunos para o desenvolvimento de trabalhos em equipes 
multidisciplinares e em cooperação nacional/internacio-
nal; 4) formar profissionais empreendedores, capazes de 
identificar e viabilizar mecanismos que estabeleçam inte-
rações entre o setor produtivo e a universidade, de modo 
a transformar conhecimento em resultados benéficos à  
sociedade.

Linhas de Pesquisa: 
Bioquímica e microbiologia molecular / Química medicinal 
e biologia estrutural / Fisiologia molecular e modelos ani-
mais / Engenharia tecidual, biofabricação e biomateriais 
/ Economia, sociedade e meio ambiente / Engenharia de 
bioprocessos e microbiologia industrial

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Biotecnologia molecular; 
Biotecnologia em sistemas; 
Engenharia biológica.

Campi envolvidos: 
São José dos Campos • Instituto 
de Ciência e Tecnologia (sede)
Diadema 
São Paulo

Coordenação: 
Claudia Barbosa Ladeira de 
Campos

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
biotecnologia
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Descrição e Objetivos: 
Iniciado em 2012, o programa de pós-graduação em Ciên-
cia da Computação funciona em área nobre do núcleo do 
Parque Tecnológico de São José dos Campos e conta com 
um corpo docente de alta produtividade, composto por 
jovens doutores e pesquisadores experientes. O objetivo 
básico do programa é propiciar ao aluno uma formação 
sólida na área, qualificando-o para a docência, a pesquisa 
e o desenvolvimento tecnológico. Explorando as facetas de 
atuação do corpo docente e usufruindo dos recursos pro-
porcionados pela região onde se insere o curso, o aluno terá 
a oportunidade de adquirir conhecimentos em subáreas, 
com visíveis possibilidades de aplicação em diversos domí-
nios e de transferência tecnológica para o setor produtivo. 
Os outros objetivos do programa são: promover o desenvol-
vimento de estudos sistemáticos e pesquisa avançada em 
computação, possivelmente aplicados a domínios especí-
ficos, com potencial de transferência tecnológica; promo-
ver a formação científica aprofundada e diversificada de 
docentes, pesquisadores e especialistas, e estimular a pro-
dução científica a partir de resultados obtidos em trabalhos 
de tese ou dissertação.

Linhas de Pesquisa: 
Otimização / Sistemas computacionais / Sistemas inteli-
gentes

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Ciência da computação

Campus: 
São José dos Campos • Instituto 
de Ciência e Tecnologia 

Coordenação: 
Márcio Porto Basgalupp

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/
cienciadacomputacao

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   20 - 

Pós-Doutorado  2 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:
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Engenharia e 
Ciência de Materiais

Descrição e Objetivos: 
denomina-se Engenharia e Ciência de Materiais a área 
ligada à geração e à aplicação do conhecimento relativo à 
composição, estrutura, processamento e caracterização de 
todos os tipos de materiais. Suas bases originais são a Quí-
mica, a Física, a Matemática e Engenharias, como a Mecâ-
nica, a Metalúrgica e a Química. A forte demanda advinda 
de setores como a Medicina e a Biologia deu novo impulso 
à área de materiais, permitindo o desenvolvimento de bio-
materiais, de materiais biocompatíveis e da engenharia teci-
dual, entre outros exemplos de subáreas. Este programa é 
interunidades reunindo os campi São Paulo, Diadema e São 
José dos Campos. As linhas de pesquisa articulam-se com a 
tradição da Unifesp na área médica (biomateriais) e estão 
em sintonia com as inovações tecnológicas do mundo con-
temporâneo (nanomateriais e materiais e processos para 
aplicações industriais). O foco do programa é a alta mobi-
lidade nacional e internacional de estudantes e de docentes, 
incentivando-se estágios e visitas a laboratórios de outras 
universidades e de indústrias, a participação em congres-
sos e eventos internacionais e a colaboração já estabelecida 
com pesquisadores internacionais. A inserção internacio-
nal também se dá pela apresentação de cursos ministrados 
por pesquisadores internacionais, citando-se, a titulação de 
exemplo, a realização de três cursos em um único ano de 
atividades. Outro tópico estimulado é a organização e ofe-
recimento anual da Escola de Estudos de Alto Nível, envol-
vendo tópicos específicos na área de materiais de grande 
relevância acadêmica, especialmente para a pesquisa apli-
cada. Por fim, promove-se a interação com a indústria, fato 
que se manifesta por meio do interesse de profissionais que 
se ligam ao programa, muitas vezes desenvolvendo disser-
tações e teses relacionadas a seu trabalho na empresa.

Linhas de Pesquisa: 
Biomateriais / Materiais e processos para aplicações indus-
triais / Nanomateriais

Níveis e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Áreas de Concentração: 
Ciência, engenharia e tecnologia 
de materiais

Campi envolvidos: 
São José dos Campos • Instituto 
de Ciência e Tecnologia (sede)
São Paulo
Diadema

Coordenação: 
Sergio Gama

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções: 
http://ppg.unifesp.br/materiais

Nível Matriculados Egressos

Mestrado Acadêmico   28 - 

Doutorado 8 -

Dados de 31/07/2013

Número de Pós-Graduandos e Pós-Doutores:

Descrição e Objetivos: 
Iniciado em agosto de 2013, o programa volta-se à prepa-
ração de lideranças capazes de: planejar, implantar e ava-
liar criticamente as práticas de gestão aplicadas na área de 
atuação profissional; produzir conhecimento sobre a ges-
tão pública a partir da reflexão e crítica sobre essas práticas; 
formar agentes públicos para avaliação contextualizada, 
crítica e transformadora das práticas na gestão pública.

Linha de Pesquisa: 
Políticas e organizações públicas

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3

Área de Concentração: 
Gestão pública

Campus: 
Osasco • Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios

Coordenação: 
Álvaro Machado Dias

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/
gestaopublica

Programa de Pós-Graduação Campus Osasco

Gestão Política e 
Organizações Públicas

Programas de Pós-Graduação Campus São José dos Campos

PROGRAMA NOVO 
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