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Histórico

Primeira sede da Escola Paulista da Medicina, em 1933

Sede da Escola Paulista de Medicina na Rua Botucatu

A Universidade Federal de São Paulo
– UNIFESP foi criada pela lei n.º 8.957/94,
resultando da transformação da Escola
Paulista de Medicina em uma instituição de
ensino superior com autonomia didáticocientífica.
Fundada em 1933 por um grupo de médicos e intelectuais sob a liderança de
Octávio de Carvalho, a Escola Paulista de
Medicina foi o segundo núcleo de ensino
médico implantado no Estado de São Paulo. Os recursos para sua manutenção provinham basicamente das mensalidades escolares e de eventuais subvenções de órgãos públicos.
De início, a EPM estabeleceu-se em
uma propriedade na Rua Coronel Oscar Porto, transferindo-se – em 1936 – para o quarteirão da Rua Botucatu. Nesse local, onde
se fixaria a sede definitiva da instituição, foram reformadas as edificações já existentes para abrigar as salas de aula e laboratórios. O serviço de assistência médica ocupou um pavilhão próprio, que seria o embrião do futuro hospital-escola.
Em 1939, foi criada a Escola de Enfermagem, dirigida por religiosas francesas,
com o objetivo de profissionalizar os serviços assistenciais prestados pela EPM.
O aporte de elevados recursos financeiros permitiu que em 1936 fosse iniciada
a construção do Hospital São Paulo, ampliada em sucessivas etapas. A inauguração
oficial do prédio, com quatro andares, ocorreu em 1940. A partir da década de 1960, a
atividade assistencial – ligada à prática clínica – estendeu-se para unidades ambulatoriais e centros especializados, que se distribuíram por inúmeros imóveis localizados
na região da Vila Clementino, em São Paulo.
Em duas décadas, o prestígio da EPM
disseminou-se em razão da qualificação de
seu corpo docente, originalmente formado
por profissionais como Alípio Corrêa Neto,
Álvaro Guimarães Filho, Álvaro Lemos Torres e Jairo Ramos, além de pesquisadores
como Otto Bier e Marcos Lindenberg. Entretanto, em razão de sua difícil situação
econômico-financeira, a EPM foi federalizada em 1956, tornando-se uma instituição

de caráter público e gratuito. O Hospital São
Paulo manteve sua autonomia administrativa, permanecendo sob o controle de uma
sociedade civil, hoje denominada Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina – SPDM.
O núcleo de pesquisa científica na
EPM foi estruturado por José Ribeiro do Valle
e José Leal Prado, os quais – em 1948 –
instalaram o primeiro laboratório de bioquímica e farmacologia junto à farmácia do
Hospital São Paulo. A necessidade de formar docentes e pesquisadores nessas áreas levou à criação do curso de Ciências Biológicas (modalidade médica) em 1966.
Em 1967, mediante convênio com a
Organização Pan-Americana da Saúde –
OPAS, foi criada a Biblioteca Regional de
Medicina – BIREME, que integrou as informações em saúde em uma rede regional e
permitiu o acesso a livros e periódicos
especializados. A introdução da informática
no final da década de 1980 aprimorou os
serviços prestados, disponibilizando a consulta em bases digitais.
Em 1968, iniciou-se o curso de Fonoaudiologia, posteriormente reestruturado, visando à formação de profissionais aptos para o
diagnóstico, tratamento e prevenção dos distúrbios da comunicação humana. Em nível
de graduação tecnológica, a UNIFESP oferece os cursos de Tecnologia Oftálmica,
Tecnologia em Radiologia e Tecnologia em
Informática em Saúde. O primeiro resultou
da reorganização curricular do antigo curso
de Ortóptica, oficializado em 1970, e os demais foram introduzidos, respectivamente,
em 2008 e 2009.
A trajetória de contínua evolução levou
a UNIFESP a criar centros de formação e
institutos – como os de Farmacologia e Biologia Molecular e de Oncologia Pediátrica –
que desempenham um importante papel na
produção científica, no ensino e na prestação de serviços à comunidade. Com a implantação dos novos campi, a partir de 2005,
a UNIFESP – antes identificada como universidade da saúde –, incorporou novas áreas
do conhecimento a seu campo de atuação e
assumiu a condição de universidade plena.

Campi
Campus Baixada Santista

Campus Diadema

Campus Guarulhos

Campus São José dos Campos

Campus Osasco

Para responder à necessidade de
expansão de vagas, a UNIFESP aderiu ao
Plano de Reestruturação das Universidades
Federais – REUNI, proposto pelo MEC, e implantou novos campi com o apoio das
prefeituras locais.
Campus Baixada Santista - Introduziu a
graduação em 2006, adotando um projeto
pedagógico baseado na educação interprofissional. Além da pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, oferece os
cursos de graduação em: Educação Física,
Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia
Ocupacional e Serviço Social. Em 2012, foi
entregue a unidade de Vila Mathias, com 17
mil m2, distribuídos em 20 salas de aula, 40
laboratórios e outros espaços, tendo sido
também implantado o Instituto do Mar, que
oferece o bacharelado em Ciências e
Tecnologias do Mar.
Campus Diadema - Implantado em 2007, em
um município com alta concentração industrial
e próximo à Represa Billings, visa à formação
de profissionais que atuem no cenário local
de trabalho e estejam aptos a solucionar
questões ambientais. Em 2010, a unidadesede do campus, no Jardim Eldorado, foi
equipada com 36 laboratórios para pesquisa
avançada e aulas práticas. Inaugurada em
2012, a Unidade José Alencar, no antigo terreno da Conforja, terá capacidade para
atender a 2.200 alunos. Áreas de graduação:
Ciências Ambientais, Ciências Biológicas,
Engenharia Química, Farmácia e Bioquímica,
Licenciatura Plena em Ciências, Química e
Química Industrial. Em nível de pós-graduação,
são desenvolvidos três programas de mestrado.
Campus Guarulhos - Funciona desde 2007
e concentra a área de Ciências Humanas.
Além de quatro programas de pós-graduação
em nível de mestrado, são ministrados os
cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História,
História da Arte, Letras e Pedagogia. O
campus desenvolve ações externas voltadas à
comunidade como a Residência Pedagógica. As
obras do novo prédio serão iniciadas em breve,
ampliando as instalações atuais.

Campus São José dos Campos Localizado no Vale do Paraíba, o município
sedia o Instituto Tecnológico de Aeronáutica
- ITA e empresas de alta tecnologia como
Embraer, Vale e Petrobras. O campus
prioriza a área de ciência e tecnologia e
oferece, além de um programa de mestrado,
cursos de bacharelado em Ciência da
Computação, Matemática Computacional e
Ciência e Tecnologia. Este último, com a
duração de três anos, poderá ser complementado para diplomação em Engenharia
de Materiais ou Engenharia Biomédica. A
Prefeitura do município responsabilizou-se
pela construção do prédio do campus, além
de ter cedido um amplo terreno no Parque
Tecnológico para implantação de nova
unidade.
Campus Osasco - Propõe-se a formar
profissionais com domínio no campo
econômico e de negócios, adequando-se às
exigências do mercado local. A relação de
cursos – que tiveram início em 2011 –
compreende: Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas e Relações Internacionais. O campus funciona em
prédio municipal, devendo futuramente
transferir-se para sede própria.

Campus São Paulo

Campus São Paulo - Representa o núcleo
que deu origem à UNIFESP, hoje formado por
duas unidades: Escola Paulista de Medicina e
Escola Paulista de Enfermagem. Os mais
tradicionais cursos da instituição estão aqui
sediados: Medicina, Ciências Biológicas
(modalidade médica), Enfermagem, Fonoaudiologia e Tecnologias em Saúde. A pósgraduação stricto sensu mantém 45
programas de mestrado e 39 de doutorado.
Historicamente vinculadas ao campus, a
Reitoria e a Administração Central foram
transferidas para um prédio próprio a fim de
facilitar a gestão operacional.

Novo prédio da Reitoria

Vestibular
A UNIFESP adota dois sistemas de seleção em seu vestibular: o misto e o unificado, exigindo-se – em ambos os casos – que
os candidatos tenham prestado o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Para cerca
de 30% dos cursos oferecidos pela instituição utiliza-se o sistema misto, cujo cálculo
considera as notas das provas escritas (1.ª e
2.ª fases) e do ENEM. A UNIFESP tem delegado a elaboração, aplicação e correção das
provas escritas à Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), entidade que – juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação –
responsabiliza-se pela divulgação dos resultados e acompanhamento do processo seletivo.
A forma de ingresso para a maior parte
dos cursos é o Sistema de Seleção Unificada

– SiSU, gerenciado pelo Ministério da Educação e que se baseia exclusivamente nos resultados do ENEM. A inscrição dos candidatos que concorrem pelo SiSU é feita por meio
do portal do MEC (www.mec.gov.br), não havendo – neste caso – cobrança de taxa.
Cumprindo uma política de ações afirmativas, a UNIFESP estipulou um sistema de
cotas reservado aos candidatos de etnia negra ou indígena que tenham cursado o ensino
médio em escolas públicas. Esse sistema
disponibiliza 10% do total de vagas oferecidas em cada curso de graduação.
Todas as informações relativas ao vestibular UNIFESP, incluindo-se a relação dos
cursos e respectivo sistema de seleção, podem ser consultadas no endereço virtual:
http://vestibular.unifesp.br.
Trote solidário

Graduação
O processo de expansão da UNIFESP
resultou na ampliação do número de vagas e
na incorporação de novas áreas do conhecimento ao quadro da graduação. Foram implantados cinco novos campi em municípios
próximos à capital, conferindo à instituição o
caráter de universidade plena e multicampi.
Os novos cursos obedecem a projetos pedagógicos atualizados, que possibilitam maior
integração e flexibilidade entre os programas
curriculares. Em algumas áreas conexas, permite-se o percurso de trajetórias diferenciadas, a partir de cursos básicos comuns, com
diferentes opções de formação profissional.
Mais de 700 novos docentes, com titulação
mínima de doutorado, foram admitidos mediante concurso público, visando a assegurar o
padrão de qualidade que sempre caracterizou
a instituição. Não obstante as transformações
em sua estrutura acadêmico-administrativa,
a UNIFESP foi considerada pelo MEC a melhor universidade do País no triênio 2008-2010.

A graduação, tradicionalmente ligada às
Ciências da Saúde e até 2005 restrita a cinco
subáreas, alcançou em 2012 o total de 56 cursos, com 9.480 estudantes matriculados. Para
os que – dentre estes – tenham demonstrado
situação de vulnerabilidade socioe-conômica,
a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE
(http://prae.unifesp.br/) está apta a conceder
o auxílio-permanência, que comporta benefícios relativos à moradia, transporte e alimentação.
A UNIFESP favorece o estágio de treinamento profissional em empresas conveniadas,
mantém programas de mobilidade acadêmica com outras instituições de ensino e, em
nível internacional, sob a orientação da Assessoria de Assuntos Internacionais (http://
www.unifesp.br/reitoria/orgaos/assessorias/
internacional), promove o intercâmbio acadêmico de estudantes e docentes, uma vez que
participa de importantes consórcios de cooperação e redes colaborativas de pesquisas.

Pós-Graduação
Reconhecidos formalmente pela CAPES
desde 1970, os programas de pós-graduação
da UNIFESP têm como objetivo a formação
de docentes e pesquisadores com elevado
nível de competência técnico-científica, além
de comprometidos com a melhoria dos indicadores sociais e econômicos do País. A pósgraduação impulsionou a pesquisa na
UNIFESP e foi beneficiada pelo mais completo e atualizado acervo de informações em
saúde, disponibilizado desde 1967 pela Biblioteca Regional de Medicina – BIREME.
A UNIFESP mantém doze programas
com nível de excelência internacional, destacando-se os de Biologia Molecular, Infectologia,
Microbiologia e Imunologia, Nefrologia, Oftalmologia e Psicobiologia, que foram avaliados
pela CAPES com o conceito máximo. Em
2011, foram desenvolvidos 53 programas de
mestrado (acadêmico e profissional) e 39 de

doutorado, com a participação de três mil estudantes.
O volume crescente de recursos captados por meio de agências de fomento como
FAPESP, CNPq e FINEP atesta o valor social
e o mérito científico dos projetos conduzidos
por pesquisadores da UNIFESP, cujas publicações em periódicos indexados no ISI Web
of Knowledge alcançaram, em 2010, o índice
de 73%. A prospecção de temas concentra-se
atualmente em 470 linhas de pesquisa, que se
situam em áreas estratégicas do conhecimento.
A UNIFESP estrutura a Rede de Pesquisa Translacional e Intercampi, que busca reduzir – mediante os esforços convergentes de
diferentes especialistas – as barreiras que
normalmente se interpõem entre a pesquisa
básica e o desenvolvimento de produtos na
área diagnóstica e terapêutica.

Extensão

Unidade Santo Amaro

A extensão é a prática acadêmica que
interliga o ensino e a pesquisa às demandas
da população, atendendo ao compromisso
social da instituição. Na UNIFESP, as ações
de extensão abrangem – além do apoio a
eventos e da promoção de campanhas públicas – os cursos de especialização, as residências em saúde e os programas sociais.
Em 2010, foram realizados 349 cursos de
especialização, em nível de pós-graduação
lato sensu, visando ao aprimoramento de competências do profissional graduado. Como instituição conveniada da Universidade Aberta do
SUS (UnA-SUS), a UNIFESP ministrará, no
triênio 2010-2013, cursos de especialização
a distância destinados à formação e educação permanente de centenas de funcionários
pertencentes ao SUS.
A residência médica – similar ao treinamento em serviço – mantém 88 programas
com 935 médicos residentes. A residência

multiprofissional, implantada em 2010 nos
campi São Paulo e Baixada Santista, organiza-se em torno de eixos de cuidado, que congregam diferentes profissionais da saúde para
atuação no SUS.
Os programas e projetos sociais constituem um importante instrumento de transformação social e contribuem para elaboração
prática de conhecimentos acadêmicos. Em
2011, foram desenvolvidos 112 projetos, mencionando-se – em razão de sua relevância – o
Projeto Xingu, a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) e o Lar Escola São Francisco.
Ainda em fase de estruturação, os novos
campi de extensão – em Santo Amaro, Embu
das Artes e Zona Leste – abrigarão projetos
sociais, serviços assistenciais e cursos de
capacitação profissional, os quais beneficiarão as comunidades locais.
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