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editorial

Os desafios postos para a 
pesquisa no quadriênio 2017-21

A nova equipe que assumiu a direção 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa (ProPGPq) apresenta suas 

propostas de trabalho para os próximos 
anos, os quais descortinam um horizonte 
econômico bastante sombrio, especialmen-
te para a área de ciência, tecnologia e inova-
ção (CT&I).  O financiamento nacional da 
CT&I observado nos últimos 50 anos sempre 
oscilou, apesar de ser uma área fundamen-
tal para alavancar o desenvolvimento geral 
de uma nação. Por essa razão a entrevista 
com o presidente da Academia Brasileira de 
Ciências, professor Luiz Davidovich, publi-
cada nesta edição, é tão importante para a 
reflexão conjunta de toda a sociedade. 

Esse é o pano de fundo diante do qual es-
tabelecemos as linhas mestras de nosso traba-
lho para os próximos quatro anos. Enfrentar 
o desafio demanda criatividade, tenacidade 
e compromisso com o novo, o inédito. Não é, 
portanto, com menos entusiasmo que assu-
mimos essa missão institucional. 

Assim, a nova equipe tem atuado no sen-
tido de ampliar os instrumentos da ProPGPq 
e planejar ações de curto, médio e lon-
go prazo, tal como delineado no Plano de 
Desenvolvimento Institucional da Unifesp 
(PDI 2016-2020). São cinco os principais 
projetos iniciados: 1. Reestruturação da 
ProPGPq. 2. Ampliação do Escritório de Apoio 
ao Pesquisador (EAP). 3. Recadastramento 
dos pós-doutorandos e organização do I 
Encontro Unifesp de Pós-Doutores. 4. Criação 
da Comissão Institucional de Integridade 
Acadêmica. 5. Avaliação interna dos progra-
mas de pós-graduação.

Em relação à reestruturação da ProPGPq 
(item 1), além das quatro coordenadorias 
já atuantes na Pró-Reitoria, foi criada a de 
Integração, cuja principal meta será estimu-
lar a convergência entre os pesquisadores e os 
programas de pós-graduação das diferentes 
áreas do saber. A reorganização e ampliação 
do EAP (item 2) visa, sobretudo, implementar 

ações que estimulem e facilitem as ativida-
des-fim dos pesquisadores, proporcionan-
do-lhes ambiente mais favorável na interfa-
ce institucional e com o sistema nacional de 
pós-graduação e pesquisa. O item 3 diz res-
peito à atividade dos pós-doutores, espaço 
privilegiado e de constante desafio. A partir 
de portaria editada pela reitora Soraya Smaili, 
chegamos ao item 4, que levou à estruturação 
de uma política institucional de boas práticas 
acadêmicas e de ética em pesquisa. Esta prevê 
o estabelecimento de um escritório na nova 
estrutura da ProPGPq, o qual deverá organi-
zar, em conjunto com a comunidade unifes-
piana, procedimentos e parâmetros atinentes 
à integridade acadêmica institucional. 

A nova equipe da ProPGPq enfatiza tam-
bém a necessidade de a Unifesp deflagrar seu 
próprio processo de avaliação (item 5). Demos 
início à primeira fase dessa avaliação a par-
tir de um questionário proposto aos progra-
mas de pós-graduação. Contrariamente à ava-
liação da Capes, busca-se uma compreensão 
do potencial interno de cada programa que 
dê conta da formação de mestres e doutores 

– acadêmicos ou profissionais – e seja capaz 
de impactar o desenvolvimento do país. Para 
tanto, faz-se necessária a colaboração de toda 
a comunidade. 

Não menos importante foi a incorporação 
do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) às 
atividades da ProPGPq. A integração propor-
cionará maior convergência entre as ativida-
des de pesquisa, desenvolvimento tecnoló-
gico e inovação e facilitará a interação desse 
órgão com os agentes similares de outras ins-
tituições de ensino superior (IES) e institutos 
de pesquisa no país e no exterior. 

Ao agradecer a confiança que em nós foi 
depositada, a nova equipe da ProPGPq colo-
ca-se à disposição para ouvir, contribuir, es-
timular e, principalmente, criar alianças de-
terminantes no aprimoramento do ambiente 
de pesquisa, no desenvolvimento tecnológico 
e na inovação em toda a Unifesp.

Esper A. Cavalheiro 
Pró-reitor de Pós-
Graduação e Pesquisa 
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Política editorial da revista Entreteses

I – Do conteúdo da revista
Entreteses publica trabalhos de divulgação científica nas se-
guintes categorias:
1. Perfil: retrata personalidades que contribuíram para mudar 
paradigmas em suas áreas de atuação.
2. Entrevista: conversa com pesquisadores de destaque em 
seu campo de especialização.
3. Ciência no mundo: aborda a relação do mundo com a ciên-
cia, isto é, como a esfera cultural, no seu sentido mais amplo, 
percebe os desenvolvimentos inerentes ao mundo científico. 
Exemplos: os filmes de ficção sobre robótica e as séries de TV 
que abordam a ciência médica.
4. Pesquisa em desenvolvimento: descreve os trabalhos reali-
zados por pesquisadores dos campi da Unifesp, os quais, pelas 
mais diversas razões, merecem ser apresentados com desta-
que. A seleção das pesquisas indicadas para publicação é feita 
pelas Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa.
A pauta geral de cada edição é definida pelo Conselho 
Científico (CC) da revista e a forma jornalística é dada por seu 
Conselho Editorial (CE).

II – Da seleção de temas, reportagens e pesquisas para 
publicação
1. Caberá às Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa sugerir 
ao CC matérias para publicação, tendo em vista o objetivo de 
abranger a totalidade das áreas de pesquisa em atividade na 
Unifesp.
2. Todas as sugestões de matérias serão avaliadas para futu-
ra publicação; entretanto, dada a quantidade limitada de pá-
ginas do periódico, o CC selecionará para publicação imedia-
ta aquelas que melhor se enquadrarem na temática de cada 
edição. 
3. Com exceção dos artigos assinados, as matérias serão redi-
gidas por uma equipe de jornalistas, em linguagem rigorosa, 
mas acessível a não especialistas, incluindo-se no final as refe-
rências bibliográficas ou de documentos eletrônicos, de acor-
do com as normas estipuladas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) – e não pelo estilo Vancouver. Para 
atender a esta última cláusula, será necessário que o pesqui-
sador envie as informações – bibliográficas ou eletrônicas – 
sobre os artigos científicos relacionados, em conformidade 
com o padrão adotado, responsabilizando-se por elas. Antes 
de ser publicado, o texto final será submetido à análise do(s) 
pesquisador(es), que deverá sanar eventuais erros e confirmar 
a correção das informações científicas veiculadas.
4. Cada edição elegerá uma temática central. Serão publica-
das, prioritariamente, matérias que contemplem o trabalho 
de pesquisadores da própria Unifesp, cabendo ao CC a deci-
são de divulgar ou não pesquisas desenvolvidas em outras 
instituições.

III – Recomendações gerais
1. Encorajamos os pesquisadores da Unifesp a enviarem infor-
mações básicas sobre os trabalhos desenvolvidos às respecti-
vas Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa, para efeito de tria-
gem e eventual publicação.
2. Encorajamos também grupos de docentes de um mesmo 
campus ou de campi diferentes, com interesses científicos 
afins, a submeterem perfis coletivos de pesquisa à apreciação, 
proporcionando ao maior número de pesquisadores a oportu-
nidade de ser conhecido pela comunidade e, ao mesmo tem-
po, valorizando o trabalho em equipe.
 
equipe.entreteses@unifesp.br

Acesse on-line as edições anteriores
www.unifesp.br/entreteses

carta da reitora

Soraya Smaili
Reitora da Unifesp
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rtO momento atual apresenta enormes 
desafios em relação ao futuro das 
pesquisas e da ciência em nosso país. 

Chegamos ao final de 2017, mas ainda não 
temos certeza se e como o ano irá acabar. O 
debate e a participação da comunidade cien-
tífica na política de financiamento da ciên-
cia foram extremamente significativos. Há 
muito não víamos os cientistas e estudan-
tes tão mobilizados e empenhados em de-
monstrar à sociedade os efeitos dos cortes 
anunciados na dotação de verbas públicas 
destinadas à ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I). 

A proposta de orçamento apresentada  
pelo governo federal reduz as verbas para o 
setor a um valor equivalente a 2/3 do inves-
tido em 2011. Caso isso se confirme, o país 
estará diante de uma catástrofe de grandes 
proporções, com o comprometimento de ati-
vidades essenciais ao desenvolvimento, bem 
como do processo de crescimento da nação.

Nossos pesquisadores foram firmes e 
consistentes na defesa do sistema público 
de CT&I e souberam iniciar um processo de 
interlocução com parlamentares e a socie-
dade, por todos os meios possíveis, incluin-
do a mídia, para demonstrar a importância 
dessa área. Dados recentes apresentados ao 
Conselho Universitário da Unifesp (Consu) 
pelo professor Marcos Cintra, presidente da 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
revelam que cada unidade da moeda inves-
tida em CT&I em determinado país gera de 
três a quatro unidades da mesma moeda em 
desenvolvimento econômico e social. Não se 
trata, portanto, de um “gasto”, mas sim de 
um investimento no futuro de qualquer na-
ção. Por essa razão, muitos têm atuado para 
a tomada de consciência em torno da defesa 
desse patrimônio fundamental. 

Dentre as entidades que mais se des-
tacaram nessa atuação, nos últimos me-
ses, estão as universidades públicas, a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de 
Ciências (ABC). Entreteses traz, nesta edição, 
uma importante entrevista sobre o tema 
com o presidente da ABC, Luiz Davidovich. 
Apontando para o perigo de um retrocesso 
desastroso, Davidovich afirma que o país 
tem os meios e os recursos para apostar no 
crescimento. Mas é preciso que o governo 
federal tenha vontade política de fazê-lo. A 
Unifesp coloca-se ao lado do movimento em 
questão, que visa recompor os orçamentos 
para essa área tão estratégica.

Como demonstração de que é possível 
adotar o caminho do crescimento, Entreteses 
traz também uma ampla reportagem sobre 
o trabalho realizado pelo Departamento 
de Ciências do Mar, localizado no Campus 
Baixada Santista. Em 2011, a Unifesp tomou 
a iniciativa de expandir as pesquisas cientí-
ficas na área, com a contratação de jovens 
doutores. Inicialmente, foram oferecidos 
um bacharelado e engenharias; posterior-
mente, abrimos  programas de pós-gradua-
ção. Hoje, formamos profissionais que pro-
duzem conhecimento essencial não só para 
a conservação da costa da Baixada Santista, 
como também para a propriedade brasi-
leira em três vertentes: social, ambiental e 
biológica.

 Em 2017, apesar das dificuldades enfren-
tadas pelo país, nossos pesquisadores – de 
todas as áreas – têm o que celebrar, pois a 
Unifesp foi indicada, em diversos siste-
mas de avaliação, como uma das três me-
lhores universidades brasileiras em pesqui-
sa. Vamos continuar: nossa única escolha é  
atuar e avançar pela ciência e pelo futuro.

Cortes em CT&I ameaçam 
o futuro do país

http://www.unifesp.br/entreteses
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entrevista luiz davidovich

Ciência em colapso
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), membro da 
Academia Mundial de Ciências e da Academia Nacional de Ciências dos Estados 
Unidos, analisa os impactos da crise orçamentária na ciência brasileira

Lu SudréLaboratórios fechados, pesquisas para-
lisadas, bolsas em atraso e cientistas 
desestimulados: 2017 carrega o título 

de pior orçamento da ciência nos últimos 
12 anos. Dos R$ 5,8 bilhões previstos para o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), apenas R$ 2,5 bi-
lhões foram liberados para custeio e investi-
mento na área. O corte do orçamento amea-
ça o protagonismo internacional do país e 
as conquistas já alcançadas pela ciência bra-
sileira. É o que alerta Luiz Davidovich, pre-
sidente da Academia Brasileira de Ciência 
(ABC), doutor em física pela Universidade 
de Rochester (EUA). Enquanto países da 
União Europeia, por exemplo, estimam 
aumentar seu investimento em Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) para 3% do seu 
Produto Interno Bruto (PIB) até 2020, o 
Brasil caminha na contramão. Em 2017, 

foram investidos apenas 1% do PIB e as es-
timativas para 2018 não são animadoras. A 
meta de investir 2% do PIB em P&D até 2019, 
estabelecida pelo documento Estratégia 
Nacional de Ciência e Tecnologia, lançado 
ano passado pelo governo federal, parece 
cada vez mais distante. 

Para Davidovich, é preciso corrigir o rumo 
das prioridades governamentais com urgên-
cia, para que o atraso não se torne irreversí-
vel. O físico, membro da Academia Mundial 
de Ciências (TWAS) e da Academia Nacional 
de Ciências dos Estados Unidos, recebeu di-
versos prêmios, entre eles a Grã-Cruz da 
Ordem Nacional do Mérito Científico (2000) 
e o Prêmio TWAS de Física em 2001. Em 2016, 
Davidovich deu início ao Projeto Ciência 
para o Brasil, com a finalidade de elaborar 
propostas para o fortalecimento de setores 
estratégicos para o desenvolvimento do país. 

D
iv

ul
ga

çã
o 

/ A
BC



Unifesp EntreTeses dezembro 2017 Unifesp EntreTeses dezembro 20178 9

Entreteses - Qual a importância da ciência no 
desenvolvimento do país?
Luiz Davidovich - Vivemos em uma socie-
dade do conhecimento, na qual o protago-
nismo internacional e o bem-estar da popu-
lação dependem da capacidade de inovação 
baseada no avanço científico. Basta ver que 
a expectativa de vida dos brasileiros au-
mentou de cerca de 34 anos, em 1900, para 
75 anos, em 2015. A ciência nacional teve um 
papel fundamental nesse desenvolvimento, 
por meio da descoberta e da implementa-
ção de novas tecnologias para saneamento, 
vacinas, técnicas terapêuticas. Um exem-
plo recente foi a resposta imediata da ciên-
cia brasileira à epidemia de zika, elucidan-
do sua relação com a microcefalia. Isso foi 
possível graças ao apoio recebido no passa-
do, de agências como CNPq, Capes, Finep 
e as fundações estaduais de amparo à pes-
quisa (FAPs). 

Mas o papel fundamental da ciência no 
desenvolvimento econômico e social do 
Brasil tem se revelado em muitas outras 
áreas. A descoberta de um processo de fixa-
ção de nitrogênio no solo, por meio do uso 
de bactérias, a partir das pesquisas realiza-
das por Johanna Döbereiner, em seu labora-
tório na UFRJ, não apenas multiplicou por 
quatro a produtividade da soja, mas repre-
senta para o país uma economia de R$ 15 
bilhões por ano, que seriam gastos na im-
portação de fertilizantes nitrogenados. O 
desenvolvimento da tecnologia aeronáutica 
incorporou aviões como item importante da 
pauta de exportação. A cooperação entre a 
Petrobrás e grupos de pesquisa em diversas 
instituições conquistou para essa empresa 
prêmios internacionais por sua tecnologia 
de extração de petróleo em águas profundas. 
O pré-sal, tido como uma aventura arriscada 
há poucos anos, produz atualmente quase 
50% do petróleo brasileiro. 

Carros movidos a álcool foram criados 
pela ciência brasileira. O Brasil enriquece 
urânio no Centro Tecnológico da Marinha 
em Iperó – graças à ciência desenvolvida no 
país. Empresas como a Embraco e a WEG  

– respectivamente, entre as maiores fabri-
cantes de compressores e de equipamen-
tos elétricos do mundo  – conquistaram seu 
protagonismo internacional em estreita co-
laboração com grupos de pesquisa nacionais. 
Também é importante o papel das ciências 

sociais ao desvendar a organização, a cultu-
ra, os hábitos dos mais diversos setores da 
sociedade brasileira e analisar os efeitos de 
políticas sociais.

O papel da C&T torna-se especialmente 
importante em épocas de crise econômica. 
O investimento nessas áreas promove um 
caminho para sair da crise de forma susten-
tável. Por isso mesmo, a União Europeia pla-
neja alcançar, em 2020, 3% do PIB investido 
em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a 
China 2,5% do PIB. Os Estados Unidos in-
vestem 2,7%, Coreia do Sul e Israel mais que 
4%. Em 2008, no auge da crise, o presidente 
da China anunciou que, apesar da redução 
da taxa de crescimento, o investimento em 
pesquisa básica aumentaria em 26%. Hoje, 
estão à frente dos Estados Unidos em tec-
nologias sofisticadas, como a comunicação 
quântica.

E. O Brasil passa pelo pior orçamento para 
C&T dos últimos 12 anos. Qual análise faz des-
sa conjuntura?
L.D. O orçamento de custeio e capital (isto 
é, os recursos para pesquisa, não incluin-
do salários e gastos administrativos) do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, em 
2010, corrigidos pela inflação até este 
ano, foi de R$ 10 bilhões. O orçamento de 
2017, do Ministério de Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, é de R$ 3,2 bi-
lhões, mas R$ 700 milhões vão para o setor 
de comunicações. Temos, assim, cerca de 
25% do orçamento de 2010, situação agrava-
da pelo colapso de diversas FAPs. Isso expli-
ca a grave crise atual; o CNPq não consegue 
pagar as bolsas, a Finep tem recursos extre-
mamente reduzidos para inovação tecno-
lógica e projetos de infraestrutura de insti-
tuições de ensino e pesquisa. Investimentos 
estão zerados em diversas FAPs, cientistas 
estão deixando o país, laboratórios estão pa-
rando por falta de recursos. A crise nos esta-
dos afeta universidades importantes, como 
a UERJ. 

A partir de 2014, cortes sucessivos leva-
ram a essa crise. O maior deles, no entanto, 
ocorreu em 2017, um corte de 44% nos R$5,8 
bilhões previstos para este ano, que ameaça 
o desenvolvimento científico e tecnológico 
do país e reduz o investimento em P&D para 
algo próximo de 1% do PIB. Esse percentual 
de corte atingiu todos os ministérios, exceto 

os de Educação e Saúde, que estão protegi-
dos pela Constituição. Ao realizar um corte 
linear, o governo está de fato confessando 
sua incompetência em definir prioridades 
para o Brasil.

E. A fusão que deu origem ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
prejudicou a ciência e a pesquisa? 
L.D. A fusão foi apresentada pelo governo 
como uma vantagem para a área de C&T, 
pois a força do setor de comunicações aju-
daria a trazer mais recursos para o minis-
tério. A previsão não se confirmou. A verba 
para a ciência diminuiu. Além disso, a com-
plexidade do novo ministério levou a uma 
reforma que afastou órgãos como CNPq e 
CNEN, reduzidos a seções dentro de uma es-
trutura hierárquica de secretarias e direto-
rias. Tudo indica, portanto, que houve uma 
inversão de prioridades.

E. Quais as consequências diretas desse 
desmonte?
L.D. Estamos perdendo terreno no cenário 
internacional. Vários laboratórios estão na 
iminência de fechar. O pior efeito, a meu ver, 
está no desestímulo dos jovens, os cientistas 
de amanhã.

Há poucos anos, o Brasil 
destacava-se na imprensa 
internacional como um país 
que estava resolvendo seus 
problemas sociais e que 
aumentava seu protagonismo, 
com sucessos científicos e 
tecnológicos reconhecidos 
mundialmente. Esse prestígio 
esfumou-se. É preciso 
corrigir o rumo, de modo a 
impedir que esse atraso seja 
irreversível.
E. Há alguma perspectiva para reverter a 
situação?
L.D. Entre 2003 e 2014, o Brasil passou 
de 1,39% a 2,46% da produção científica 

mundial, o número de doutores forma-
dos por ano mais que dobrou, de 7.710 para 
16.729. O Brasil ocupa o 13º lugar em número 
de publicações, nos rankings internacionais. 
Pesquisadores brasileiros têm recebido re-
conhecimento internacional, destacando-se 
a Medalha Fields, o prêmio mais importan-
te da matemática, outorgada a Artur Ávila, 
em 2014. Grandes projetos internacionais, 
nas áreas de partículas, Astronomia e cli-
ma, contam com a colaboração de cientistas 
brasileiros. Há, no entanto, muito a avan-
çar. O Brasil ocupa um lugar modesto nos 
rankings de inovação: passou da 47ª posição, 
em 2011, para a 69ª, em 2017. Entre as eco-
nomias da América Latina e Caribe, o Brasil 
aparece em sétimo lugar, atrás de Chile (46º), 
Costa Rica (53º), México (58º), Panamá (63º), 
Colômbia (65º) e Uruguai (67º). No Brasil, a 
participação de empresas no investimento 
em P&D é menor que 50%, incluídas as esta-
tais, como a Petrobrás, enquanto em países 
como a Coreia do Sul e a China esse percen-
tual aproxima-se de 80%. As universidades 
brasileiras têm, também, presença modesta 
em rankings internacionais.

É necessário aumentar continuamente a 
qualidade da produção científica, reestrutu-
rar as universidades de modo a privilegiar 
a criatividade e o enfrentamento das gran-
des questões científicas, envolver a comuni-
dade científica em projetos mobilizadores 
que focalizem as vantagens competitivas 
do país, como a inovação em Biotecnologia 
baseada na rica biodiversidade nacional – 
estima-se que apenas 5% das espécies são 
conhecidas. Esse é um rico tesouro, que 
corresponde a 20% da biodiversidade mun-
dial. Esse e outros projetos mobilizadores, 
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como o domínio da tecnologia para o 
lançamento e a confecção de satélites, 
o incentivo a energias alternativas, o 
desenvolvimento de novas tecnolo-
gias para a agropecuária e inovações 
na área de saúde. Todos esses projetos 
tornam-se inviáveis com um investi-
mento em P&D da ordem de 1% do PIB. 

É esse caminho que está agora 
ameaçado.

E. Muito se fala do modelo estaduniden-
se de investimento para a área. Ele é ade-
quado ao Brasil? 
L.D. Podemos tirar algumas lições do 
modelo estadunidense. Por exemplo, 
as grandes empresas encaram positi-
vamente o financiamento, pelo gover-
no, de pesquisa básica em universida-
des e institutos de pesquisa. A razão 
desse apoio é clara: as empresas pre-
ferem desenvolver pesquisa aplicada, 
com potencial de ganhos a curto prazo, 
usando para isso os resultados obtidos 
pela comunidade acadêmica. É uma di-
visão de trabalho interessante para es-
sas empresas. 

A contribuição direta de empresas 
para as universidades estaduniden-
ses é pequena: de longe a maior con-
tribuição vem do governo. Mesmo no 
Massachusetts Institute of  Technology 
(MIT), a pesquisa patrocinada direta-

Professor da Unifesp é empossado na  
Academia Brasileira de Ciências
Em março, Luiz Henrique Soares Gonçalves de Lima, professor e orientador no 
Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais da EPM/Unifesp, to-
mou posse como membro afiliado da regional São Paulo da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC), para o período 2016-2020.  

Lima foi selecionado para compor uma lista de jovens pesquisadores da ABC por 
sua atuação em pesquisas sobre degeneração macular e novas formas de liberação 
intraocular de fármacos.  

Os integrantes da lista devem ter menos de 40 anos, trabalhos de relevância cien-
tífica e serem radicados nas regionais Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As indicações são feitas por membros 
titulares e levadas à votação por uma comissão de seleção. 

mente pela indústria totalizou 19% de 
todos os recursos para a pesquisa, em 
2016. Por outro lado, a contribuição de 
ex-alunos para instituições de ensi-
no superior totalizou 10,85 bilhões de 
dólares em 2015. Como se vê, é um mo-
delo que, no presente momento, é difí-
cil de imitar. Nos Estados Unidos, as-
sim como na Europa, vigora há muito 
tempo uma Lei Rouanet para a ciência: 
contribuições a instituições de ciência 
e tecnologia podem ser deduzidas do 
imposto de renda.

E. O Ciência Sem Fronteiras ganhou mui-
to destaque, mas foi encerrado abrupta-
mente. Quais as consequências para o 
Brasil?
L.D. O Ciência Sem Fronteiras pecou 
pelo excesso. Apesar dos exemplos de 
sucesso, envolvendo estudantes em 
instituições internacionais de ponta, 
um grande número de bolsistas foi en-
viado para instituições que não se des-
tacam internacionalmente e que co-
bram taxas altíssimas de matrícula. Por 
outro lado, é penoso ver os estudantes 
retornarem para um país que enfren-
ta uma crise grave, limitando a possi-
bilidade desses bolsistas contribuírem 
para o país. Mas a crise afeta a juventu-
de nacional. É a qualidade do emprego 
que está em causa. 

No Brasil, como em todo o mundo, 
cresce a preocupação com a prá-
tica da fraude em pesquisas cien-

tíficas. Várias universidades, inclusive a 
Unifesp, buscam alternativas e ferramen-
tas que ajudem a coibir procedimentos frau-
dulentos. Com esse objetivo, a Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp 
criou, em maio, a Comissão Institucional de 
Integridade Acadêmica. A sua missão é esti-
mular a discussão sobre questões que envol-
vem a integridade e a responsabilidade den-
tro da comunidade universitária, propor 
medidas educativas e preventivas para 
impedir que fraudes ocorram em tra-
balhos científicos, além de colaborar 
com diretrizes para a implementa-
ção de ações corretivas em confor-
midade com os órgãos institucio-
nais já existentes.

De acordo com Bruno Konder 
Comparato, presidente da comissão, 
esses objetivos foram definidos a partir 

Novo escritório 
vai atuar contra 
má conduta
O principal objetivo é educar a comunidade universitária no sentido de coibir a 
prática da fraude e do plágio na produção de artigos científicos, dissertações e teses

integridade acadêmica

Ana Cristina Cocolodas políticas já em vigor nas agências de 
fomento – como a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o 
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e 
a Coordenação de 
Aperfeiçoamen-
to de Pessoal 
de Ensino 
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de Integridade Acadêmica da Unifesp, des-
de sua criação, a troca de experiências en-
tre as universidades e conhecer os anseios 
da comunidade interna, expostos duran-
te o encontro, resultou em um vasto docu-
mento que propõe a criação do Escritório 
de Integridade Acadêmica, subordinado à 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, 
e a aquisição do programa de verificação 
de similaridade de textos Turnitin, ampla-
mente utilizado pelas instituições públicas 
de ensino superior do Estado de São Paulo, 
pela Fapesp e pela maior parte dos periódi-
cos científicos. O escritório também con-
taria com uma Comissão de Integridade 
Acadêmica permanente para apoiar as ati-
vidades do órgão e garantir a represen-
tatividade das diferentes categorias da 

Confira algumas das estratégias a serem desenvolvidas pelo 
Escritório de Integridade Acadêmica, propostas pela comissão

Na divulgação:
• Publicação de artigos na revista Entreteses, escritos por professores dos campi da Unifesp de dife-

rentes áreas, para destacar as necessidades e particularidades de cada área.
• Usar de recursos audiovisuais, apontando as ações necessárias a serem abordadas por todos (do-

centes, discentes e técnicos).
• Divulgação constante de informativos internos.
• Realização de eventos nos campi para discutir e apresentar o tema.

Na formação:
• Oferecer cursos de formação continuada aos docentes e discentes interessados.  Para os estudantes, 

propõe-se um curso obrigatório, preferencialmente à distância, como condição para confirmar a 
matrícula, no qual seriam abordadas as regras básicas de conduta, bem como orientações sobre o 
que é integridade acadêmica, porque é necessária a adoção de tais práticas, o que é plágio e como 
evitá-lo, além de programas de verificação de semelhança.

• Criação de uma rede de docentes interessados no tema, para que possam contribuir na promoção 
e implementação das ações práticas a serem adotadas.

• Elaboração de manuais de boas práticas e normas de condutas.

No acompanhamento:
• Das dúvidas: as dúvidas relativas ao tema da integridade acadêmica serão o foco do escritório. 

Para lidar com elas, será criado um portal de atendimento eletrônico, por intermédio de e-mail e 
presencial.

• Das queixas: as queixas serão ouvidas, registradas e, se necessário, encaminhadas como denúncias. 
Todas as queixas serão mantidas em sigilo.

• Das denúncias: as denúncias serão devidamente ouvidas, registradas e encaminhadas. Caso a de-
núncia forneça subsídios ou provas claras que permitam o esclarecimento dos fatos, será aberto um 
processo de denúncia formal que, por sua vez, será devidamente encaminhado à instância jurídica 
competente na universidade. Não serão aceitas denúncias anônimas, mas o sigilo da identidade 
do denunciante será preservado. 

comunidade acadêmica e das especificida-
des das áreas de pesquisa às quais a Unifesp 
contempla.

A comissão espera que a proposta seja 
aprovada pela Câmara de Pós-Graduação e 
Pesquisa e pelo Conselho Universitário até 
o final de 2017 para implementação no iní-
cio de 2018. O grupo acredita que, com esses 
dois investimentos, será possível a institui-
ção trabalhar continuamente o tema, uma 
vez que o escritório terá como principal 
missão estimular e divulgar ideias e inicia-
tivas que visem à promoção de uma cultura 
de respeito às boas práticas em pesquisa e 
à integridade acadêmica, além de encami-
nhar as denúncias embasadas e devidamen-
te documentadas da má conduta aos órgãos 
competentes. 

Superior (Capes) – e de práticas adotadas, há 
alguns anos, por periódicos científicos para 
a admissão de propostas de artigos.

Para isso, ele explica que é extremamen-
te importante a criação de uma estrutura 
dentro da universidade que atue diretamen-
te sobre o tema, não em caráter punitivo, a 
princípio, mas preventivo, municiando alu-
nos e docentes de uma educação mais apro-
fundada sobre a questão. “As agências de 
fomento são parceiras extremamente im-
portantes das universidades. Nada mais jus-
to que nos cobrem resultados concretos do 
dinheiro investido em produção científica 
de qualidade que atente para evitar a possi-
bilidade de fraudes e plágios”, afirma. “Essa 
má conduta não é somente ruim para o pes-
quisador, mas também reflete negativamen-
te para a imagem da instituição”.

Troca de experiências entre 
instituições
A primeira iniciativa realizada pela co-
missão ocorreu no dia 18 de agosto, com 

a realização do I Encontro de Integridade 
Acadêmica da Unifesp, que reuniu, além 
da reitora, Soraya Smaili, o pró-reitor de 
Pós-Graduação e Pesquisa, Esper Abrão 
Cavalheiro, e o diretor científico da Fapesp, 
Carlos Henrique de Brito Cruz, que abriu 
o evento com uma conferência sobre boas 
práticas em pesquisa. Os organizadores do 
encontro também reuniram representan-
tes das instituições que integram a rede de 
ensino superior público no Estado de São 
Paulo em uma mesa redonda, cujo tema foi A 
Experiência de Implantação de uma Cultura 
de Integridade Acadêmica em Instituições 
Públicas de Ensino Superior. Dela, par-
ticiparam os pró-reitores de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo (USP), Universidade de Campinas 
(Unicamp), Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), Universidade Federal do 
ABC (UFABC) e Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA).  

As 15 reuniões realizadas pela Comissão 

Acima, a reitora da 
Unifesp, Soraya Smaili, 
abre o evento ao lado 
do pró-reitor de Pós-
Graduação e Pesquisa, 
Esper A. Cavalheiro.
À esquerda, o diretor 
científico da Fapesp, 
Carlos Henrique de Brito 
Cruz, foi convidado para 
falar sobre boas práticas 
em pesquisa. 
À direita, o encontro 
também reuniu 
representantes das 
universidades estaduais 
para falar das experiências 
e cuidados adotados pelas 
instituições para coibir o 
plágio, como o pró-reitor 
de Pesquisa da USP, José 
Eduardo Krieger
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A unanimidade em torno de Antonio 
Candido de Mello e Souza, falecido 
aos 98 anos em maio, parece elevá-

-lo à categoria de mito na história cultural 
do país, tal o alcance e profundidade de sua 
obra, a erudição e clareza de pensamento, 
a competência como mestre e a fidelidade 
aos princípios de uma sociedade igualitá-
ria. Sociólogo, crítico literário e professor 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP, Antonio Candido foi mi-
litante de causas sociais, cujos atributos de 
integridade, tolerância, generosidade e sen-
so de justiça qualificam-no como um ser hu-
mano excepcional. 

É autor de obras fundamentais para 
os estudos literários e a cultura brasilei-
ra, entre as quais se enumeram: Formação 
da Literatura Brasileira, Literatura e Sociedade 
e O Discurso e a Cidade. A primeira situa-se 
no mesmo patamar dos grandes ensaios de 
interpretação da realidade brasileira como 
Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, e 

Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio 
Prado Jr.

Um intelectual em formação
Em julho de 1918 nasce, no Rio de Janeiro, 
Antonio Candido de Mello e Souza, filho 
mais velho de Aristides e Clarisse. Os dois 
jovens entroncam suas histórias em um dos 
frequentes bailes na casa do doutor Miguel 
Pereira. O médico, cunhado de Clarisse, fora 
o preceptor de Aristides enquanto estudante 
de Medicina na então capital federal. 

Oito meses após o nascimento de Antonio, 
ocorre a primeira de algumas mudanças sig-
nificativas para a construção e compreensão 
da história do infante.   

Com a morte repentina de Miguel, 
Aristides e Clarisse mudam-se para Santa 
Rita de Cássia, em Minas Gerais, cidade na-
tal do pai de Antonio. Nela o genitor ganha 
tal notoriedade que o governo do Estado o 
convida para dirigir os serviços termais de 
Poços de Caldas. Em 1929, antes de assumir 

perfil antonio candido

Um intelectual 
comprometido com 
as causas sociais
Crítico e sociólogo, militou no Partido Socialista Brasileiro, fez oposição aos regimes 
autoritários, foi mestre dedicado e produziu obra de raro valor nos estudos literários

Celina M. Brunieri e 
Felipe Costa

Agradecemos a Marina 
de Mello e Souza, 
professora livre-docente do 
Departamento de História 
da FFLCH-USP, pelo valioso 
depoimento que prestou 
sobre seu pai, Antonio 
Candido, contribuindo para 
a elaboração deste artigo

Expressamos também nosso 
reconhecimento a Laura 
Escorel de Moraes, que 
colaborou com a edição, 
cedendo material relativo a 
sua pesquisa de mestrado 
sobre o acervo fotográfico de 
Gilda e  Antonio Candido de 
Mello e Souza, desenvolvida 
no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em História 
da Arte da EFLCH da Unifesp 
– Campus Guarulhos
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Antonio Candido discursa 
sobre Oswald de Andrade 
na conferência de 
abertura da Festa Literária 
Internacional de Paraty 
(Flip), em 2011
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o cargo, Aristides parte para a França, junto 
com a família, que já somava cinco pessoas, 
em busca de uma segunda especialização.

Os doze meses de permanência na 
Europa têm grande impacto na formação 
de Antonio e seus irmãos. Na França, apren-
dem francês e história europeia com Marie 
Rohlfs de Sussex, mulher com alto grau de 
instrução. O contato com Marie faz com que 
os garotos conheçam os museus de Paris, es-
tudando obras e movimentos artísticos.

Durante a estada no velho continente, a 
família passa o verão em Berlim. O impacto 
desses dias torna-se indelével na vida do ga-
roto. Sair às ruas significa ter de lidar com 
a dureza do forte militarismo alemão e com 
os primeiros sinais do nazismo. O fascínio 
pela cultura do país, entretanto, o acompa-
nha. Cinco anos mais tarde, esse interesse 
motiva a escrita do seu primeiro artigo para 
o Jornal Ariel.

Em 1930 a família retorna ao Brasil. 
Estabelecem-se em Poços de Caldas. E no 
ano seguinte Antonio conhece a italiana 
Teresa Maria Carini. Teresina é uma se-
nhora culta, que se torna a melhor amiga 
da mãe do garoto. Antifascista e ex-militan-
te socialista, é a responsável por transmi-
tir certa “afetividade socialista” a Antonio 
Candido e por sua inserção nas letras 
italianas.

O convívio escolar com os irmãos 
Andrada e Silva marca a vida do jovem. José 
Bonifácio e Antonio Carlos dividem com 
ele leituras de obras de cunho socialista e 
de romances regionalistas. Esse período 
em Poços de Caldas afeta profundamente 
o leitor voraz, de tal modo que falar sobre 
a cidade faz sua alma transbordar durante 
toda a vida.

Os estudos superiores e a crítica 
literária 
A influência do meio familiar, as interações 
sociais e o impacto das leituras possivelmen-
te ajudem a rastrear o processo de formação 
da personalidade sensível e multifacetada 
de Antonio Candido. E talvez expliquem sua 
inclinação para a militância social. É certo, 
porém, que obras como ABC do Comunismo, 
de Bukarin, e História do Socialismo e das Lutas 
Sociais, de Max Beer, tiveram importância 
fundamental na construção de valores as-
sociados à justiça social e na opção posterior 
pelo socialismo democrático. 

Em 1936, Antonio Candido transfere-se 
para São Paulo onde prosseguiria os estu-
dos. Abandona provisoriamente o interesse 
pelas questões sociais e passa a frequentar 
a vida artística e cultural da cidade. Mário 
de Andrade, então nomeado diretor do 
Departamento de Cultura, havia criado a 
discoteca pública, o coral de música brasi-
leira, o quarteto de cordas e as bibliotecas 
ambulantes em um esforço inédito de levar 
a cultura erudita às camadas populares. 

No ensaio A Revolução de 1930 e a Cultura, 
Antonio Candido analisa as transformações 
culturais produzidas pela Revolução de 1930, 
que incluíram: a reforma educacional, com a 
adoção dos métodos da Escola Nova; a am-
pliação do número de escolas de nível mé-
dio e de ensino técnico; a criação de uni-
versidades públicas; a gradativa aceitação 
das inovações formais do Modernismo; e 
a publicação de livros didáticos elaborados 
por autores nacionais. A década de 1930 foi 
um período de intensa politização e de ra-
dicalização de posições ideológicas em face 
dos temas sociais em pauta: a crise econô-
mica de 1929, a ascensão do fascismo e as 

repercussões da Revolução Russa de 1917. 
Em 1939, Antonio Candido ingressa si-

multaneamente na Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco (curso que abandonou 
no último ano) e na Faculdade de Filosofia 
(subseção de Ciências Sociais e Políticas), 
fundada em 1934. Esta última despertava 
uma atitude de reverência porque seu cor-
po docente era formado por intelectuais 
estrangeiros de alto nível, entre os quais: 
Claude Lévi-Strauss (antropólogo), Fernand 
Braudel (historiador), Roger Bastide (soció-
logo) e Giuseppe Ungaretti (poeta e pro-
fessor de literatura). Quem exerceu maior 

influência sobre os alunos e ouvintes foi, en-
tretanto, Jean Maugüé, professor de filosofia 
e marxista não ortodoxo. 

Antonio Candido une-se, então, a ou-
tros jovens cultos e talentosos, que se in-
teressavam como críticos diletantes por 
artes plásticas, cinema, teatro e literatura. 
Por iniciativa de Alfredo Mesquita, escritor 
e dramaturgo, fundam a revista Clima, da 
qual se tornam redatores. Apelidados de cha-
to-boys por Oswald de Andrade em razão da 
seriedade de seus textos, responsabilizam-

-se pelos trabalhos editoriais, obtenção de 
anúncios e distribuição dos exemplares. O 

Uma obra voltada para a compreensão do Brasil
Elaborado entre 1945 e 1957, o livro Formação da 
Literatura Brasileira: Momentos Decisivos (1750-
1880) estuda o arcadismo e o romantismo, pe-
ríodos nos quais se configura um sistema literá-
rio – composto pela tríade autor-obra-público 

– e se estabelece uma tradição. 
Um de seus aspectos essenciais é a apresen-

tação do juízo crítico das obras, que são selecio-
nadas segundo uma perspectiva histórica. 

Sobre o movimento arcádico, mencione-se 
a congregação dos escritores em academias e, 
como marcas da composição, a naturalidade 
da linguagem, em oposição ao barroco, o bu-
colismo e a adaptação interna dos modelos 
europeus. 

No romantismo, que expressou o desejo de 
fundar uma literatura nacional, identificam-se 
o individualismo, a idealização do real, a reli-
giosidade e o indianismo. Gonçalves Dias e José 
de Alencar aqui fixaram o padrão a ser imita-
do pelos sucessores. A crítica romântica, que 
representou a consciência literária do período, 
orientou os escritores e estabeleceu o cânone 
ao identificar autores do passado e publicar 
suas obras. 

Crítica e Sociologia (in Literatura e Sociedade)
A Sociologia da Literatura estuda a relação entre 
obra e público ou entre um gênero literário e as 
condições sociais. À crítica literária cabe investi-
gar como o fator social integra-se à estrutura da 
obra e confere-lhe um valor estético. 

No século XIX, a crítica valorizava o grau 
de condicionamento da obra à realidade. 
Posteriormente, considerou a obra como uma 
estrutura fechada na qual importavam as ope-
rações formais entre seus elementos.

Dialética da Malandragem
Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel 
Antônio de Almeida, não constitui propriamen-
te um romance documentário porque, entre ou-
tros pontos, não descreve a elite dirigente ou os 
escravos; seu herói é folclórico, do tipo malandro, 
e não picaresco (como se admitia). 

Em seu universo de relações humanas, o qual 
espelha a sociedade brasileira do século XIX, há 
dois hemisférios: o da ordem e o da desordem, 
entre os quais transitam, em um jogo dialético, os 
personagens. No mundo a que estes pertencem 
não há erro, pecado, repressão, remorso ou culpa.  

A literatura como um direito
No ensaio O Direito à Literatura, Antonio 
Candido esclarece que todos os povos têm um 
acervo de criações literárias, pois a literatura é 
um fator de humanização que preenche a ne-
cessidade de fabulação do ser humano. A obra 
literária expressa uma visão de mundo, consti-
tui uma forma de conhecimento e propõe-nos 

um modelo de organização (por palavras) que 
impressiona o intelecto. 

No Brasil, a estratificação social priva as ca-
madas menos favorecidas do acesso à cultura 
erudita, confinando-as à literatura de massa e 
à sabedoria popular.  
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À esquerda, Antonio 
Candido entre os pais, 
Aristides Candido de 
Mello e Souza e Clarisse 
Tolentino de Mello e 
Souza, e com os irmãos, 
Roberto e Miguel, em 
pé, na casa da família em 
Poços de Caldas

À direita, Antonio 
Candido, em São Paulo, 
em abril de 1936; nos 
anos de 1937 e 1938, ele 
frequentaria o Colégio 
Universitário (1ª seção), 
curso complementar ao 
ensino médio, de caráter 
oficial, que também 
preparava para os exames 
vestibulares
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três filhas: Ana Luisa, que se tornou desig-
ner e escritora; Laura e Marina, que segui-
ram a carreira acadêmica como docentes do 
Departamento de História da FFLCH-USP. 

Se a imagem pública de Antonio Candido 
suscitava admiração e respeito, o retrato in-
timista composto pela filha Marina revela-o 
como um ser humano notável. Para ela, o 
pai foi uma figura extremamente presente, 
que soube respeitar suas escolhas e oferecer 
apoio quando necessário. Era muito discre-
to, tinha um respeito genuíno pelo próximo 
e valorizava o trabalho de qualquer natureza, 
físico ou intelectual. 

Era um exímio narrador de histórias e 
aprazia-lhe conversar com as pessoas. Era 
conhecido pelos amigos mais próximos 
como um fantástico imitador de tipos hu-
manos. Memorizava poemas e trechos de li-
vros e possivelmente reequilibrava as ener-
gias ao percorrer longas distâncias a pé. 

Vida e obra como legado
Antonio Candido pôde conviver com os ne-
tos e bisnetos. Há algum tempo, entretanto, 
declarou que se sentia “expulso do mundo 
contemporâneo”, talvez porque já não pu-
desse acompanhar a velocidade das trans-
formações tecnológicas ou porque – na per-
cepção de Marina – observasse com tristeza 
e estranhamento os acontecimentos cotidia-
nos: a violência do terrorismo, o genocídio 
na Síria, os níveis de corrupção, a instabi-
lidade das relações e o desrespeito ao pró-
ximo. O fato inegável é que sua história de 
vida permanece como paradigma de condu-
ta e sua obra, como referência para as novas 
gerações.

núcleo principal da revista, formado por 
Lourival Gomes Machado, Paulo Emilio 
Salles Gomes, Décio de Almeida Prado, Ruy 
Coelho, Antonio Candido e Gilda de Moraes 
Rocha (sua futura esposa), vinculou-se por 
laços duradouros de afeto e amizade. Clima 
circulou entre 1941 e 1944 e, de certa forma, 
ajudou a definir o rumo intelectual de seus 
componentes.

O prestígio obtido em Clima permitiu que 
Antonio Candido assumisse a crítica de ro-
dapé (inserida no espaço inferior da página) 
na Folha da Manhã (de 1943 a 1945) e, depois, 
no Diário de S. Paulo (de 1945 a 1947). A cada 
semana, o crítico era responsável por pro-
duzir um texto analítico sobre os novos lan-
çamentos, e as avaliações, se inconsistentes, 
podiam custar o emprego ao profissional. 
Antonio Candido soube, entretanto, reco-
nhecer o valor literário de autores inician-
tes como Guimarães Rosa e João Cabral de 
Melo Neto. E apontou alguns desacertos em 
Marco Zero (1943), de Oswald de Andrade, que 
ficou irritado e, por certo período, rompeu 
relações com o crítico. 

A colaboração com órgãos de impren-
sa perduraria por 24 anos, cabendo-lhe em 
1956 a tarefa de elaborar, a convite de Julio 
de Mesquita Filho, o projeto editorial do 
Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, 

que se tornaria um dos paradigmas do jor-
nalismo cultural no país.

Da Sociologia à Literatura Brasileira
Em 1942 forma-se em Ciências Sociais e, 
por indicação de Fernando de Azevedo, as-
sume as aulas de Sociologia como profes-
sor assistente. Antevendo que a literatura 
iria encaminhá-lo para outra área, decide 
concorrer, em 1944, à cadeira de Literatura 
Brasileira e, com esse objetivo, prepara a 
tese Introdução ao Método Crítico de Sílvio 
Romero. Classifica-se em segundo lugar, 
mas a aprovação no concurso permite-lhe 
obter o título de livre-docente, com o qual 
pretendia transferir-se para o ensino de 
Letras. 

Por dever moral (embora já portasse ti-
tulação suficiente), elabora em 1954 a tese 
de doutorado sobre a cultura material e 
imaterial de populações rurais do interior 
paulista, à qual denomina Os Parceiros 
do Rio Bonito. Após 16 anos como assis-
tente, desliga-se da Sociologia e, a convi-
te de Antonio Soares Amora, integra-se 
à recém-instalada Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Assis como professor de 
Literatura Brasileira. Durante a permanên-
cia nessa instituição (1958-1960) aprofunda 
os estudos teóricos que serviriam de base à 

estruturação do curso de Teoria Literária e 
Literatura Comparada na USP, por ele cria-
do em 1961. 

Exerce a atividade docente até a apo-
sentadoria, em 1978, continuando, porém, 
a orientar dissertações e teses até 1992. Do 
contingente de pesquisadores, professores 
e críticos que formou sobressaem os nomes 
de Roberto Schwarz, Walnice Nogueira 
Galvão, Davi Arrigucci Jr. e João Luiz Lafetá.

Militância política 
No início de 1943, por influência de Paulo 
Emilio Salles Gomes, jovem ativista que se 
especializaria em cinema e futuro professor 
da USP, Antonio Candido integra-se a gru-
pos de ação política que se opõem à ditadu-
ra do Estado Novo. As discussões teóricas e 
o convívio com militantes como Germinal 
Feijó (líder estudantil), Eric Czaskes (litó-
grafo), Paulo Zing (jornalista) e Paulo Emilio 
foram decisivos para seu amadurecimento 
político. 

No início de 1945, participa do 1º 
Congresso Brasileiro de Escritores, evento 
que permitiu a tomada de posição dos inte-
lectuais contrários ao Estado Novo. Com o 
afrouxamento do regime, a frente que aglu-
tinara os movimentos de resistência divide-

-se e Antonio Candido ajuda a consolidar a 
União Democrática Socialista (UDS). Com 
a dissolução desta última, adere à Esquerda 
Democrática, que em 1947 altera o nome 
para Partido Socialista Brasileiro (PSB). Foi 
candidato a deputado estadual por essa si-
gla, na qual ocupou o cargo de dirigente da 
seção paulista e militou até 1954. 
Durante a ditadura instaurada em 1964, 
participa de comícios e atos públicos, nos 
quais denuncia episódios de violência e ar-
bitrariedades cometidas pelo regime mili-
tar. Com outros intelectuais, publica a revis-
ta Argumento, censurada no quarto número. 
Torna-se membro da Comissão de Justiça 
e Paz, criada por D. Paulo Evaristo Arns, e 
milita na oposição, empenhando-se na luta 
pela anistia e redemocratização. Foi um dos 
fundadores do Partido dos Trabalhadores 
(PT), cujo manifesto assinou em 1980.

Convívio familiar
Em 1943, Antonio Candido casou-se com 
Gilda de Moraes Rocha (1919-2005), que 
conhecera ao ingressar na Faculdade de 
Filosofia e seria sua interlocutora intelec-
tual. Ensaísta e crítica de arte, Gilda fun-
dou a cadeira de Estética do Departamento 
de Filosofia da USP. Dessa união nasceram 

As principais publicações, 
prêmios e titulações de 
Antonio Candido, o perfil 
acadêmico/profissional de 
Gilda de Mello e Souza e das 
filhas – Ana Luisa Escorel, 
Laura de Mello e Souza e 
Marina de Mello e Souza 
– e, ainda, as referências 
que serviram de base à 
composição deste artigo 
poderão ser consultados 
no endereço: http://www.
unifesp.br/reitoria/dci/
publicacoes/entreteses/
item/3115-perfil-antonio-
candido-complemento
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Gilda de Mello e Souza 
e Antonio Candido, em 
seu apartamento em São 
Paulo, em março de 2002; 
o casal manteve-se unido 
por mais de 60 anos, até a 
morte de Gilda em 2005

Em sentido horário:
Em 1944, os amigos Décio 
de Almeida Prado, Paulo 
Emilio Salles Gomes, 
Antonio Candido e 
Lourival Gomes Machado 
(da esquerda para a 
direita), que integravam 
a equipe responsável pela 
revista Clima, reunidos na 
Praça da República, em 
São Paulo
Antonio Candido ministra 
aula, em agosto de 1963
Antonio Candido entre as 
filhas: Marina de Mello e 
Souza, Laura de Mello e 
Souza e Ana Luisa Escorel 
(da esquerda para a 
direita)
Em ato político, Antonio 
Candido participa de 
assembleia em campus 
universitário, durante 
mobilização grevista

http://www.unifesp.br/reitoria/dci/publicacoes/entreteses/item/3115-perfil-antonio-candido-complemen
http://www.unifesp.br/reitoria/dci/publicacoes/entreteses/item/3115-perfil-antonio-candido-complemen
http://www.unifesp.br/reitoria/dci/publicacoes/entreteses/item/3115-perfil-antonio-candido-complemen
http://www.unifesp.br/reitoria/dci/publicacoes/entreteses/item/3115-perfil-antonio-candido-complemen
http://www.unifesp.br/reitoria/dci/publicacoes/entreteses/item/3115-perfil-antonio-candido-complemen
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instituto do mar

Na vanguarda de 
pesquisas estratégicas 
para o Brasil

A criação do Instituto de Saúde e 
Sociedade (ISS/Unifesp) em 2004, 
no Campus Baixada Santista, ex-

pandiu a área de atuação e abrangên-
cia da Unifesp. A partir de 2012, quan-
do o Departamento de Ciências do Mar 
(DCMar) é criado, a Unifesp passa a ocu-
par uma posição de vanguarda, alinhada 
com a Política Nacional para os Recursos 
do Mar (PNRM).

A implementação do Instituto do Mar 
(IMar/Unifesp), prevista para 2018, am-
pliará a atuação interdisciplinar na região 
e consolidará sua atuação pioneira como a 
primeira instituição federal de ensino su-
perior a instalar-se na costa litorânea do 
Estado de São Paulo. As ações de ensino, 
pesquisa e extensão em Ciências do Mar 
do instituto estão alinhadas estrategica-
mente às demandas da região e, princi-
palmente, contribuindo com o desenvol-
vimento do país na formação de pessoal 
e na produção do conhecimento, tecnolo-
gias e inovação. Além dos 3 cursos de gra-
duação já reconhecidos, com avaliação de 
excelência pelo MEC, o futuro instituto já 
conta com o Programa de Pós-graduação 

em Biodiversidade e Ecologia Marinha 
e Costeira, recentemente aprovado com 
conceito 4 da Capes e um Programa 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 
do Mar aguardando parecer da Capes.

As pesquisas multidisciplinares desen-
volvidas no IMar/Unifesp contemplam 
as questões sociais, ambientais e bioló-
gicas de grande relevância para a Região 
Metropolitana da Baixada Santista, que 
possui o maior porto da América Latina 
e 39º do mundo por movimentação de 
contêineres. 

A presença do IMar/Unifesp na região 
é importante também em razão da cida-
de explorar os setores de turismo, serviços, 
pesca e desenvolver extensa prospecção da 
camada pré-sal de petróleo e gás na Bacia 
de Santos. Estas são as principais ativida-
des que movimentam a economia da cida-
de, que ocupa o 6º lugar no ranking de qua-
lidade de vida (IDH) entre os municípios 
brasileiros.   

Nas páginas seguintes, apresenta-
mos uma pequena parte do trabalho que 
é produzido por pesquisadores do IMar/
Unifesp. 

Além de atender às demandas da própria Baixada Santista, estudos multi e 
interdisciplinares promovidos pelo IMar contemplam as áreas biológica, ambiental e 
social em uma fronteira do conhecimento que é, cada vez mais, fundamental para o 
desenvolvimento do país

Fábio dos Santos Motta, professor do IMar/Unifesp e 
um dos coordenadores do Laboratório de Pesquisa em 
Ecologia e Conservação Marítima (LabecMar), realizando 
censo visual de peixes em Abrolhos (BA)
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Apesar de o Brasil receber uma insola-
ção superior a de outros países, graças 
à sua extensão e localização geográfica, 

a energia solar ainda tem participação inci-
piente em sua matriz energética: representa 
apenas 0,2% da produção de eletricidade, de 
acordo com dados disponíveis no Banco de 
Informações de Geração da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (BIG/Aneel). Com o intui-
to de contribuir para o planejamento do se-
tor, a segunda edição do Atlas Brasileiro de 
Energia Solar, publicado no primeiro semes-
tre de 2017, disponibilizou uma base de dados 
pública com informações cientificamente 
embasadas sobre o potencial e a variabilida-
de espacial e temporal do recurso energético 
solar no território brasileiro.

A partir de informações levantadas ao 
longo de 17 anos, o estudo foi produzi-
do pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), com a participação de pes-
quisadores de várias universidades brasilei-
ras. Fernando Ramos Martins, docente ad-
junto do Instituto do Mar (Imar/Unifesp) 

– Campus Baixada Santista, participa do 
projeto desde a década passada, quando ain-
da atuava no Centro de Ciência do Sistema 
Terrestre, no Inpe, e trouxe a pesquisa para 
a Unifesp. 

O atlas indica que há um grande poten-
cial de geração de energia solar não explo-
rado. Martins explica que mesmo a região 
no país com menor disponibilidade dessa 

energia, a região litorânea de Santa Catarina 
e Paraná, ainda apresenta maior disponibili-
dade que as consideradas melhores regiões 
da Alemanha, país onde a energia solar tem 
grande participação na matriz energética e 
um mercado consolidado.

“O nordeste brasileiro é a região com maior 
disponibilidade de energia solar, em razão 
das características climáticas no semiárido. 
No entanto, grande parte do território que 
cobre o nordeste, sudeste e centro-oeste do 
país apresenta recursos de energia solar mui-
tos favoráveis. Essa região vem sendo deno-
minada como o Cinturão Solar do Brasil”, 
afirma Martins. Mais especificamente, a área 
vai do nordeste ao Pantanal, incluindo o nor-
te de Minas Gerais, o sul da Bahia e o norte e 
o nordeste de São Paulo.

Segundo o pesquisador, a energia solar 
é temporalmente intermitente (ocorre com 
interrupções) e apresenta elevada varia-
bilidade em razão de sua relação com con-
dições meteorológicas locais, como a co-
bertura de nuvens, concentração de gases 
atmosféricos e sistemas sinóticos, que é a 
área da Meteorologia que descreve, analisa 
e faz a previsão do tempo em grande escala. 
Fatores astronômicos associados aos movi-
mentos orbitais e de rotação da Terra tam-
bém influenciam na variabilidade temporal, 
e, por isso, estudos como o do atlas, que apre-
senta informações confiáveis sobre esses as-
pectos, são imprescindíveis para dar suporte 

ao desenvolvimento de projetos que visem o 
aproveitamento dessa fonte de energia. 

O atlas foi elaborado com informações de 
um modelo computacional chamado Brasil-
SR, que está adaptado para simular as con-
dições atmosféricas e ambientais típicas ob-
servadas no Brasil. O modelo utiliza imagens 
digitais do satélite geoestacionário Goes, po-
sicionado sobre a América do Sul para esti-
mar a nebulosidade do território brasileiro. 
O modelo também precisa de dados sobre a 
topografia e informações meteorológicas que 
incluem a temperatura da superfície terres-
tre e umidade relativa do ar.

Martins contribuiu para o aprimoramen-
to da modelagem numérica dos processos fí-
sicos da atmosfera para o território brasileiro, 
assim como no processo de obtenção das in-
formações da nebulosidade a partir das ima-
gens de satélite, etapas fundamentais para a 

redução das incertezas no aproveitamento da 
energia solar brasileira.

As dificuldades para o crescimento do uso 
dessa fonte energética envolvem o custo de 
investimento e o desconhecimento sobre a 
disponibilidade da variabilidade temporal do 
recurso e das tecnologias disponíveis para a 
conversão da energia solar. De acordo com 
Martins, os custos estão sendo reduzidos 
drasticamente com o desenvolvimento tec-
nológico e o crescimento do mercado a nível 
internacional. “Acredita-se que em mais dois 
a cinco anos o custo da energia solar estará 
equivalente ao da eletricidade produzida pela 
queima de combustíveis fósseis. O atlas con-
tribui para a disseminação de conhecimento 
sobre o recurso disponível e fornece dados 
para elaboração de cenários de uso e estudo 
de viabilidade econômica do aproveitamen-
to da energia solar”, ressalta o pesquisador. 

energia

Potencial  
não explorado

Brasil desconhece “cinturão solar” como fonte energética
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petróleo

Técnicas geológicas 
otimizam a busca  
pelo óleo  
combustível
Estudantes do IMar/Unifesp são capacitados para entender como funcionam 
reservatórios subterrâneos de hidrocarbonetos por meio da análise de rochas na 
superfície

Lu Sudré A exploração de reservatórios de hidro-
carbonetos, substâncias orgânicas 
que compõem o petróleo, é um dos 

fatores essenciais para o desenvolvimen-
to econômico de um país. As moléculas do 
principal recurso não renovável produtor de 
energia, formadas por carbono e hidrogênio, 
estão presentes nos poros mais profundos e 
extensos de rochas sedimentares, e, em bus-
ca de facilitar o acesso humano ao ouro ne-
gro, projetos têm sido aperfeiçoados a cada 
dia para otimizar o processo de extração. 

Uma formação interdisciplinar para os 
profissionais da área se faz cada vez mais 
necessária. Com esse objetivo, a docente 
Liliane Janikian, coordenadora do curso de 

Engenharia do Petróleo do Instituto do Mar 
(IMar/Unifesp) – Campus Baixada Santista, 
tem se dedicado a projetos de pesquisa 
com os estudantes da graduação dos cur-
sos de Engenharia de Petróleo e Recursos 
Renováveis. A investigação busca identifi-
car reservatórios complexos a partir de aná-
lises dos afloramentos (rochas expostas na 
superfície da Terra), com características 
análogas aos corpos sedimentares e estru-
turas subterrâneas. 

A partir dos conhecimentos da área de 
Geologia, os futuros profissionais apren-
dem a analisar as dimensões do material 
em diversas escalas, suas relações espaciais, 
e a reconhecer descontinuidades estruturais 

difíceis de serem imageadas nos reservató-
rios profundos. Quando estes dados são uti-
lizados de forma complementar aos dados 
de subsuperfície dos reservatórios, coleta-
dos por métodos geofísicos e pelos dados 
obtidos diretamente nos poços de petróleo, 
é possível planejar o posicionamento de po-
ços com maior assertividade para uma pro-
dução do óleo mais efetiva. 

Adquiridas por meio de drones e visi-
tas a campo, as informações - que tam-
bém são coletadas por pós-graduandos da 
Universidade de São Paulo (USP), orienta-
dos pela docente - são usadas pelos estu-
dantes para a aplicação de diversas técni-
cas que visam obter uma correlação entre 
a permeabilidade e as diversas fácies (c0m-
posição mineral) e elementos arquiteturais 
das rochas, gerados em bacias sedimentares 
de distintas idades. Os dados são posterior-
mente aplicados em um software para criar 
um modelo geológico análogo ao de subsu-
perfície. Os pesquisadores trabalham com 
materiais de unidades sedimentares depo-
sitadas em ambientes fluviais, depósitos ge-
rados por rios, mas o conhecimento pode ser 
aplicado em outras áreas de exploração do 
hidrocarboneto. 

“O objetivo é treinar o futuro pesquisador 
e profissional da indústria do petróleo para 

lidar com todas as etapas de aquisição dos 
dados e as escalas de estudo de reservatórios 
de hidrocarbonetos, que é um trabalho bas-
tante complexo", afirma Janikian. “As pes-
quisas auxiliam na criação de modelos geoló-
gicos que podem ser utilizados na indústria, 
mas, principalmente, permitem que os estu-
dantes aprendam a previsibilidade de reco-
nhecimento de camadas menos permeáveis 
ou mais permeáveis no reservatório análogo 
ao ambiente que está sendo estudado”. 

A docente comenta que, geralmente, os 
engenheiros da indústria petrolífera são 
treinados somente quando iniciam no mer-
cado, ao passo que os estudantes da Unifesp 
já recebem este conhecimento ao longo do 
curso, além de obterem um conhecimento 
interdisciplinar mais amplo, e consequente-
mente iniciam suas carreiras com uma dife-
rença de know-how muito relevante. 

“Quanto mais abrangência o profissional 
tiver em uma formação multidisciplinar, 
mais chance terá de desenvolver novas tec-
nologias”, explica a pesquisadora. “Os estu-
dos têm resultados lentos, que às vezes são 
caros, mas são necessários e compensam. Se 
conseguirmos uma previsibilidade de uma 
característica do reservatório que aumente 
2% da recuperação do petróleo, já é um gran-
de ganho econômico”.
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Liliane Janikian, 
coordenadora do curso de 
Engenharia do Petróleo do 
Instituto do Mar

Estudantes em campo 
para coleta de amostras 
dos afloramentos com 
o objetivo de mapear 
e descrever suas 
características
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Atualmente o Brasil se encontra na dé-
cima posição entre os maiores pro-
dutores de petróleo do mundo e na 

primeira entre os países da América Latina, 
graças ao pré-sal. Na geologia do petróleo, 
o pré-sal corresponde às reservas situadas 
a mais de 7 km de profundidade, entre a su-
perfície do mar e os reservatórios, que ficam 
abaixo de uma extensa camada de sal.  

Para se manter como grande produtor ou 
superar os líderes, os países precisam de tec-
nologias cada vez mais avançadas que for-
neçam informações sobre os métodos ade-
quados de intervenção nos poços, de modo 
a evitar a precipitação (deposição) de asfal-
tenos – compostos orgânicos pesados, cons-
tituídos por componentes químicos como 
carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxo-
fre –, durante a extração do petróleo cru, e 

também a obstrução das tubulações de pro-
dução. Esse é um dos mais graves problemas 
operacionais enfrentados pela indústria de 
petróleo, os quais podem paralisar parcial 
ou totalmente a extração do “ouro negro”. 

“Tais compostos são sólidos e ficam sus-
pensos no petróleo, que é líquido. Quando 
certas condições, como temperatura e pres-
são, sofrem alterações durante o processo 
de extração, esses compostos tendem a fi-
car instáveis, o que leva à sua deposição na 
coluna de produção”, explica Lúcio Leonel 
Barbosa, químico e professor do Instituto 
do Mar (IMar/Unifesp) - Campus Baixada 
Santista. 

De acordo com ele, isso ocorre porque a 
temperatura na camada de rocha da qual o 
petróleo é extraído é muito alta, podendo ul-
trapassar os 100°C. Quando o óleo passa pela 
coluna de produção, submetido à tempera-
tura da água do mar, normalmente de até 
20°C, ocorrem as alterações nos compostos 
orgânicos. Estes podem, então, ficar depo-
sitados nas tubulações, cuja área útil inter-
na é reduzida, diminuindo a taxa de vazão 
do petróleo. 

Um estudo coordenado por Barbosa no 
Laboratório de Pesquisa em Engenharia/
Química de Petróleo (Labpetro) do instituto 
propõe, no entanto, uma nova técnica, que 

está em fase de patenteamento. Esse recurso 
é capaz de prever, in loco, exatamente em que 
momento a deposição pode tornar-se um ris-
co à produção, utilizando pela primeira vez a 
ressonância magnética nuclear (RMN) como 
aliada. “Com as informações sobre a tempe-
ratura e pressão locais e a análise de cristais 
pela ressonância, que emprega um aparelho 
portátil e despende só 30 segundos para o 
diagnóstico, é possível ao engenheiro de pe-
tróleo tomar medidas preventivas para evitar 
a precipitação, mudando as condições termo-
dinâmicas da produção”, explica.  

A RMN também permite avaliar amostras 
do petróleo bruto quanto ao teor de água e 
determinar suas propriedades físicas (visco-
sidade, acidez e densidade) e químicas (rela-
tivas aos compostos orgânicos). Desse modo, 
é possível estabelecer para qual refinaria de 
derivados de petróleo (piche, lubrificantes 
ou combustíveis) a produção deverá ser en-
caminhada, de acordo com a quantidade e 
conteúdo de asfaltenos, bem como de outros 
compostos químicos como parafinas e aro-
máticos. “A RMN apresenta inúmeras vanta-
gens sobre os métodos convencionalmente 
adotados pela American Society for Testing 
and Materials (ASTM), que utilizam solven-
tes tóxicos e são mais demorados e onero-
sos”, afirma. 

Liderança na América Latina
No país, as reservas do pré-sal alcançam 
uma faixa de cerca de 800 km ao longo do 
litoral brasileiro e abrangem três bacias, re-
lacionadas a seguir, que se estendem pelos 
respectivos Estados: Bacia do Espírito Santo 
(Estado do Espírito Santo), Bacia de Campos 
(Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro) 
e Bacia de Santos (Estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina). Esta 
última jazida é, inclusive, uma das mais 
promissoras. 

De acordo com o Anuário Estatístico 
2017 da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o 
Brasil tornou-se o maior produtor de pe-
tróleo da América Latina, ultrapassando o 
México e a Venezuela. Entre as nações que 
não integram a Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (Opep), foi a que 
apresentou a maior produção em 2016, supe-
rando a Noruega, na Europa, e Omã, país do 
extremo leste da Península Arábica.

A ANP divulgou que, até o mês de setem-
bro deste ano, a produção do pré-sal corres-
pondeu a 49,8% do total extraído em todo 
o Brasil. A produção diária, oriunda de 82 
poços, foi de 1,351 milhão de barris de petró-
leo e de 52 milhões de metros cúbicos de gás 
natural.

petróleo

Ouro negro  
sob diagnóstico
Técnica utiliza a ressonância magnética nuclear para 
impedir a paralisação da produção de petróleo 

Ana Cristina Cocolo
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Produção de petróleo na América Latina (mil barris/dia)
Fonte: ANP

2013 2014 2015 2016 2016/2015 

Brasil 2.110 2.341 2.525 2.605 3,16 %

México 2.875 2.784 2.587 2.456 -5,05 %

Venezuela 2.680 2.692 2.644 2.410 -8,85 %

Colômbia 1.004 990 1.006 924 -8,12 %

Argentina 655 641 641 619 -3,31 %

Equador 527 557 543 545 0,40 %

Peru 167 169 145 135 -6,63 %

Trinidade e Tobago 115 114 109 96 -11,18 %
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coordenador do estudo
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O mercado de trabalho e a rapidez com 
que a tecnologia avança exigem dos 
profissionais mais do que habilida-

des ligadas à sua área de formação (compe-
tências específicas), mas também aquelas 
relacionadas às competências genéricas, ou 
seja, a capacidade de mobilizar recursos pes-
soais, como conhecimento, habilidades e ati-
tudes (que, entre outros exemplos, podem 
ser traduzidos em boa comunicação e tra-
balho em equipe), aos recursos do ambiente, 
que refletem diretamente no bom desempe-
nho profissional.

Esses parâmetros já permeiam os cur-
sos de bacharelados interdisciplinares no 
Brasil, de acordo com Nancy Ramacciotti 
de Oliveira-Monteiro, coordenadora do 
Laboratório de Psicologia Ambiental e 
Desenvolvimento Humano (LADH) do 
Instituto do Mar (Imar/Unifesp) – Campus 
Baixada Santista. “É preciso entender e ava-
liar as condições psicológicas e as competên-
cias desses estudantes para traçar possíveis 
intervenções, tanto no âmbito de aprimo-
ramento do curso, quanto na saúde deles”, 
afirma. 

Um estudo conduzido por ela e que faz 
parte do projeto Competências e Condições 
Psicológicas de Universitários, financiado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp), pretende fa-
zer exatamente isso. 

A pesquisadora utilizou o Inventário de 
Autoavaliação para adultos de 18 a 59 anos 
(ASR, do inglês Adult Self Report) – para 
identificar problemas psicológicos – e a 
Escala de Competências Genéricas (ECG) – 
para avaliar graus de valoração de 19 com-
petências genéricas – em 224 estudantes 
do Bacharelado Interdisciplinar de Ciência 
e Tecnologia do Mar (BICTMar). O traba-
lho teve a colaboração dos companheiros 
de departamento, os professores Fernando 
Ramos Martins e Rodolfo Eduardo Scachetti.

“A escala é derivada de um instrumento 
utilizado no Projeto Tuning (http://www.
unideusto.org/tuningeu/home.html), que 
avaliou competências genéricas e específi-
cas de estudantes, profissionais e emprega-
dores em diversos países da América Latina 
e Europa”, explica. “A ECG utilizada foi uma 
validação semântica da escala que vem sen-
do usada na Universidade de La Coruña, 
com a qual temos um convênio de colabo-
ração mútua no ensino, na pesquisa e na 
extensão”.

Aptidões 
Dados parciais do estudo apontam que, 
das 19 aptidões mencionadas (veja o gráfi-
co), seis delas destacaram-se entre os estu-
dantes: capacidade de trabalhar em equipe, 
compromisso ético, responsabilidade no tra-
balho, capacidade de aprender, preocupação 

por qualidade e melhoria e a habilidade de 
adaptar-se a novas situações. “Essas com-
petências não são estranhas àquelas que o 
mundo do trabalho contemporâneo e a pró-
pria Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) defendem, com ênfase para o traba-
lho em equipe”, explica Oliveira-Monteiro. 

“Chama a atenção a alta menção à categoria 
‘compromisso ético’, que contrasta com o 
atual cenário do país”.

“Já a baixa relevância autorreferida sobre 
as competências adquiridas no curso (co-
nhecimentos básicos da profissão) pode es-
tar relacionada ao fato de ser um curso in-
terdisciplinar, com perfil profissional aberto 
e flexível, e não de um curso tradicional de 
áreas clássicas, como Direito, Medicina ou 
Engenharia”, explica Scachetti. “Outra pos-
sibilidade é a característica do próprio mer-
cado de trabalho atual, em que as fronteiras 
profissionais parecem se erguer com menos 
rigidez”. 

Conhecer para intervir
O desafio de avançar as fronteiras, tanto 
pessoais quanto sociais, e alcançar o suces-
so ou a satisfação profissional pode acarre-
tar no aumento da ansiedade e, em alguns 
casos, no surgimento de transtornos de or-
dem psicológica. Entender o que envolve 
esse processo para conduzir os estudantes 
para uma formação mais plena e saudável 
também faz parte do projeto.  

Dos estudantes avaliados, 28% apresen-
taram algum problema psicológico, sendo 
que 43% apresentam problemas psicoló-
gicos de ordem internalizante (como an-
siedade, depressão e queixas somáticas) e, 
24%, externalizantes (problemas compor-
tamentais, como atitudes antissociais ou 
ato não pensado). As mulheres parecem 
ser as mais afetadas. Contudo, a maioria 
dos estudantes (89%) apresentou recursos, 
como família e amigos, para lidar com es-
ses problemas. 

Trabalho em equipe 
e ética profissional
Estudo mostra que estudantes estão cada vez mais focados 
à exigência do mercado de trabalho

formação

Ana Cristina Cocolo

Conhecimentos básicos da profissão
Comunicação

Resolução de problemas
Organização e planejamento

Trabalho em equipe
Compromisso ético

Responsabilidade no trabalho
Capacidade de aprender

Motivação para o trabalho
Preocupação por qualidade e melhoria

Aplicar os conhecimentos à prática
Motivação para alcançar metas

Adaptação a situações novas
Tomada de decisões 

Gestão da informação
Análise e síntese

Habilidades  interpessoais 
Trabalhar de forma independente 

Gerar ideias novas

Em uma análise do conjunto integral dos dados obtidos nas entrevistas percebe-se que as compe-
tências capacidades de trabalhar em equipe e de aprender, preocupação por qualidade e melhoria 
e capacidade de adaptação a situações novas são as com maior frequência de indicação de muito 
relevantes. Por outro lado, as competências conhecimentos básicos da profissão, resolução de pro-
blemas, motivação para o trabalho, capacidade de aplicar os conhecimentos à prática e habilida-
de de gestão da informação foram as que receberam menor indicação de muito relevante entre to-
dos os entrevistados.

Nenhuma 
relevência

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Relevência 
máxima

Fonte: Dados parciais do projeto Competências e Condições Psicológicas de Universitários – Nancy Ramacciotti 
de Oliveira-Monteiro, Fernando Ramos Martins e Rodolfo Eduardo Scachetti – subsidiado pela Fapesp
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Nancy Ramacciotti 
de Oliveira-Monteiro, 
coordenadora do 
Laboratório de 
Psicologia Ambiental 
e Desenvolvimento 
Humano (LADH)

http://www.unideusto.org/tuningeu/home.html
http://www.unideusto.org/tuningeu/home.html
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Entender os contextos culturais, sociais 
e políticos de como as informações so-
bre o clima são recebidas pela comu-

nidade geral e por alguns setores econômi-
cos – como a agricultura, a gestão de recursos 
hídricos e a geração de energia elétrica, por 
exemplo – não é tarefa fácil, mas extrema-
mente importante para um país. Entender 
os estudos e previsões sobre o clima, e uti-
lizá-los de forma prática, em cada região e 
área específica, é no que muitos pesquisa-
dores vêm trabalhando incessantemente, 
como é o caso de Renzo Taddei, professor do 
Instituto do Mar (Imar/Unifesp) – Campus 
Baixada Santista. 

“O clima sempre foi uma coisa importan-
te, tanto na vida política quanto religiosa 
da sociedade, muito antes da existência da 
Meteorologia”, afirma ele. “Uma das hipóte-
ses de o porquê a civilização maia, que era um 
império, ruiu, foi a ocorrência de uma seca 
muito grande que acabou desorganizando-a 
politicamente”.

As linhas de pesquisa do docente, volta-
das aos estudos sociais da ciência e da tec-
nologia, aos conflitos ambientais, à percep-
ção de risco e às controvérsias climáticas, 
resultaram em uma parceria entre pesqui-
sadores de quatro países – Brasil, Argentina, 

Paraguai e Estados Unidos – que pretendem, 
juntos, facilitar esse trabalho com a pesqui-
sa Rumo à uma Ciência do Clima Utilizável. 
O estudo tem o financiamento do Instituto 
Interamericano para Pesquisa em Mudanças 
Globais (IAI) e conta com a participação de 
pesquisadores não só da Unifesp, mas tam-
bém do Centro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos, do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe), do 
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 
da Universidade de Passo Fundo (UPF), da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da 
Embrapa Trigo. 

A coordenação geral da pesquisa está a car-
go da antropóloga e filósofa Cecilia Hidalgo, 
da Universidade de Buenos Aires. “O projeto 
é uma tentativa de construir redes de coope-
ração entre meteorologistas e outros cientis-
tas, particularmente aqueles que trabalham 
no campo das ciências aplicadas, e, no caso 
desse projeto, hidrólogos e agrônomos, para 
que a informação já saia da Meteorologia for-
matada de uma maneira que se encaixe pro-
dutivamente nas formas de trabalho dessas 
áreas”, explica Taddei.

O estudo pretende entender as causas da 
dificuldade do uso das informações meteoro-
lógicas pela população em geral e por setores 

clima

Por um 
“meteorologuês” 
mais utilizável
Pesquisadores criam rede de cooperação entre Brasil, Argentina e Paraguai para 
suprir as demandas da provisão de informações sobre as variações do clima ao 
universo de usuários de cada país

Ana Cristina Cocolo

Publicações relacionadas:
SHOME, Debika; MARX, 
Sabine. A comunicação das 
mudanças climáticas: um guia 
para cientistas, jornalistas, 
educadores, políticos e 
demais interessados. Edição 
em português organizada 
por Renzo Taddei e Ana 
Laura Gamboggi. Rio de 
Janeiro: Centro de Pesquisas 
sobre Decisões Ambientais, 
2016.

TADDEI, Renzo. 
Meteorologistas e profetas 
da chuva: conhecimentos, 
práticas e políticas da 
atmosfera. São Paulo: 
Terceiro Nome, 2017.

econômicos selecionados, integrar estraté-
gias de comunicação climática entre os três 
países da Bacia do Prata (Argentina, Paraguai 
e Brasil) e traçar um diagnóstico das necessi-
dades institucionais para suprir as demandas 
da provisão de serviços climáticos ao univer-
so de usuários de cada país. O foco, à princí-
pio, serão as regiões sul do Brasil, nordeste 
da Argentina e oeste do Paraguai. 

De acordo com ele, a dificuldade de per-
cebermos, mesmo com os melhores equipa-
mentos científicos, as variações e ciclos dos 
ecossistemas é decorrente do monitoramen-
to sistemático dos ecossistemas e da atmosfe-
ra ser ainda recente – datada de 1960 –, o que 
limita a base de dados históricos a ser usa-
da nos estudos. Além disso, o conhecimen-
to agregado por populações tradicionais que 
habitam os ecossistemas há centenas de anos 

– no caso do Brasil, por índios, caboclos, ri-
beirinhos, etc – é desvalorizada e interpreta-
da como uma visão atrasada e supersticiosa 
frente ao conhecimento científico atual. “São 
muito poucas, ao redor do mundo, as inicia-
tivas de transformação de conhecimento 
tradicional em material que possa engajar-

-se de forma significativa com as discussões 
técnicas e científicas a respeito de como en-
tender o meio ambiente e os desastres a eles 
relacionados”. 

Um dos frutos do projeto em anda-
mento consiste na publicação do livro 
Meteorologistas e Profetas da Chuva, de autoria 
de Taddei, e a tradução, no ano passado, do 
guia A Comunicação das Mudanças Climáticas, 
produzido por um grupo de estudiosos da 
Universidade de Columbia (EUA), do qual o 
pesquisador também é membro. 
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Pesquisadores do projeto, com Renzo Taddei sentado à direita, reunidos na Universidade 
de Buenos Aires. À direita e acima, guia de comunicação sobre mudanças climáticas 
publicado pela Universidade de Columbia, nos EUA, onde Taddei é pesquisador afiliado, 
traduzido para a língua portuguesa. O livro Meteorologistas e Profetas da Chuva, publicado 
recentemente, traz parte dos resultados do estudo.
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aquíferos

Governança das águas 
subterrâneas requer 
mais participação civil
Governo paulista precisa dar mais espaço à participação da sociedade no processo de 
tomada de decisões, conclui estudo sobre a gestão dos aquíferos do Estado 

Ana Cristina Cocolo Em um cenário de escassez e grande 
demanda, o Estado de São Paulo faz 
uma boa governança de suas águas 

subterrâneas? De acordo com os primeiros 
resultados de um projeto que busca avaliar 
o tema, nem tanto. 

O projeto Governança das Águas 
Subterrâneas no Estado de São Paulo, 
aprovado o ano passado pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), que tem como autora 
Pilar Carolina Villar, professora do Instituto 
do Mar (IMar/Unifesp) – Campus Baixada 
Santista, utilizou a metodologia desenvol-
vida pelo Grupo de Pesquisa Serra Geral/
Guarani, aplicada para avaliar a governan-
ça nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná. 

“A ideia era construir um instrumento 
que permitisse a comparação do grau de 
governança no caso de aquíferos compar-
tilhados entre as unidades federativas bra-
sileiras”, explica a docente.  “Dessa forma 
adaptamos 20 itens (veja o quadro), valen-
do até três pontos cada, divididos em qua-
tro domínios: o técnico, o operacional/legal, 
o institucional/legal e a coordenação políti-
ca intersetorial.” 

Segundo Villar, o quarto domínio 

(coordenação política intersetorial) está 
em processo de elaboração. Os dados ava-
liados foram retirados de consultas a docu-
mentos de órgãos governamentais, como 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
(SMA), Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE), Instituto Geológico (IG), 
Comitês de Bacia, Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Cetesb), entre 
outros, e apresentados como trabalho de 
conclusão de curso (TCC) ao Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 
do Mar (BICT-Mar), do IMar/Unifesp, pelo 
estudante Valmir Pereira de Freitas Junior.

No quesito técnico, que avaliou a capa-
cidade técnica de monitoramento, dados e 
base de conhecimento disponível, o Estado 
pode ser considerado referência nacional, já 
que alcançou pontuação máxima nos oito 
itens (24 pontos). “O bom desempenho nes-
se setor atribui-se ao volume de produções 
científicas realizadas por agências ambien-
tais, que são atores fundamentais no real pa-
norama da situação na qual se encontram 
os aquíferos do Estado de São Paulo”, afir-
ma Villar. 

No domínio operacional/legal, que ava-
liou a implementação de planos de ação, o 
desempenho deixou a desejar. O estudo 

aponta que o Estado apresentou dificulda-
des em atender dois critérios importantes 
desse domínio. Um deles foi o enquadra-
mento dos corpos de água subterrânea con-
forme os usos preponderantes, que, ao con-
trário das águas superficiais, até hoje não foi 
regulamentado pelo Estado. O outro fator 
questionável é com relação às informações 
sobre os recursos hídricos subterrâneos, já 
que seu status permanece como regulamen-
tação, mesmo existindo um sistema deno-
minado Sistema de Informação de Águas 
Subterrâneas (Sidas), este ainda não se en-
contra implementado. Dos oito itens ava-
liados, foram alcançados 21 pontos do total 
de 24.  

O terceiro domínio avaliado, institucio-
nal/legal, que afere a política de gestão, ba-
ses normativas para regulação e adminis-
tração das águas subterrâneas, foi o que 
obteve o pior desempenho. Do total de nove 

Critérios Pontos atribuídos

Domínio Técnico

1. Existência de mapa hidrogeológico básico 3

2. Caracterização da água subterrânea 3

3. Rede de monitoramento piezométrico 3

4. Rede de monitoramento de qualidade da água subterrânea 3

5. Avaliação de risco de contaminação da água subterrânea 3

6. Base de dados referente à prospecção geofísica 3

7. Existência de mapa potenciométrico 3

8. Modelos numéricos de gestão de aquíferos 3

TOTAL 24 

Domínio 
Operacional/Legal

9. Enquadramento dos corpos de água subterrânea/usos preponderantes 1

10. Outorga de direito de uso de recursos hídricos subterrâneos 3

11. Cobrança pelo uso de recursos hídricos subterrâneos 3

12. Sistema de informações sobre recursos hídricos subterrâneos 2

13. Plano Estadual de Recursos Hídricos / Plano de ação de gestão 3

14. Licenciamento ambiental para perfuração de poços 3

15. Licenciamento ambiental de atividades poluidoras 3

16. Sanções pelo descumprimento da legislação 3

TOTAL 21 

Domínio 
Institucional/Legal

17. Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 3

18. Organização comunitária de gestão de aquíferos 0

19. Participação da sociedade civil na gestão de recursos 3

TOTAL 6

Domínio 
Coordenação Política 

Intersetorial
20. Coordenação entre as políticas de recursos hídricos, ambiental, agrícola, 
energética, econômica, prevenção de desastres e ordenamento territorial não avaliado

pontos, o Estado agregou seis. “Verificamos 
que a participação civil na gestão de aquí-
feros nunca foi um tema prioritário pelo 
Estado”, explica. “O Estado precisa avançar 
nesse tema para melhorar sua governança; 
a nós, como sociedade civil, cabe cobrar de 
nossos governantes a participação na to-
mada de decisões, possibilitando a imple-
mentação real dos instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos para águas 
subterrâneas”. 

Segundo dados de 2010 da Agência 
Nacional de Águas (ANA), 331 municípios 
do Estado de São Paulo, ou seja, mais da 
metade do total (645), são abastecidos por 
mananciais exclusivamente de águas sub-
terrâneas. O restante é abastecido por sis-
temas divididos entre mananciais de águas 
superficiais (184 municípios) e por um siste-
ma misto de água superficial e subterrânea 
(126 municípios). 

Trabalho de conclusão de 
curso (TCC) relacionado:
FREITAS JUNIOR, Valmir 
Pereira de. Avaliação 
da governança de água 
subterrânea no estado de 
São Paulo. 2016. 80 f. 
Trabalho de Conclusão 
de Curso (Bacharelado 
Interdisciplinar em 
Ciência e Tecnologia do 
Mar) – Instituto do Mar, 
Universidade Federal de São 
Paulo, Santos, 2016.

Pilar Carolina Villar, 
professora do Instituto do 
Mar (Imar/Unifesp)
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dejetos

Até cocaína 
polui o mar
Grandes quantidades de fármacos e drogas ilícitas são encontradas na Baía de Santos, 
graças ao uso excessivo e descarte inadequado por parte da população e à falta de 
tratamento de esgoto

Lu Sudré Anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, 
analgésicos e até mesmo cocaína es-
tão entre as substâncias encontradas 

em grande quantidade nas águas da Baía de 
Santos, litoral de São Paulo. A constatação 
é apresentada em estudo inédito coordena-
do pelo ecotoxicologista Camilo Seabra, do 
Instituto do Mar (IMar/Unifesp) – Campus 
Baixada Santista, com a colaboração dos 
docentes Daniel Araki Ribeiro e Augusto 
Cesar, do Departamento de Biociências e 
Ciências do Mar, respectivamente, além de 
Luciane Maranho, da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), Luciana Guimarães, da 
Universidade Santa Cecília (Unisanta) e 
do Centro de Espectrometria de Massas 
Aplicada (Cemsa). O monitoramento da 
água para estudos toxicológicos é feito desde 
2014 em cinco pontos próximos ao Emissário 
Submarino de Santos, instalado em 1978 com 
o objetivo de difundir, em alto mar, o mate-
rial tratado pela estação de esgoto da região.

Dentre os 32 fármacos encontrados na 
pesquisa, destacam-se o ibuprofeno, para-
cetamol, diclofenaco, losartan e valsartan. 
A cocaína e seu metabólito benzoilecgoni-
na, que seria a substância transformada 
pelo fígado, assim como a cafeína presen-
te nos medicamentos, foram identificadas 
em todas as amostras e em concentrações 

Artigos relacionados:
MARANHO, L. A.; FONTES, 
M. K.; KAMIMURA, A. S. S.; 
NOBRE, C. R.; MORENO, 
B. B.; PUSCEDDU, F. H.; 
CORTEZ, F. S.; LEBRE, D. T.; 
MARQUES, J. R.; ABESSA, 
D. M. S.; RIBEIRO, D. A.; 
Pereira, C. D. S. Exposure 
to crack cocaine causes 
adverse effects on marine 
mussels Perna perna. 
Marine Pollution Bulletin, v. 
123, n. 1 e n. 2, p. 410-414, 
out. 2017. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0025326X17307130?via%3Dihub>. 
Acesso em: 16 nov. 2017.
 
PEREIRA, Camilo D. Seabra; 
MARANHO, Luciane 
A.; CORTEZ, Fernando 
S.; PUSCEDDU, Fabio 
H.; SANTOS, Aldo R.; 
RIBEIRO, Daniel A.; CESAR, 
Augusto; GUIMARÃES, 
Luciana L. Occurrence 
of pharmaceuticals and 
cocaine in a Brazilian 
coastal zone. Science of the 
Total Environment, v. 548 
e v. 549, p. 148-154, 1 abr. 
2016. Disponível em: < 
http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0048969716300511>. Acesso 
em: 16 nov. 2017.

semelhantes às dos fármacos. “Essas subs-
tâncias estão presentes nas águas devido 
ao lançamento de esgoto sem tratamento e 
descarte inadequado, no caso dos fármacos. 
Em relação à cocaína, as concentrações de-
monstram altos níveis de consumo e mani-
pulação nos municípios de Santos e parte de 
São Vicente, servidos pela rede de esgoto li-
gada ao emissário”, afirma Seabra. No mo-
nitoramento de 2017, a droga e seu metabó-
lito foram detectadas em todas as estações 
do ano, com pico no final do verão, próximo 
ao carnaval.

Coletadas a aproximadamente 4,5 km da 
praia e a dez metros de profundidade, as 
amostras evidenciam que essas substân-
cias não são eliminadas no tratamento do 
esgoto doméstico. O pesquisador acredita 
que é preciso um tratamento mais avan-
çado do que o atualmente empregado nas 
cidades brasileiras, especialmente em mu-
nicípios costeiros que fazem uso de emis-
sários submarinos e jogam ao mar esgotos 
sem sequer tratamento primário. Na avalia-
ção de Seabra, a redução da introdução dos 
fármacos em ambientes aquáticos também 
depende da conscientização da população 
e conhecimento sobre os pontos de coletas 
específicos, como, por exemplo, redes far-
macêuticas, ao invés do descarte em pias e 

vasos sanitários. 
A automedicação e a medicamentação 

excessiva são apontadas pelo pesquisador 
como outro importante fator a ser discutido. 
Já em relação às drogas ilícitas, a única saída 
é a conscientização do usuário e tratamento 
dos dependentes. “A partir da contamina-
ção ambiental, o usuário não está somente 
se intoxicando e comprometendo a sua saú-
de, mas está contaminando águas de abaste-
cimento e contato primário, provocando um 
problema de saúde ambiental que atinge a 
todos”, comenta o docente.

O projeto identificou as consequências 
dessa poluição química, que tem seus efei-
tos adversos bem descritos para mamíferos, 
mas que são pouco conhecidos quando se 
trata da biota marinha. “Estudos recentes 
revelam a capacidade dessas substâncias 
de promoverem desregulação endócrina, 
danos em DNA e membranas. O mais alar-
mante é que esses efeitos têm sido obser-
vados em concentrações já detectadas em 
ambientes aquáticos, denotando risco ecoló-
gico. Além disso, essas substâncias já foram 
também detectadas em animais marinhos, 
que ao acumularem em seus organismos po-
dem servir como via de contaminação e in-
toxicação de seres humanos, especialmente 

comunidades tradicionais que consomem 
grandes quantidades de pescado em sua die-
ta”, explica o pesquisador.

Primeiro estudo científico que trata sobre 
a presença de drogas no mar no Hemisfério 
Sul, a pesquisa, financiada pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) e pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), elucida o potencial tóxico e de bioa-
culumação - capacidade de certas substân-
cias se fixarem nos organismos marinhos 

- utilizando como modelo o molusco Perna 
perna, que se alimenta filtrando a água e que, 
além da relevância ecológica, é cultivado e 
extraído para consumo humano. 

Para Seabra, a oferta e o uso de um nú-
mero cada vez maior de fármacos, além do 
aumento de usuários de drogas em adensa-
mentos urbanos, levarão ao agravamento 
do quadro de poluição ambiental por essas 
substâncias e, consequentemente, torna-
rá a questão um problema de saúde públi-
ca. ”Políticas públicas de saneamento bási-
co, educação ambiental, educação em saúde 
e de combate ao uso e tráfico de drogas são 
necessárias, uma vez que a contaminação 
ambiental se relaciona intimamente ao nos-
so estilo de vida”, ressalta. 

Camilo Seabra, do 
Instituto do Mar (IMar/
Unifesp)
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Pesquisadores analisam 
águas coletadas próximo 
ao emissário submarino 
da Baía de Santos 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17307130?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17307130?via%3Dihub
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716300511
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Rei dos 
mares em perigo

Núcleo de pesquisa desenvolve marcadores genéticos que auxiliam 
na fiscalização da pesca ilegal de espécies de tubarão e raias 

Lu Sudré

biologia

A captura de tubarões aumentou sig-
nificativamente nos últimos anos e 
pode levar algumas espécies à extin-

ção. O alarmante cenário é resultado, princi-
palmente, da intensificação do consumo de 
uma sopa produzida com as nadadeiras do 
animal, muito apreciadas em algumas culi-
nárias, especialmente a da China, além do 
consumo de sua carne. Atualmente a pesca 
movimenta um lucrativo mercado globaliza-
do, tendo o Brasil como um grande exporta-
dor das nadadeiras, que são enviadas princi-
palmente por meio dos portos em Itajaí (SC), 
Belém (PA) e Natal (RN). 

Legalizado no país, o comércio das bar-
batanas deve seguir regulamentações como 
a obrigatoriedade de identificação de todas 
as espécies no livro de bordo das embarca-
ções e em todo o processo até o despacho 
para China, além da indispensabilidade 
do desembarque dos tubarões com suas 

nadadeiras naturalmente aderidas, como 
forma de combate à prática do finning, mé-
todo em que apenas as nadadeiras são cor-
tadas, seguido da devolução dos tubarões ao 
mar. Os poucos tubarões que resistem ao 
processo sofrem uma morte lenta e dolorosa. 

Apesar da lei, a prática ainda é muito 
registrada. Barcos estrangeiros já tiveram 
grandes lotes de barbatanas apreendidos 
devido a irregularidades quanto à declara-
ção das espécies, fato que configura crime 
ambiental.  

A identificação morfológica dos tuba-
rões é um dos empecilhos na fiscalização 
de diversas espécies protegidas, já que são 
animais muito semelhantes entre si e que, 
ainda por vezes, têm suas cabeças e nada-
deiras cortadas antes do desembarque, fa-
tor que atrapalha o trabalho nas estatísti-
cas pesqueiras. De acordo com o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), apenas 20% 
do total das capturas de tubarões e raias no 
Brasil recebem alguma menção à classifica-
ção taxonômica e, mesmo assim, na maioria 
dos casos refere-se apenas aos nomes popu-
lares, e, muitas vezes, esta identificação é re-
ferência para mais de uma espécie.

Coordenado pelo docente Fernando 
Fernandes Mendonça, o Núcleo de Genética 
Pesqueira e Conservação (Genpesc) do 
Laboratório de Biotecnologia Marinha do 
Instituto do Mar (IMar/Unifesp) – Campus 
Baixada Santista passou a aplicar a genética 
forense em tubarões e raias, resultando no 
desenvolvimento de marcadores genéticos 
para a identificação das espécies mais fre-
quentes nas pescarias e que pode até mesmo 
apoiar investigações e processos de órgãos 
oficiais do governo no combate à captura e 
comércio de espécies ameaçadas. 

“As amostras para estudos científicos, pe-
quenos fragmentos de qualquer parte dos 
tubarões, são recolhidas nos desembarques 
da pesca e em pontos de venda. Em segui-
da são levadas ao laboratório para análise. 
Nesses estudos são comumente encontra-
dos exemplares do tubarão-martelo Sphyrna 
lewini, dos cações-anjo Squatina guggenheim 
e Squatina oculta e da raia-viola Pseudobatus 
horkelli. Todas estas espécies ameaçadas e 
sob proteção legal com proibição da cap-
tura, embarque e comercialização”, afirma 
Mendonça. 

Após desenvolver métodos que utilizam 
regiões específicas do genoma e geram frag-
mentos de análises em eletroforese, técnica 
usada para separar fragmentos de DNA, o 
Genpesc passou a utilizar também a meto-
dologia de DNA Barcoding, que possibilita a 
leitura das sequências de DNA em um de-
terminado gene e permite a identificação de 

espécies de maneira semelhante a um códi-
go de barras comum.

Segundo Mendonça, em uma análise de 
DNA de uma apreensão de nadadeiras efe-
tuada pelo Ibama no litoral do Rio Grande 
do Norte, foi comprovado o crime ambien-
tal em ao menos 12% das nadadeiras des-
tinadas à China, pela declaração falsa do 
nome das espécies. Além das declarações 
falsas, também foi identificado a pesca e co-
mércio de espécies ameaçadas e atualmen-
te protegidas no Brasil, dentre elas o tuba-
rão-das-galápagos Carcharhinus galapagensis, 
(criticamente ameaçado), cação-fidalgo 
Carcharhinus obscurus (ameaçado) e tubarão-

-bico-fino Carcharhinus perezi (vulnerável).
Considerada uma iguaria na China e sím-

bolo de ascensão social, a sopa de barbata-
nas é um consumo antigo dos povos chi-
neses e, além do status social, foi difundida 
como um prato de características medici-
nais e afrodisíacas. Atualmente, existem di-
versos grupos de ambientalistas que comba-
tem a exploração dos tubarões para este fim. 

“O fim da cultura do consumo deve ser ainda 
mais trabalhado do que o próprio combate 
à captura e comércio dos tubarões”, pontua 
Mendonça. 
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genética forense para a 
identificação de espécies 
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em 2006
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ecologia e conservação marinha

Projeto monitora 
biodiversidade no 
litoral paulista
Pesquisa, financiada pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com as 
universidades federais do Rio de Janeiro e do ABC, mede o impacto da proteção 
ambiental em unidades de conservação 

Ana Cristina Cocolo O litoral do Estado de São Paulo reser-
va belezas impressionantes e uma 
biodiversidade riquíssima que está 

sendo foco cada vez mais de estudos, prin-
cipalmente, no que diz respeito à proteção 
ambiental.

Desde 2015, Fábio dos Santos Motta e 
Guilherme Henrique Pereira Filho, do-
centes e coordenadores do Laboratório 
de Pesquisa em Ecologia e Conservação 
Marinha (LabecMar) do Instituto do Mar 
(IMar/Unifesp) – Campus Baixada Santista, 
estão à frente de um projeto de monitora-
mento da biodiversidade marinha do lito-
ral paulista, com o intuito de medir os im-
pactos da conservação à longo prazo de 
três áreas já protegidas: o Parque Estadual 
Marinho da Laje de Santos – um dos prin-
cipais destinos turísticos de mergulho, a 
42 km da costa – e as estações ecológicas 
Tupinambás – que desde 1987 abrange par-
te das ilhas do Arquipélago dos Alcatrazes, 
localizado a 34 km da costa de São Sebastião 

– e Tupiniquins – que abrange as ilhas de 
Peruíbe, Camboriú, Castilho e Queimada 
Pequena, localizadas entre os municípios 
de Cananéia e Peruíbe. 

Além delas, a equipe também realiza 
estudos no entorno da Ilha da Queimada 
Grande, a 35 km do litoral de Itanhaém e 
de Peruíbe. A ilha é uma Área de Relevante 
Interesse Ecológico (Arie) e suas águas in-
tegram a Área de Proteção Ambiental (APA) 
Marinha do Litoral Centro, onde a pesca 
é permitida. O local também é conhecido 
como Ilha das Cobras, devido ao elevado nú-
mero de serpentes da espécie jararaca-ilhoa. 
Seu entorno é rico em corais, peixes e espé-
cies ameaçadas de extinção, como as tarta-
rugas marinhas. 

O projeto Avaliação da Efetividade do 
Parque Estadual Marinho da Laje de Santos 
e das Estações Ecológicas Tupinambás 
e Tupiniquins, que é financiado pela 
Fundação SOS Mata Atlântica e conta com 
a parceria das universidades federais do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e do ABC (UFABC), inclui 
uma série de estudos que buscam inventa-
riar a biodiversidade, mapear novos habitats 
e, sobretudo, medir o impacto da proteção 
ambiental dessas unidades de conservação 
(UCs). 

De acordo com Motta, resultados prelimi-
nares de mais de 400 mergulhos e 2 mil fotos 
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realizadas até o momento possibilitaram a 
descoberta e a caracterização de ambientes 
marinhos pouco conhecidos, além de uma 
avaliação geral da “saúde” dessas áreas por 
meio da análise de organismos (algas, corais 
e outros invertebrados) nos recifes rocho-
sos e da quantidade (biomassa) e da diver-
sidade de peixes encontrados. “A biomassa 
de peixes registrada nas áreas protegidas 
de Laje de Santos e da Estação Ecológica de 
Tupinambás foi significativamente superior 
à encontrada na área desprotegida da Ilha 
da Queimada Grande, ainda que essa área 
compreenda atributos naturais de grande 
relevância como, por exemplo, uma cober-
tura significativa de corais”, afirma. 

Para seu companheiro de pesquisas, 
Guilherme Pereira Filho, apesar dos desafios 
relacionados à falta de recursos e às amea-
ças diversas, como a pesca ilegal, as UCs têm 
conseguido, por meio de parcerias com os 
centros de pesquisa, avançar e aprimorar 
suas gestões. Tendo em mente a impor-
tância do conhecimento científico na ges-
tão da biodiversidade marinha, o LabecMar 
tem despendido esforços para implemen-
tar um acordo de cooperação técnica entre 

o Imar/Unifesp e o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
O acordo visa ao aprimoramento e expansão 
do programa de monitoramento que, agora, 
também terá a missão de subsidiar o orde-
namento das atividades de mergulho con-
templativo no Refúgio de Vida Silvestre do 
Arquipélago de Alcatrazes. Para essas novas 
atividades, o LabecMar conta com apoio do 
Instituto Linha D'Água.

Além das atividades no litoral paulista, 
o grupo liderado por Motta e Pereira Filho 
também integra a Rede Abrolhos, que de-
senvolve pesquisas aplicadas à conservação 
do Banco dos Abrolhos, localizado no sul 
do litoral da Bahia. No local, além de mo-
nitorarem a “saúde” dos recifes de corais, o 
grupo estuda a influência do sedimento de-
positado nas algas sobre o comportamen-
to alimentar dos peixes e a diversidade dos 
bancos de algas calcárias (rodolitos, tam-
bém chamados de rochas vivas). “Estamos 
demonstrando que o aumento de sedimento 
diminui o quanto os peixes conseguem co-
mer das algas”, explica Pereira Filho. “Se os 
peixes comerem pouco das algas, elas proli-
feram-se, levando à morte dos corais”. 
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As pesquisas de Fábio 
Motta (de azul) e 
Guilherme Henrique 
Pereira Filho envolvem 
várias unidades de 
conservação ambiental 
e contam com a parceria 
de diversos institutos e 
órgãos, como a Fundação 
SOS Mata Atlântica e o 
Instituto Chico Mendes 
de Conservação da 
Biodiversidade
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Título do Projeto Coordenador Agência de 
Fomento Período

Avaliação dos efeitos da acidificação dos oceanos sobre a biodisponibilidade de 
poluentes emergentes - Acidocean (Auxílio regular - Fapesp # 2017/07353-7)

Augusto Cesar Fapesp 2017-2019

Desenvolvimento de plataforma para avaliação de risco ambiental em 
ecossistemas marinhos

Augusto Cesar MCTI/Finep/
CT-Infra 2013-2017

Avaliação ecotoxicológica escalonada do impacto de poluentes emergentes 
associado ao emissário submarino de Santos - Ecomar

Augusto Cesar CNPq 2012-2015

Efeito do CO2 sobre a biodisponibilidade de contaminantes em sedimentos 
Marinhos associados a vazamentos de reservatórios petrolíferos (ECO2Mar).

Augusto Cesar CNPq/Capes 2012-2015

Desenvolvimento de protocolos para a avaliação de risco ambiental de 
produtos farmacêuticos introduzidos em ecossistemas marinhos - Ambmar

Augusto Cesar MCTI/Finep/
CT-Infra

Análise das pescarias, dinâmica populacional e variabilidade genética da 
pescada-cambucu (Cynoscion virescens) e da pescada-amarela (Cynoscion acoupa) 
na bacia de Santos (23?29°S)

Bruno Leite Mourato CNPq 2014-2017

Avaliação do risco ambiental de drogas ilícitas em ecossistemas marinhos Camilo Dias Seabra 
Pereira Fapesp 2016-2018

Avaliação do risco ambiental de fármacos em ambientes marinhos Camilo Dias Seabra 
Pereira

Universal 
CNPq 2013-2016

Componentes da diversidade beta em peixes de riachos costeiros da Baixada 
Santista (SP)

Fabio Cop Ferreira Fapesp 2016-2018

Avaliação da efetividade do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos e das 
Estações Ecológicas Tupinambás e Tupiniquins, litoral do Estado de São Paulo

Fabio dos Santos Motta Fundação SOS 
Mata Atlântica 2015 - 2016

Desenvolvimento de materiais de sensores baseados em filmes automontados 
de polímeros condutores e nanotubos de carbono para a determinação de 
Desreguladores Endócrinos em ambientes marinhos 

Fábio Ruiz Simões Fapesp 01/03/2015 a 
28/02/2017

Biodiversidade molecular e conservação de tubarões: banco genético, 
estruturas populacionais e rede internacional de colaboração científica 

Fernando Fernandes 
Mendonça Fapesp 2012-2016

Avaliação espectral da irradiância solar no território Brasileiro e cenários de 
aproveitamento solar

Fernando Ramos Martins CNPq 2014-2017

Programa Novas Parcerias (Nopa) Brasil/Alemanha – Otimização de sistemas 
fotovoltaicos para as condições ambientais brasileiras

Fernando Ramos Martins Capes 2015-2017

The environmental impact of biofuel production. Functional bio-indicators for 
sustainable and optimal biofuel production

Flávia Talarico saia Fapesp/
Bebasic 2013-2016

Utilização da vinhaça para produção de hidrogênio e metano em reatores 
termofílicos de duas fases - reator acidogênico seguido de reator metanogênico

Flávia Talarico saia Fapesp 2012-2015

A sub-bacia do rio Javari no contexto do projeto Peixes Amazônicos e Mudanças 
Climáticas - Amazonfish Brasil

Gislene Torrente Vilara Fapesp 2016-2019

Influência da sedimentação na herbivoria de macroalgas do maior complexo 
recifal do Atlântico Sul: Banco dos Abrolhos

Guilherme Henrique 
Pereira Filho CNPq 18/11/2014 a 

30/11/2017

Avaliação de processos que determinam a formação e a biodiversidade 
associada a bancos de rodolitos em diferentes escalas espaciais 

Guilherme Henrique 
Pereira Filho Fapesp 01/03/2017 a 

28/02/2019

Diversidade metagenômica do femto-, pico- e nanoplâncton em ambientes 
costeiros do Estado de SP

Gustavo Bueno 
Gregoracci Fapesp 2015-2017

Aprimoramento dos hindcasts sazonais do modelo CFSv2 para o litoral de São 
Paulo e aplicação no estudo dos organismos do entremarés rochoso

Gyrlene Aparecida 
Mendes da Silva CNPq 2017-2020

Título do Projeto Coordenador Agência de 
Fomento Período

Alterações em conchas de Lottia subrugosa como possível biomarcador para 
áreas costeiras multi-impactadas

Ítalo Braga de Castro Fapesp 02/02/2016 a 
02/02/2018

Uso de halófitas costeiras no biomonitoramento e biorremediação de 
sedimentos contaminados por micropoluentes utilizados em sistemas 
anti-incrustantes

Ítalo Braga de Castro Finep 05/06/2015 a 
05/05/2019

Assimilação, acumulação e degradação do TBT por Spartina alterniflora Ítalo Braga de Castro CNPq 02/11/2014 a 
02/11/2016

Orientador de Agentes Locais de Inovação (ALI) pelo CNPq e Sebrae (Santos e 
São Paulo-Centro)

José Alberto Carvalho dos 
Santos Claro CNPq - Sebrae 2012-2014

Caracterização das heterogeneidades e modelagem de análogos de 
reservatórios em depósitos fluviais e eólicos

Liliane Janikian Paes de 
Almeida Fapesp 2016-2018

Desenvolvimento de metodologias para determinar propriedades de petróleos 
brasileiros e a precipitação onset dos asfaltenos.

Lúcio Leonel Barbosa Fapesp 2017-2019

Scenario, fishery, ecological-economic modelling and viability network 
(Seaview)

Luiz Felipe Mendes de 
Gusmão Fapesp 2015-2017

Filogenômica da ordem Scleractinia (Cnidaria, Anthozoa): relações entre 
evolução da ordem e mudanças climáticas

Marcelo V Kitahara Fapesp 2017-2020

Competências e condições psicológicas de universitários Nancy Ramacciotti de 
Oliveira Monteiro Fapesp 2016-2018

A governança das águas subterrâneas no Estado de São Paulo Pilar Carolina Villar CNPq 
Universal 2016-2018

Transferring climate knowledge in the science-policy interface for adaptation 
to drought in Uruguay

Renzo Romano Taddei IAI 2014-2017

Towards usable climate science - Informing sustainable decisions and provision 
of climate services to the agriculture and water sectors of southeastern South 
America

Renzo Romano Taddei IAI 2012-2017

Climate services through knowledge co-production: a Euro-South American 
initiative for strengthening societal adaptation response to extreme events

Renzo Romano Taddei
Fapesp/

Belmont 
Forum

2016-2020

Efeito dos substratos artificiais na redução do estresse em camarões cultivados 
intensivamente com a tecnologia de bioflocos e estudo da diversidade 
bacteriana do sistema

Rodrigo Schveitzer CNPq 17/11/2014 a 
30/11/2017

Desenvolvimento de um Esquema Simples de Avaliação e Identificação da 
Toxicidade (AIT) de sedimentos marinhos utilizando um organismo bentônico 
(Nitokra sp.)

Rodrigo Brasil Choueri CNPq 2013-2016

Avaliação ecotoxicológica de sedimentos contaminados em cenários futuros de 
acidificação e aquecimento do meio Marinho

Rodrigo Brasil Choueri Fapesp 2017-2019

Força de interações ecológicas e a mediação ambiental em sistemas costeiros Ronaldo Christofoletti Fapesp 2017-2019

Interação entre processos ecológicos ascendentes e herbívoros regulando os 
produtores primários no entremarés rochoso subtropical

Ronaldo Christofoletti CNPq 2014-2018

Rede de Monitoramento de Ecossistemas Bentônicos Estuarinos: Estação 
Ecológica Juréia-Itatins (SP) e Baía de Paranaguá (PR) como modelos regionais 
para estudos sobre mudanças climáticas

Ronaldo Christofoletti
Fundação 

Grupo 
Boticário

2013-2017

Balanço entre processos ascendentes e descendentes reguladores de um 
sistema presa-predador do entremarés de costões rochosos: uma comparação 
inter-hemisférica

Ronaldo Christofoletti CNPq 2012-2015

Monitoramento ambiental do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos: 
subprojeto Plâncton

Ronaldo Christofoletti Petrobrás 2012-2016

Desenvolvimento de catalisadores sólidos baseados em óxidos semicondutores 
para produção de hidrogênio a partir da fotólise de água

Yvan Jesus Olortiga 
Asencios Fapesp 01/02/2017 a 

01/02/2019

Caracterização físico-química de materiais derivados de macroalgas do litoral 
da Baixada Santista e seu uso como filtro purificador de água.

Yvan Jesus Olortiga 
Asencios CNPq 01/05/2017 a 

01/05/2019

Projetos finalizados e em andamento no IMar/
Unifesp, financiados por agências de fomento
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Facilitar os procedimentos cirúrgicos in-
traoculares, por meio de uma técnica 
natural, barata e acessível, que permi-

te visualizar os tecidos microfinos do olho, 
de forma eficaz e segura. Foi com esse ob-
jetivo que pesquisadores do Departamento 
de Oftalmologia e Ciências Visuais da 
Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) 

- Campus São Paulo desenvolveram um co-
rante feito à base de antocianina, substância 
encontrada no açaí (Euterpe oleracea), fruta 
originária da Amazônia. 

“O composto, criado a partir de matéria-
-prima da flora brasileira, pode tornar-se, 
em breve, um produto comercial muito mais 
barato que os corantes sintéticos atualmen-
te disponíveis no mercado. Além disso, é um 
antioxidante com evidências preliminares – 
ainda não conclusivas – que sugerem maior 
segurança para uso intraocular que a dos co-
rantes já existentes. Tal resultado, ao ser apro-
priado pela saúde pública, representa um ga-
nho tanto para os pacientes quanto para os 
profissionais de saúde que realizam cirurgias 
vitreorretinianas”, comenta Mauricio Maia, 
coordenador do estudo e professor adjunto 
do departamento. 

O corante é aplicado na parte interna 
dos olhos para facilitar a identificação das 

membranas e dos tecidos transparentes que 
irão passar por alguma intervenção. A técni-
ca, denominada cromovitrectomia, é usada 
principalmente em cirurgias da retina (cama-
da mais interna do globo ocular, responsável 
pela formação da imagem) e do vítreo (con-
teúdo gelatinoso que preenche quase todo o 
espaço intraocular). 

“A retina, por exemplo, apresenta estrutu-
ras extremamente finas: algumas delas pos-
suem cerca de um milímetro, dividido em 100 
partes. É extremamente difícil a identificação 
intraoperatória, mesmo com microscópios de 
alta resolução. Os corantes, assim, são funda-
mentais para facilitar a visualização e realiza-
ção da cirurgia”, argumenta Maia. Os proce-
dimentos operatórios citados são necessários 
para doenças que comprometem o fundo dos 
olhos, como a retinopatia diabética, o buraco 
macular, a membrana epirretiniana, a síndro-
me de tração vitreomacular e o deslocamento 
da própria retina ou do vítreo, entre outras. 
Doenças com potencial, inclusive, de causar 
cegueira total.

Os corantes utilizados atualmente são a in-
docianina verde – mais tóxica –, a triancino-
lona e o azul brilhante, cujos custos variam 
entre R$ 200,00 e R$500,00 por dose. Tais 
substâncias não são capazes de colorir todas 

Uso do açaí beneficia a 
realização de cirurgias 
intraoculares
Composto desenvolvido a partir de fruta brasileira é eficaz, 
seguro e mais barato que os convencionais

patente

Juliana Narimatsu

as estruturas essenciais à cirurgia, sendo ne-
cessária a utilização de mais de um corante 
para as diversas etapas cirúrgicas. No entan-
to, quando aplicadas em excesso, corre-se o 
risco de causar atrofia nas camadas da reti-
na. “Nossa busca se concentrou, então, em 
um produto menos tóxico e mais eficiente”, 
pontua. 

A pesquisa iniciou-se em 2010 e analisou 
mais de vinte opções de corantes naturais já 
conhecidos pelos indígenas – urucum, aça-
frão, pau-brasil e beterraba, entre outros –, e 
utilizados para a pintura da pele. Foram feitos 
testes laboratoriais de pH, de cor e de adesão 
da antocianina às membranas intraoculares. 

O açaí, no caso, revelou capacidade de tin-
gimento superior, deixando os tecidos mais 
visíveis, além de não causar alterações identi-
ficáveis em 78 olhos cadavéricos testados com 
os diversos corantes da flora brasileira. O pro-
duto demonstrou afinidade na coloração da 
membrana limitante interna (localizada na 
parte central da retina, onde estão as células 
responsáveis pela identificação dos porme-
nores e cores da visão) e do vítreo. Concluiu-
se, portanto, que as moléculas antioxidantes, 
com capacidade de tingimento arroxeado das 
antocianinas presentes no extrato do fruto, 
podem ser substitutas dos atuais corantes 
sintéticos. 

“Esta descoberta é um exemplo – na área da 
ciência – de que ideias criativas, que atraem 
o financiamento público para a universidade 
brasileira, podem favorecer toda a socieda-
de. A novidade em utilizar um fruto nacional, 
bastante popular, para beneficiar os pacien-
tes é extremamente importante. Acreditamos 

que essa conquista precisa ser divulgada para 
demonstrar a competência que o Brasil pos-
sui no desenvolvimento de novas ideias e de 
tecnologias criativas”, justifica Maia.

Procedimentos finais 
Após o estudo experimental, o grupo de pes-
quisadores verificou a eficácia e a segurança 
do corante feito à base de açaí, formulado na 
concentração de 25%. Participaram dessa eta-
pa 25 pacientes que apresentaram diagnósti-
co de buraco macular idiopático (cujo sinto-
ma mais comum é a perda da visão central por 
conta de uma mancha ou distorção) por, pelo 
menos, dois anos. Todos eles foram submeti-
dos a testes clínicos (avaliação física e pré-a-
nestésica e demais exames oftalmológicos) e 
às cirurgias intraoculares. 

A cada procedimento cirúrgico, utilizan-
do-se o corante do açaí, os dez diferentes ci-
rurgiões envolvidos responderam a um ques-
tionário que avaliou a capacidade do corante 
em tingir temporariamente as membranas, 
classificando-a em uma escala de 0 a 10. A 
nota individual dada pelos cirurgiões corres-
pondeu à experiência prática de usar a subs-
tância à base de açaí, comparando-a com ou-
tras do mercado. O resultado da pesquisa 
apresentou uma média de 8,8.

“A enquete informou sobre duas importan-
tes vantagens: o corante roxo, por ser mais 
denso, mais pesado que a água, chega dire-
tamente aos tecidos, não havendo a necessi-
dade de intervenção técnica, um tipo de jato, 
para a sua aplicação, procedimento que pode 
prejudicar a retina. Além disso, determina-
das membranas, como a hialoide posterior 

https://www.flickr.com/photos/lets/3271084978/in/photolist-5Z4aAS-mGGukv-uDNB1q-HH98y-zGh2Fp-zxCEaw-voMUHg-6jTzbt-b3qPxT-8R9tpC-6jXLcy-6jXLBu-WE724g-4ecdeJ-pb6D7G-5YYNBK-fUzJyn-7WxPaN-bD3YGg-YuTDT3-6s35au-UeqaHs-apv3Mb-Zx4mK5-WFwoxz-dVoNgy-9w3PLa-4Aebs9-UiVDvP-aArPv9-fqu1TU-fQPdJC-hniioc-Zx4kz9-YuTF13-SF3zGd-yNK477-ZvjxEy-ccnE3G-8zcQ3a-XjDecT-7GE1Ge-6RUyoJ-XJJ3Yp-nRCbHT-5sq4zF-9wqKHW-9Bafc9-8tfuhg-9GzsPu
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O Brasil, conhecido como um país jovem, 
caminha a passos largos para a velhi-
ce. A estimativa, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
é de chegar até 2050 a 65 milhões de pessoas 
com 60 anos ou mais de idade, ou seja, cer-
ca de 30% do total de brasileiros. Tal índice é 
três vezes maior que a proporção de idosos 
de quatro décadas passadas. Fatores como a 
queda da taxa de fecundidade (número de fi-
lhos por mulher) e o aumento da longevidade 
contribuem para esta transformação do per-
fil etário. 

O processo de envelhecimento se encon-
tra em ritmo acelerado em todo o planeta. 
Projeções do documento Development in an 
Ageing World, publicado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), em 2007, indicam 
que acontecerá uma elevação expressiva no 
número de idosos em menos de meio sécu-
lo: em 2005 eles eram 10,4% (cerca de 670 mi-
lhões), já em 2050 representarão 21,7% do total 
(2 bilhões). “Não só pelo crescimento numéri-
co da população mais velha, mas também pe-
las mudanças sociais e políticas que envolvem 
o ambiente que a cerca, desde a família até a 
convivência nos espaços públicos, principal-
mente com aqueles que um dia ficarão velhos, 

que fazem essa questão ser relevante na nos-
sa sociedade”, pontua Juliane Domingos 
Yamanaka, pesquisadora do Programa de 
Pós-graduação em Ciências Sociais da Escola 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(EFLCH/Unifesp) – Campus Guarulhos. 

Em sua dissertação de mestrado, 
Yamanaka busca compreender as perspecti-
vas sobre a velhice em construções exibidas 
pelos filmes nacionais. A análise foi feita a par-
tir de três produções recentes: Depois Daquele 
Baile (dirigida por Roberto Bomtempo e lan-
çada em 2006), O Outro Lado da Rua (Marcos 
Bernstein, 2004) e Onde Anda Você (Sérgio 
Rezende, 2004). O trabalho, financiado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e apresentado no 
segundo semestre de 2016, foi desenvolvi-
do sob orientação de Andréa Cláudia Miguel 
Marques Barbosa, docente do Departamento 
de Ciências Sociais da EFLCH/Unifesp. 

“As produções fílmicas permitem perce-
ber o movimento imaginário da sociedade”, 
observa Yamanaka. A narrativa e a forma de 
expressão do cinema são construídas a par-
tir da realidade e provocam novas percep-
ções nos espectadores. “É uma via de mão 
dupla. Os filmes são produzidos a partir do 

Ser velho  
no século XXI

O cinema ajuda a refletir sobre o envelhecimento da população 
brasileira, que, em 2050, contará com 30% de idosos

longevidade

Juliana Narimatsu

– específica dessa intervenção cirúrgica –, fo-
ram facilmente observadas. A substância foi 
considerada, assim, útil em todos os casos”, 
resume Maia.

Já em relação aos exames de acompanha-
mento dos pacientes, realizados nos seis me-
ses posteriores à cirurgia – que fizeram parte 
das fases I e II do ensaio clínico – e até o mo-
mento, foram observadas segurança e eficá-
cia  próprias à boa técnica. O coordenador do 
estudo ressalta a importância do trabalho em 
equipe, no qual mais de 80 profissionais fo-
ram diretamente envolvidos. 

“Acreditamos que o corante natural, em 
relação aos convencionais, além de ter o po-
tencial de ser mais barato, pode ser também 
mais seguro. Essa última questão está sendo 
estudada a partir de um modelo celular, e su-
pomos, ainda, que as antocianinas podem ter 
um papel importante nas cirurgias vitreorre-
tinianas como quelar (ligar-se a uma molé-
cula danosa, que pode destruir as células) o 
oxigênio reativo – conhecido como oxigênio 

singleto –, liberado durante o procedimento 
cirúrgico e que é tóxico para a retina. Isso é 
uma grande vantagem para a substância ex-
traída da fruta brasileira.” 

O próximo passo dos pesquisadores é 
aperfeiçoar o composto para inseri-lo futu-
ramente no mercado. O estudo é financia-
do com recursos do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) e de parce-
rias público-privadas. Em 2010, o corante na-
tural foi patenteado pela Unifesp, que detém, 
portanto, sua propriedade intelectual. 

“O grande desafio agora é transformar a 
substância em produto comercial, para be-
nefício dos pacientes, o que deve obrigato-
riamente passar pelas fases e processos re-
gulatórios da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)”, conclui Maia. “Temos 
convicção de que será possível obter um 
produto útil aos pacientes brasileiros e do 
exterior”.
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Injeção controlada do corante 
desenvolvido, demonstrando a 
facilidade para tingir as estruturas 
alvo do olho, minimizando a 
possibilidade de danos durante o 
ato cirúrgico

Diferentes tonalidades 
da coloração roxa do 
corante composto pelas 
antocianinas do fruto do 
açaí, de acordo com os 
níveis distintos de PH e 
osmolaridade, corrigidos 
para uso em humanos

Diferentes tonalidades 
da coloração roxa dos 
diversos compostos das 
antocianinas do fruto do 
açaí, de acordo com PHs e 
osmolaridades distintas. O 
corante com PH fisiológico 
e osmolaridade adequada 
para uso no olho humano 
encontra-se na gota 
central da Placa  de Petri

Etapa cirúrgica da remoção 
da primeira camada da retina 
(membrana limitante interna). 
O corante tem a capacidade 
de tingir de roxo a membrana 
interna, facilitando sua remoção 
ao redor do buraco macular
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Mauricio Maia, 
coordenador do estudo
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olhar de alguém, apresentando recortes do 
real e, quando circulam, interagem com ou-
tros olhares, provocando pensamentos e per-
cepções”, explica a pesquisadora. “Essas obras, 
portanto, precisam ser consideradas não ape-
nas produtos, mas agentes importantes para 
compreender as esferas da vida e as dinâmi-
cas sociais, já que o cinema nos provoca a in-
terpretar os aspectos da realidade”. 

Os filmes abordam o envelhecimento 
por diferentes olhares e perspectivas. Depois 
Daquele Baile se passa em Belo Horizonte, onde 
Dóris (Irene Ravache), viúva e dona de uma 
pensão, tem como clientes assíduos Freitas 
(Lima Duarte) e Otávio (Marcos Caruso), dois 
velhos amigos que disputam o seu coração. 
O Outro Lado da Rua traz Regina (Fernanda 
Montenegro), que mora com sua cachorrinha 
em um apartamento em Copacabana e é vo-
luntária em um programa social para aposen-
tados. Onde Anda Você apresenta o ex-palhaço 
Felício (Juca de Oliveira), que vive solitário no 
centro de São Paulo, mas decide buscar a feli-
cidade ao retomar a sua profissão e procurar 
um novo parceiro.

Velho é o outro! 
Em O Outro Lado da Rua, Regina está sentada 
no banco de uma praça e conversa com uma 
voluntária do programa social, que tricota. 
Outros jogam dominó ou cartas. Em um dado 
momento, Regina fala: “Ah, Deus! Por que 
essa velharada toda não vai para casa fazer al-
guma coisa? Cuidar da vida? Inclusive você!”, 
gesticula para a colega. A personagem pare-
ce lutar contra a ideia de ser idosa e, durante 
o longa, tenta sempre se ocupar com alguma 
atividade, dizendo que “não tem tempo livre”. 
Segundo a pesquisadora, esse tipo de com-
portamento é comum entre os idosos e acon-
tece por conta da imagem do “ser velho” estar 
relacionada muitas vezes à invalidez física e 
social. “Muitos não conseguem demonstrar 
que são velhos e buscam sempre outra pessoa 
para colocar nesse lugar”, pontua.

Otávio, de Depois Daquele Baile, é atento à 
sua saúde e peso, faz dietas restritivas, toma 

diversos remédios e aparenta ser amargura-
do. O amigo Freitas não se preocupa com sua 
alimentação, é animado e descontraído, ex-
travasa essa energia até em suas vestimentas: 
conjunto de regata e bermuda. Freitas diz ao 
Otávio que ele se preocupa demais: “O impor-
tante é viver bem a vida”. Em outra ocasião, 
Otávio critica o amigo por se vestir como um 
garoto. “A idade acaba por enquadrar as pes-
soas dentro de classificações que não fazem 
jus ao comportamento e ao estilo de vida de-
las. O essencial é perceber que a velhice não é 
homogênea, pois cada um possui sua indivi-
dualidade de enfrentar essa fase da vida, de-
monstrando suas fraquezas e suas qualida-
des”, comenta Yamanaka.

Indagações e relações sociais
No Brasil, de acordo com o IBGE, a concentra-
ção de pessoas com 60 anos ou mais de idade 
está localizada nos grandes centros urbanos, 
em especial no Sudeste. O ambiente urbano 
moderno, com suas mudanças tecnológicas e 
econômicas, ritmo acelerado e frenético, ver-
ticalização dos espaços, acesso à informação 
e facilidade dos contatos, influencia as rela-
ções entre as gerações e causa choques físi-
cos e perceptivos na vivência dos indivíduos, 
principalmente nos mais velhos. 

Felício, de Onde Anda Você, demostra esta 
inquietação ao afirmar que a televisão “já não 
é mais a mesma” ou quando estranha a má-
quina de filmar de Rafa (Tiago Moraes), ra-
paz que o ajuda nas gravações das audições 
durante a busca por um novo parceiro come-
diante. Rafa acusa Felício de ser ignorante e 
não saber que aquela câmera é a mais nova no 
mercado. “A velhice, dentro dos valores cen-
trados na modernidade, é alteridade absoluta, 
de difícil compreensão, tornando-se anacrô-
nica diante desse tempo em que a juventude 
é mais valorizada”, observa a pesquisadora.

A dificuldade é enfrentada também nas re-
des de sociabilidade. Os mais velhos não bus-
cam criar laços com pessoas que não perten-
cem ao seu círculo social. A intimidade, nesse 
ponto, torna-se algo praticamente impenetrá-
vel, as relações ficam efêmeras e o isolamento 
com o mundo exterior acaba se acentuando. 
O personagem Felício, por exemplo, possui 
amigos que aparentam ser de longa data. Os 
encontros entre eles acontecem sempre no 
mesmo lugar, na casa de Felício, e com data 
marcada: toda quinta-feira, à noite, para uma 
jogatina. 

Os motivos da fragilidade em se relacio-
nar estão ligados, muitas vezes, à sensação de 
medo do desconhecido e da violência. Freitas, 

em Depois Daquele Baile, representa a típica ví-
tima que sofre um assalto logo depois de sa-
car a sua aposentadoria no banco. “As massas 
amedrontadas e solitárias são fenômenos en-
dêmicos da convivência nas metrópoles, em 
que as pessoas passam a não interagir, te-
mendo o contato com lugares públicos”, co-
menta Yamanaka.

Outra razão é o apego ao lar, ambiente que 
transmite tranquilidade, conforto e seguran-
ça para esse grupo. Os idosos acabam estabe-
lecendo não só os afazeres e as atividades de 
lazer dentro da esfera doméstica, como os re-
lacionamentos. No filme Depois Daquele Baile, 
a maioria das cenas da personagem Dóris 
ocorre em sua casa, espaço que também é o 
seu local de trabalho. “A moradia é encarada 
como uma espécie de redoma de proteção”. 

Por fim, existe a questão da memória. Os 
mais velhos resgatam práticas do passado 
que, por conta das transformações sociais, 
acabaram se extinguindo. “A experiência de 
envelhecimento é cada vez mais impedida de 
dinâmicas interativas realizadas em outras 
épocas, como ir ao vizinho ou passear ao ar 
livre sem preocupação com a hora ou a se-
gurança”, analisa Yamanaka. “Contudo, hoje, 
espaços públicos – parques e praças – estão 
sendo criados com a intenção de propiciar a 
convivência dos idosos, seja entre eles, seja 
com outras gerações”.

Corpos envelhecidos
Em Outro Lado da Rua, Regina inicia um rela-
cionamento com Camargo (Raul Cortez). A 
atração física entre eles é construída ao lon-
go da trama, mas, em um momento, a perso-
nagem demonstra receio em ficar nua: “Não 
dá! Tenho cicatriz de cesariana, outra de 
apendicite. Isso aqui é um verdadeiro jogo 
de estrias. Como é que eu vou tirar a roupa?”. 
A vida sexual é um pilar importante para o 
envelhecimento ativo, apesar de ser trata-
da como tabu. “O imaginário do corpo en-
velhecido traz a ideia de delimitações, ainda 
mais em uma sociedade que possui a juven-
tude como valor. Os idosos, assim, hesitam 
em apresentar esta fragilidade estereotipa-
da da idade, influenciando em suas relações 
sexuais e contribuindo com o discurso de se-
rem assexuados”, frisa a pesquisadora. 

Felício, em Onde Anda Você, vai a um pros-
tíbulo e no momento em que está a sós com 
uma mulher, rejeita-a e nega qualquer tipo 
de contato mais íntimo. “A ideia de asse-
xualidade na velhice está empregada tanto 
no sentido de falta de interesse, quanto no 
sentido da prática. O pensamento de declí-
nio sexual na velhice orienta os indivíduos, 
em especial os idosos, a incorporar isto em 
suas vidas. Contudo, é importante entender 
que o desejo sexual é evidente em qualquer 
idade”. 

A melhor idade
O termo idoso surgiu na França na década de 1960, 
com o objetivo de criar uma nova sensibilidade no tra-
tamento desse público, combatendo a sua segregação 
e trazendo a ideia de respeito, dignidade e referência 
para os mais jovens. Já a expressão terceira idade – e 
também melhor idade – apareceu para dar ao enve-
lhecimento uma conotação de ser um período livre e 
ativo, voltado ao lazer e a realizações, um novo estilo 
de vida. “Esta última noção, na realidade, restringe-

-se a apenas uma parcela dos idosos, aos aposentados 
com saúde, liberdade e condições financeiras, capazes 
de buscar outras atividades fora da sua rotina. O movi-
mento propiciou ainda uma formação de mercado de 
consumo destinada a esse segmento, além de enqua-
drar essa ideia como parâmetro para os mais velhos”. 

A capacidade de exercer a sociabilidade é impor-
tante para viver o envelhecimento de forma mais ame-
na. A confraternização, ilustrada dentro da pensão de 
Dóris, de Depois Daquele Baile, com um jantar dançante 
que ela mesma promove todas as sextas-feiras, exalta 

a importância da convivência e da troca de experiên-
cias, sobretudo entre as diferentes gerações. Os bai-
les são uma forma de socialização incluída na agenda 
de muitos idosos e que possibilita ainda a sua própria 
inclusão.

Nas últimas décadas, no entanto, o comércio vol-
tado aos idosos vem ganhando espaço nas pratelei-
ras e na vida desse público. De olho no filão, as men-
sagens publicitárias promovem uma nova percepção 
da velhice. “O velho busca renovar, assim, a sua ima-
gem diante da sociedade, conquistando uma melhor 
forma física, adquirindo produtos que prometem re-
juvenescer sua aparência ou suplementos vitamínicos 
que afirmam dar energia e disposição”. O personagem 
Otávio é um caso: consumista de uma grande quan-
tidade de remédios, vitaminas, comidas light e sem 
colesterol. “Não há como medir, nem comparar as ve-
lhices. Cada um a encara de maneira distinta e as es-
colhas sobre como ser velho devem partir do próprio 
idoso”, reflete Yamanaka.
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Juliane Domingos 
Yamanaka, pesquisadora 
do Programa de Pós-
graduação em Ciências 
Sociais da EFLCH/Unifesp

Cartazes de divulgação 
dos filmes avaliados 
na pesquisa de Juliane 
Yamanaka
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Duas pesquisas recentes, coordena-
das por Lucildes Pita Mercuri, pro-
fessora do Instituto de Ciências 

Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 
(ICAQF/Unifesp) – Campus Diadema, po-
dem trazer novas e importantes patentes 
à instituição. Ambas apresentam diversas 
inovações quanto à estabilização de bioati-
vos (compostos funcionais): o ácido retinoi-
co, forma oxidada da vitamina A, indicada 
para o tratamento tópico do envelhecimento 
da pele, e o etinilestradiol, hormônio utiliza-
do em pílulas anticoncepcionais.

O ácido retinoico – instável na presença 
de oxigênio ou quando exposto à luz e a al-
tas temperaturas – comumente provoca eri-
tema, queimação e prurido devido à rápida 
liberação na pele. Quanto ao etinilestradiol 
(EE), é um conhecido estrogênio, que figu-
ra como componente em quase todas as 
formulações de anticoncepcionais e como 
repositor hormonal. Integra comprimidos 
ingeridos diariamente, mas apresenta fotos-
sensibilidade, o que dificulta sua manipula-
ção em formulações farmacêuticas. 

“Decidimos estudar a encapsulação de 

ambos os compostos no intuito de estabi-
lizá-los, protegê-los, aumentar o tempo de 
reatividade no organismo e diminuir os efei-
tos colaterais quando administrados em al-
tas doses”, explica Mercuri. Uma das manei-
ras de contornar esses efeitos é controlar a 
volatilidade das substâncias: a coordenado-
ra afirma que a encapsulação aumenta a es-
tabilidade química e assegura a liberação 
mais lenta dos ativos. 

O suporte químico escolhido para esses 
estudos foi a sílica mesoporosa altamente 
ordenada do tipo SBA-15, formada por agru-
pamentos de sílica (SiO2), organizados em 
estruturas hexagonais (vide figura). Trata-se 
de um nanomaterial obtido a partir das mo-
léculas de tetraetilortosilicato [Si (OC2H5)4], 
como fonte de sílica, que se hidrolisam na 
presença de surfactantes neutros (substân-
cias capazes de interagir com água e com 
moléculas não solúveis em água), os quais 
funcionam como direcionadores orgânicos 
das estruturas desejadas.

A encapsulação ocorre pelo armaze-
namento dos compostos nos mesoporos 
de cada nanoestrutura de sílica, devido à 

possível afinidade química entre os ativos 
e a superfície das matrizes de SBA-15. “A 
exemplo das ligações de hidrogênio, for-
mam-se ligações fracas entre a sílica e os 
ativos, de modo que estes permanecem nos 
poros sem serem incorporados – um fenô-
meno denominado adsorção”, descreve a 
pesquisadora.

“Estudos recentes revelam que os nano-
materiais mesoporosos possuem caracterís-
ticas que os tornam ideais para o armaze-
namento de substâncias com características 
distintas, como estabilidade química, bio-
compatibilidade, grande área superficial 
e poros com volume e diâmetro variáveis, 
além de tamanho e forma de partículas con-
troláveis”, esclarece. 

Embora a sílica seja bastante utilizada 
na indústria cosmética e farmacêutica, ne-
nhum documento anterior menciona o uso 
de sílica mesoporosa, SBA-15, na encapsu-
lação desses bioativos. “Há outros sistemas 
de armazenamento disponíveis, como as 
microesferas poliméricas, lipossomas, na-
nopartículas poliméricas e nanopartículas 
lipídicas sólidas”. O nanomaterial em ques-
tão mostrou, entretanto, um desempenho 
superior aos suportes já existentes. “Cada 
unidade de SBA-15 utilizada na encapsula-
ção do ácido retinoico, por exemplo, possui 
uma área superficial de 755 m² por grama 
de sílica e poros com volume de 1,13 cm3 por 
grama de sílica e diâmetro de 6,3 nanôme-
tros”, relata.

Uma nova opção para o 
rejuvenescimento da pele
O pedido de patente para o processo de en-
capsulação do ácido retinoico em sílica me-
soporosa altamente ordenada já foi acei-
to pelo Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (Inpi). Os responsáveis pelo de-
senvolvimento do novo material afirmam 
que este poderá ser utilizado em produ-
tos dermatológicos, aposta fundamenta-
da no desempenho positivo da matriz. A 
equipe é formada por Mercuri, Jivaldo do 
Rosário Matos, professor e pesquisador 
do Instituto de Química da Universidade 
de São Paulo, e Solange Teixeira Soares 
Santos, farmacêutica industrial e professo-
ra do Centro Universitário das Faculdades 
Metropolitanas Unidas. 

O processo descrito, considerado ino-
vador, abrange a solubilização do ácido re-
tinoico, a adição da matriz mesoporosa, a 
filtração da suspensão e a evaporação com-
pleta do solvente. Além dessas etapas, os 

Sílica mesoporosa: 
suporte promissor para 
liberação de compostos
Nova técnica estabiliza fármacos, aumenta o tempo de reatividade no 
organismo e diminui impacto de efeitos colaterais

nanotecnologia

Valquíria Carnaúba

pesquisadores mencionam no documento 
de requisição da patente outros pormenores. 

“O uso do etanol com pureza de 99,5% como 
solvente e a solubilização do ácido retinoico 
com o auxílio do ultrassom ou por agitação 
magnética são procedimentos também con-
siderados inovadores nesse processo”, com-
plementa Mercuri.

Para a verificação da encapsulação do áci-
do retinoico no nanomaterial de sílica foram 
aplicadas as técnicas analíticas de termogra-
vimetria e termogravimetria derivada (TG/
DTG), calorimetria exploratória diferencial 
(DSC), espectroscopia de absorção na re-
gião do infravermelho com transformada de 
Fourier (FTIR), análise elementar (AE),  me-
didas de adsorção de nitrogênio, microsco-
pia eletrônica de varredura (MEV) e micros-
copia eletrônica de transmissão (MET). 

Posto que cada matriz de SBA-15 liberou 
o composto mais lentamente e com taxas 
mais constantes em relação a outros supor-
tes, os pesquisadores confirmam a perspec-
tiva de sucesso de sua encapsulação para 
produtos dermatológicos como cremes e 
loções, em concentrações que podem variar 
entre 0,025% e 0,1%. 

Anticoncepcionais que dispensam 
ingestão diária
As técnicas utilizadas para a obtenção da sí-
lica mesoporosa e para a estabilização do 
etinilestradiol (EE) são bastante semelhan-
tes às descritas anteriormente. Diferem 
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Imagem por microscopia eletrônica da sílica mesoporosa do tipo SBA-15, nanomaterial 
composto por moléculas de sílica organizadas em estruturas hexagonais
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Programas de
Pós-Graduação

Todos os programas de pós-graduação oferecidos pela 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – nos seis campi 
que a compõem – foram reunidos de forma didática neste 
catálogo. 

Nele é apresentado um breve descritivo de cada programa, 
com seus principais objetivos, linhas de pesquisa e nota de 
avaliação atribuída pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

somente quanto ao solvente dos compos-
tos encapsulados: no caso do ácido retinoi-
co, optou-se pelo etanol com pureza de 99%; 
já no caso do etinilestradiol, a aposta recaiu 
sobre a acetona. 

A equipe, desta vez formada por Mercuri, 
Jivaldo do Rosário Matos, Maria de Lourdes 
Leite de Moraes, docente do ICAQF/ Unifesp, 
e Vania Carolina Moreira, doutoranda do 
programa de pós-graduação em Biologia 
Química do mesmo instituto, verificou que 
a estabilidade do composto também se as-
semelhava ao caso anterior, excetuando-se 
a medida de adsorção de nitrogênio. Os ou-
tros parâmetros foram avaliados por meio 
de análise elementar (AE), espectroscopia de 
absorção na região do infravermelho com 
transformada de Fourier (FTIR), termogra-
vimetria e termogravimetria derivada (TG/
DTG) e calorimetria exploratória diferencial 
(DSC).

Os primeiros resultados mostraram cla-
ramente que a metodologia empregada na 
encapsulação do EE na SBA-15 foi satisfa-
tória. De acordo com Mercuri, “as análises 

por TG/DTG, DSC, FTIR e AE confirmaram a 
presença de etinil no suporte silicático, des-
tacando-se a escolha da acetona como o me-
lhor solvente transportador do EE”. 

As possíveis aplicações práticas dessa 
invenção animam os pesquisadores para a 
realização de testes in vivo, já que a novida-
de pode facilitar a vida de muitas mulheres 
em idade fértil. A coordenadora do estudo 
vislumbra a criação de um anticoncepcio-
nal que dispense a ingestão diária. Com isso, 
pode-se diminuir a dose consumida de hor-
mônios e os efeitos colaterais, evitando-se o 
esquecimento – motivo de muitas gravide-
zes não planejadas.

Os componentes da segunda equipe afir-
mam não existir preocupação quanto à in-
gestão de cápsulas de SBA-15, uma vez que 
a sílica não pode ser digerida pelo ser hu-
mano. De acordo com eles, esse composto é 
facilmente descartado pelo organismo, uma 
vez que não pode ser degradado pelos sucos 
gástricos, assim como ocorre com a celulose. 

Além disso, os pesquisadores de ambas 
as equipes são unânimes em reconhecer que 
os solventes etanol e acetona são eliminados 
no processo de secagem – ou seja, não há ne-
nhum risco de toxicidade, caso o produto se 
torne comercial. 

Mercuri frisa, ainda, que a requisição 
de patente para o processo de encapsula-
ção do etinilestradiol tramita no Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) 
e que sua aprovação certamente ocorrerá 
este ano.

Esquema do processo de encapsulação

1) Imagem por microscopia eletrônica de transmissão da SBA-15  
2) Estrutura  química do etinilestradiol  
3) Representação de sua encapsulação nos mesoporos da SBA-15

SBA-15/Etinilestradiol - Patente (BR 10 2016 0214459 - data do depósito: 16/09/2016) 
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 As pesquisadoras (da 
esquerda para a direita) 
Maria de Lourdes Leite de 
Moraes, Vania Carolina 
Moreira e Lucildes Pita 
Mercuri apostam na sílica 
mesoporosa como suporte 
químico mais eficaz e 
menos agressivo ao ser 
humano
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Amormino dos Santos Gonçalves (KSU-USA)
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O objetivo geral do programa é formar pesquisadores de alto 
nível, autônomos e críticos, que possam romper as fronteiras 

do conhecimento nas respectivas áreas de concentração e que, dessa 
forma, sejam capazes de desenvolver pesquisas científicas inova-
doras. Espera-se também que estejam aptos a integrar o mercado 
de trabalho em instituições de nível superior, atuando nas áreas de 
pesquisa e docência. Alinhado às tendências científicas e tecnoló-
gicas atuais, que se baseiam em tecnologias multidisciplinares e 
convergentes, este programa busca estimular a integração entre 
diferentes áreas do conhecimento como a Genética, a Epigenética, 
a Proteômica, a Biologia celular e funcional e a Biologia do desenvol-
vimento. Outro grande objetivo é a transferência do conhecimento 
gerado na pós-graduação para a sociedade, de forma a melhorar a 
educação no país.

Linhas de Pesquisa: 
• Genética: Genética e Epigenética do câncer / Genética humana 
e médica
• Biologia Celular e Molecular: Biologia celular e molecular 
aplicada a doenças do envelhecimento / Biologia estrutural e 
funcional aplicada / Biologia reprodutiva

Biologia Estrutural 
e Funcional
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Imagem meramente ilustrativa

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 12 343
Doutorado 37 164
Pós-Doutorado  12 12

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Áreas de Concentração: 
Genética / Biologia celular e 
molecular

Campi Envolvidos: 
São Paulo • Escola Paulista  
de Medicina (sede)
Diadema • Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas

Coordenação: 
Sintia Iole Nogueira Belangero

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/biologiaestruturalefuncional

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Imagem meramente ilustrativa

Ciência Cirúrgica 
Interdisciplinar

Este programa foi estruturado mediante um currículo de ativi-
dades acadêmicas e 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 conhecimento das ferramentas epidemiológicas clínicas necessá-
rias à elaboração de pesquisa científica e promover sua divulgação. A 
estrutura disciplinar em módulos constitui o eixo central de desen-
volvimento dessas atividades. Iniciado em 1975, o programa apre-
sentou notável evolução. Atualmente o corpo docente é constituído 
por 15 orientadores, 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 operatórias minimamente 
invasivas
• Avaliação de técnicas alternativas analgésicas e anestésicas
• Expressão tecidual de biomarcadores e correlações diagnósticas 
e prognósticas
• Fisiopatologia e diagnóstico da dismotilidade do tubo digestório
• Prevenção de efeitos adversos peroperatórios
• Repercussão morfofuncional e cicatrização tecidual após 
aplicação cirúrgica de próteses
• Revisão sistemática de intervenções terapêuticas cirúrgicas
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 19 211
Doutorado 20 122
Pós-Doutorado  7 6

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Áreas de Concentração: 
Inovações diagnósticas e 
terapêuticas / Efeitos decorrentes 
de procedimentos biológicos 
experimentais

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Gaspar de Jesus Lopes Filho

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/cienciacirurgica
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Imagem meramente ilustrativa

Ciência, Tecnologia e Gestão 
Aplicadas à Regeneração Tecidual

O mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Gestão Aplicadas 
à Regeneração Tecidual, vinculado à pós-graduação em Cirurgia 

Translacional, do Departamento de Medicina da EPM/Unifesp, visa 
fortalecer os conhecimentos em saúde, elevando a qualificação dos 
profissionais dessa área e motivando-os para a pesquisa de temas 
que possam contribuir para transformações no cotidiano do cuidado 
e para soluções inovadoras e criativas, que utilizem a metodologia 
científica e incidam sobre problemas de atenção à saúde nos diversos 
níveis de complexidade. O programa – que tem caráter múlti e inter-
disciplinar – reflete os avanços do desenvolvimento científico na área 
e atende à política de educação permanente.

Seus objetivos consistem em: 1) capacitar e qualificar profissio-
nais da área de saúde, que atuam na rede de saúde pública ou priva-
da, propiciando formação abrangente e espírito crítico, por meio de 
acordos previamente realizados; 2) formar profissionais competentes 
para o mercado de trabalho, capazes de utilizar o método científico 
e a pesquisa, de modo a agregar valor a suas atividades; 3) promover 
a pesquisa aplicada, visando ao desenvolvimento de produtos e pro-
cedimentos para melhorar a eficiência na área de saúde; 4) transferir 
conhecimento  científico a empresas do mercado, ao setor público e 
à sociedade como um todo, visando ao aumento de produtividade; 5) 
formar profissionais capazes de propor, por meio do uso do método 
científico, políticas que permitam a otimização da aplicação de recur-
sos em prol do desenvolvimento científico e social na saúde.

Podem candidatar-se ao curso: médicos, enfermeiros, bioquími-
cos, especialistas em ciência da computação, psicólogos, nutricionis-
tas, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, biólogos, engenhei-
ros, arquitetos, advogados, biomédicos e profissionais diversos, com 
diploma de formação credenciado pelo MEC, os quais atuem na área 
de regeneração tecidual ou em outra, correlata a ela, na rede de saú-
de pública ou privada.

Linhas de Pesquisa: Desenvolvimento de protocolos e padroniza-
ção de procedimentos na prevenção e/ou tratamento de úlceras de 
MMII (úlceras por pressão, diabéticas e venosas) e queimaduras • 
Aperfeiçoamento e aplicabilidade de produtos e processos em rege-
neração tecidual • Gestão e qualidade em feridas e lesões teciduais
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Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3

Área de Concentração: 
Inovação e tecnologia na 
prevenção e tratamento de lesões 
teciduais

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Elvio Bueno Garcia

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 43 17

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http:/ppg.unifesp.br/regeneracaotecidual

Imagem meramente ilustrativa

Ciências Biológicas 
Biologia Molecular

A pesquisa biológica experimenta uma fase de crescimento expo-
nencial, motivada pela percepção inovadora de uma unidade 

básica, comum a todas as formas de vida. A chave para um problema 
envolvendo tumores pode residir em pesquisas sobre fungos, anfí-
bios ou moscas. O desafio ao se estruturar o programa de pós-gra-
duação em Biologia Molecular foi o de selecionar os conceitos fun-
damentais, verificar a pertinência dos temas abordados e adequar 
sua profundidade de abordagem para o pós-graduando. Este pro-
grama 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 apresentação dos 
resultados obtidos em discussões de grupo e à exposição de traba-
lhos científicos publicados na literatura internacional. 

Linhas de Pesquisa: 
• Estrutura, atividades e síntese de peptídeos e proteínas
• Bioquímica de sistemas em estados patológicos
• Glicobiologia 
• Biologia estrutural
• Imunoquímica de glicoconjugados
• Internalização de glicoconjugados
• Proteases e inibidores de proteases
• Neurobiologia
• Processo regenerativo nervoso
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 57 630
Doutorado 79 456
Pós-Doutorado  77 25

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Níveis e Conceitos 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: 
Marimélia Aparecida Porcionatto

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/biologiamolecular

programas de pós-graduação campus são paulo / epm programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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Ciências da Saúde Aplicadas ao 
Esporte e à Atividade Física

Medicina Esportiva - esta área de concentração inclui segmentos 
teóricos e práticos da Medicina que investigam a influência do 

exercício, do treinamento e do esporte sobre as pessoas sadias ou 
doentes, com a finalidade de prevenir, tratar e reabilitar.

Trabalha com o objetivo de avaliar e acompanhar os praticantes 
de atividade físico-desportiva antes, durante e após seu desempe-
nho, reunindo atletas de alto nível ou não atletas, que procuram 
utilizar a atividade física como meio de melhorar a saúde e a qua-
lidade de vida.

Os objetivos deste programa de pós-graduação são:
a) qualificar profissionais em Ciências da Saúde Aplicadas ao 

Esporte e à Atividade Física para ações de intervenção de maior com-
plexidade na rotina de trabalho da área;

b) oferecer oportunidade de formação continuada, com visão 
multidisciplinar, para a criação, mobilização e consolidação de com-
petência técnico-científica no campo da saúde aplicada ao exercí-
cio físico;

c) disponibilizar condições para o desenvolvimento e aprimora-
mento de métodos, técnicas, processos e produtos relacionados à 
atuação profissional no âmbito do exercício físico;

d) capacitar profissionais em Ciências da Saúde Aplicadas ao 
Esporte e à Atividade Física para o emprego de conhecimentos na 
rede pública e privada da educação básica e superior em prol da saú-
de no esporte e na atividade física.

Linhas de Pesquisa: 
• Afecções ortopédicas nos Esportes: serão propostas táticas 
de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação para as diver-
sas afecções ocorridas na prática do esporte e da atividade física do 
atleta e do para-atleta profissional e amador. 
• Promoção de saúde e atividade física: investiga as implicações 
da atividade física na promoção, prevenção e manutenção da saúde 
e da qualidade de vida do atleta profissional e amador; visa à melho-
ria do rendimento no desempenho esportivo; propõe o desenvolvi-
mento de métodos e técnicas para pesquisas e intervenções nas ati-
vidades físicas e na saúde.

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3

Área de Concentração: 
Medicina Esportiva

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

Coordenação: 
Moisés Cohen
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Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/saudeaplicadaaoesporte

Imagem meramente ilustrativa

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 27 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

Imagem meramente ilustrativa

Ciências da Saúde Aplicadas 
à Reumatologia

O programa de pós-graduação em Ciências da Saúde Aplicadas 
à Reumatologia visa à formação de recursos humanos, qualifi-

cados técnica e cientificamente para o exercício das atividades de 
ensino e pesquisa, o desempenho profissional de alto nível e a pro-
dução de conhecimento em Reumatologia e áreas afins.

Os seguintes princípios e objetivos são observados: qualidade no 
ensino e na investigação científica e tecnológica; busca de atualiza-
ção contínua; e desenvolvimento de linhas de pesquisa para a for-
mação de pesquisadores de excelência nesta área de conhecimento. 
O curso oferece recursos tecnológicos, apoio técnico-administrativo 
e meios necessários para as ações de pesquisa assim como a promo-
ção criteriosa dos trabalhos elaborados e a difusão dos conhecimen-
tos adquiridos junto à comunidade científica, visando ao desenvol-
vimento da Reumatologia nacional e ao intercâmbio internacional.

Linhas de Pesquisa: 
• Avaliação de parâmetros clínicos e laboratoriais
• Estudo das causas de morte em doenças reumáticas
• Autoanticorpos, citocinas e outros mediadores humorais em 
doenças reumáticas
• Biologia molecular e celular aplicada à Reumatologia
• Função endotelial e microcirculação
• Avaliação das doenças reumáticas com a utilização de métodos 
de imagem
• Doenças osteometabólicas
• Coluna vertebral e reabilitação
• Terapêutica medicamentosa
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 15 187
Doutorado 27 80
Pós-Doutorado  4 1

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Níveis e Conceitos 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 Veiga da Silva

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/reumatologia

programas de pós-graduação campus são paulo / epm programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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Imagem meramente ilustrativa

Cirurgia 
Translacional

O programa de pós-graduação em Cirurgia Translacional tem 
como objetivo formar indivíduos que demonstrem capaci-

dade para realizar pesquisas de forma autônoma e criativa, comu-
nicar seus resultados, construir questões intelectuais e científicas 
e exercer a docência universitária. No mestrado espera-se que o 
aluno obtenha conhecimento da literatura relacionada e adquira 
destreza em tecnologias de ponta; prepare e ministre aulas; analise 
criticamente seu trabalho; e redija projetos de pesquisa e trabalhos 
científicos. No doutorado, o aluno deverá: reconhecer criticamente 
as linhas mestras de raciocínio na área de conhecimento; formu-
lar questões atualizadas, escolhendo o método apropriado para 
obter respostas confiáveis e pertinentes; estabelecer linha de pes-
quisa própria e independente (autonomia acadêmica); e ser capaz 
de formar outros pesquisadores ou núcleos de pesquisa. Assim, o 
programa procura enfatizar a formação qualificada e produtiva do 
corpo discente, aprofundar as linhas de pesquisa com projetos cla-
ros 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 corporal, 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
• Instrumentos de medição da regeneração tecidual e nervosa

St
el

a M
ur

ge
l

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 23 218
Doutorado 25 122
Pós-Doutorado  7 11

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Níveis e Conceitos 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

Imagem meramente ilustrativa

Distúrbios da 
Comunicação Humana 
Fonoaudiologia

O programa, iniciado em 1982, tem por objetivo: formar pesqui-
sadores de alto nível, com domínio metodológico, mediante a 

realização de atividades científicas diferenciadas e atualizadas; qua-
lificar e capacitar profissionais para o exercício da docência de nível 
superior; divulgar a produção de conhecimento, buscando inserção 
nacional e internacional, por meio de parcerias e projetos de coope-
ração na área de estudo abordada.

Linhas de Pesquisa: 
• Comunicação, políticas públicas e inclusão
• Diagnóstico, prevenção e reabilitação dos distúrbios de 
linguagem e de fala
• Diagnóstico, prevenção e tratamento dos distúrbios do equilíbrio
• Avaliação, prevenção e tratamento dos distúrbios de audição por 
meio de auxiliares de audição
• Diagnóstico, prevenção e intervenção relacionados aos 
distúrbios do processamento auditivo
• Diagnóstico, prevenção e reabilitação dos distúrbios da audição
• Diagnóstico, prevenção e tratamento dos distúrbios da 
deglutição e sistema estomatognático
• Diagnóstico, prevenção e tratamento dos distúrbios da voz
• Prevenção, identificação, diagnóstico e intervenção relacionados 
aos distúrbios da audição na infância
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 22 398
Doutorado 39 168
Pós-Doutorado  6 9

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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Imagem meramente ilustrativa

Farmacologia

O programa de pós-graduação em Farmacologia foi fundado há 
mais de 40 anos e visa à formação de recursos humanos, alta-

mente qualificados, para o exercício profissional da docência e da 
pesquisa em Farmacologia, Fisiologia e áreas afins. Seus principais 
objetivos estão focados na qualidade e excelência do ensino e da 
investigação científico-tecnológica e na busca contínua de atualiza-
ção. Para tanto, há flexibilidade curricular, que atende à diversidade 
de trajetórias na área de Ciências Biológicas. O programa tem ainda 
promovido a divulgação criteriosa dos trabalhos produzidos junto à 
comunidade científica. Tais ações têm contribuído para desenvolver 
a pesquisa científica de alto nível no país, buscando a equiparação 
com centros de excelência internacionais.

Linhas de Pesquisa: 
• Endocrinologia experimental: as linhas de pesquisa deste setor 
envolvem estudos de Biologia e Farmacologia molecular do trato 
reprodutor masculino e do mecanismo de ação de hormônios com 
repercussão no câncer e fertilidade masculinos
• Produtos naturais: destacam-se a farmacologia de princípios 
ativos isolados de plantas medicinais na transmissão neuromuscu-
lar, 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 farmacolo-
gia da musculatura lisa, neurotransmissão, sinalização de cálcio e 
morte celular
• Fisiofarmacologia: pesquisa a neurofisiologia, fisiologia e fisio-
patologia do exercício  e dos sistemas renal e cardiovascular, além 
da associação entre  inflamação e dietas lipídicas
• Neurotransmissores: investiga a neurotransmissão autonômica 
em músculos lisos e a psicofarmacologia
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 24 420
Doutorado 40 239
Pós-Doutorado  31 12

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Níveis e Conceitos 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

Imagem meramente ilustrativa

Gastroenterologia

Criado em 1976, o programa de pós-graduação em 
Gastroenterologia pretende basicamente a capacitação e apri-

moramento profissional de alunos com graduação em Medicina e 
nas demais áreas das ciências da saúde. Seu objetivo é formar pes-
quisadores de excelência nas respectivas áreas de atuação, que este-
jam aptos a elaborar, conduzir e orientar, de forma independente, 
pesquisas básicas e clínicas em Gastroenterologia e possam exercer 
atividades docentes. O programa caracteriza-se por oferecer opor-
tunidade de inserção em linhas de pesquisa estruturadas, que dis-
põem de tecnologia de ponta e recursos adequados para produção 
científica de alta qualidade. A diversidade dessas linhas de pesquisa 
é caracterizada por sua natureza inter e multidisciplinar e inclui a 
participação de médicos, biólogos, farmacêuticos, psicólogos, bio-
médicos, 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 cientí-
fica nacional.

Linhas de Pesquisa: 
• Aspectos morfofuncionais e imunológicos do intestino delgado 
e cólon 
• Endoscopia no estudo do trato gastrointestinal 
• Pancreatite crônica 
• Fibrose hepática e proteínas da matriz extracelular 
• Fígado e modulação do sistema calicreína-cinina 
• Hepatites agudas e crônicas 
• Hepatopatia esquistossomótica 
• Hepatopatias crônicas 
• Transplante de fígado e hemodinâmica do cirrótico 
• Motilidade esofagiana 
• Neoplasias do aparelho digestivo
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 28 148
Doutorado 26 115
Pós-Doutorado  2 3

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Níveis e Conceitos 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
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Imagem meramente ilustrativa

Gestão e Informática 
em Saúde

O programa de pós-graduação em Gestão e Informática em Saúde, 
iniciado em 2011, visa à preparação de indivíduos com inte-

resses acadêmicos e formação em áreas distintas – como Medicina, 
Enfermagem, Computação, Direito, Engenharia, Economia e 
Administração – para as atividades de geração e disseminação de 
conhecimento oriundo de pesquisa em gestão e informática em 
saúde. O objetivo básico do programa é a formação de investiga-
dores e docentes altamente qualificados que, de forma articulada e 
sinérgica, abordem a pesquisa em gestão e informática em saúde 
sob uma perspectiva que congregue aspectos trans e multidiscipli-
nares. Associados, esses dois componentes – gestão e informática 
em saúde –, propõem o desenvolvimento de competências e habili-
dades para o enfrentamento dos desafios atuais. No caso, informa-
ção 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 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, convertendo os resulta-
dos dos estudos em propostas concretas para mudanças e melhoria 
na prática assistencial, no ensino e na geração de novas pesquisas. 
Como variáveis que influenciam a tomada de decisões nesta área 
temos as demandas da sociedade brasileira moderna, o desenvolvi-
mento de recursos tecnológicos e de comunicação, as análises eco-
nômicas 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 informação e comunicação na saúde, no ensino e 
em telessaúde
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 13 37
Doutorado 13 17
Pós-Doutorado  2 1

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Área de Concentração: 
Gestão e informática em saúde

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Ivan Torres Pisa

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/gestaoeinformaticaemsaude

Imagem meramente ilustrativa

Infectologia

São objetivos deste programa: contribuir para a formação de pro-
fissionais de excelência em Infectologia, desenvolver o raciocínio 

científico dos alunos no contexto das linhas de pesquisa e oferecer 
treinamento em instrumentos específicos de trabalho, necessários 
para conduzir as investigações. Estas são desenvolvidas nas seguin-
tes áreas: epidemiologia e controle das infecções hospitalares, racio-
nalização 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 alunos 
compreendem:
1) revisão de temas de interesse e sua discussão em seminários coor-
denados por pesquisadores com ampla experiência na área;
2) integração na atmosfera de trabalho dos pesquisadores, incluindo 
atividades em laboratório, consultoria em Infectologia e atendi-
mento clínico;
3) envolvimento em trabalhos relacionados às linhas de pesquisa 
de cada grupo;
4) envolvimento em atividades de ensino voltadas a alunos de gra-
duação e residentes, sempre sob supervisão;
5) desenvolvimento do trabalho específico de investigação (disser-
tação ou tese).

Linhas de Pesquisa: 
• Avaliação de estratégias terapêuticas profiláticas em Infectologia
• Doenças transmissíveis pelo sangue
• Epidemiologia, patogenia e diagnóstico de doenças virais, 
bacterianas e fúngicas
• Infecções em pacientes imunocomprometidos
• Mecanismos imunológicos de susceptibilidade e de resistência 
aos micro-organismo
• Reconhecimento de fatores de risco e otimização de estratégias 
de controle em doenças infecciosas
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 69 394
Doutorado 51 191
Pós-Doutorado  25 20

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Níveis e Conceitos 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
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Imagem meramente ilustrativa

Medicina 
Cardiologia

O objetivo principal do programa de pós-graduação em 
Cardiologia é a formação de pesquisadores independentes 

que possam produzir e disseminar o conhecimento na área e atuar 
de forma integrada no ensino e na assistência. Várias atividades 
são desenvolvidas para que essas competências sejam adquiridas. 
Desde o início do programa em 1978 até agosto de 2017, foram pro-
duzidas 180 dissertações de mestrado e 185 teses de doutorado, além 
de terem sido publicados 499 artigos completos em periódicos nacio-
nais e outros 892 em periódicos internacionais. Os alunos gradua-
dos nesse período exercem atualmente atividades assistenciais e 
de ensino nas áreas médica ou biológica em instituições de ensino 
superior nas quais formaram novos núcleos de pesquisa. Os proje-
tos e estudos, desenvolvidos de acordo com as linhas de pesquisa, 
abrangem desde áreas básicas até as relativas a novas técnicas diag-
nósticas e terapêuticas em Cardiologia clínica. O programa conta 
atualmente com 23 orientadores credenciados, todos com nível de 
doutorado, dos quais 12 possuem o título de pós-doutores e 14 são 
livres-docentes. 

Linhas de Pesquisa: 
• Análise integrada das adaptações fisiológicas, genéticas e 
celulares das agressões e patologias do sistema cardiovascular
• Integração de biomarcadores, registros elétricos e 
multimodalidades de imagens no reconhecimento e 
monitoramento das anormalidades cardiovasculares
• Investigação integrada dos procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos das doenças cardiovasculares
• Respostas locais e sistêmicas às intervenções cardiovasculares
• Investigação translacional dos fatores de risco cardiovasculares, 
hipertensão arterial, aterosclerose e disfunção endotelial
• Investigação diagnóstica e dos efeitos cardiovasculares do 
esporte e da atividade física
• Investigação dos efeitos cardiovasculares dos distúrbios do sono 
e das doenças sistêmicas
• Investigação genética e clínica das malformações 
cardiovasculares e das doenças adquiridas na idade pediátrica e 
pelo feto
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 39 180
Doutorado 48 185
Pós-Doutorado  4 6

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Área de Concentração: 
Investigação básica e clínica das 
doenças cardiovasculares

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Francisco Antonio Helfenstein 
Fonseca

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/cardiologia

Imagem meramente ilustrativa

Medicina 
Endocrinologia Clínica

O programa de pós-graduação em Endocrinologia Clínica iniciou 
suas atividades em 1975, sendo dirigido aos profissionais médi-

cos. A partir de 1998 ampliou sua abrangência, incluindo outros pro-
fissionais interessados no estudo da Endocrinologia. Seu objetivo 
é a formação de pessoal altamente qualificado para o exercício da 
docência e da pesquisa, o aprimoramento nas ciências endocrino-
lógicas e o estímulo à geração de conhecimento e à inovação. Visa 
também capacitar indivíduos para o desenvolvimento e sustentação 
de linhas de pesquisa próprias, com autonomia e elevado padrão de 
qualidade, além de incentivar a colaboração com instituições nacio-
nais e internacionais. Com essa finalidade, disponibilizamos aos 
interessados: 

• um corpo de orientadores altamente qualificados;
• treinamento em métodos diagnósticos e de investigação 

relacionados à pesquisa, em laboratórios modernos e bem 
equipados;

• oportunidade de desenvolvimento em atividades clínicas 
ambulatoriais e de enfermaria;

• participação em reuniões científicas gerais e de 
subespecialidades

O programa tem cumprido seu objetivo de formar 
pesquisadores e profissionais com amplo conhecimento no campo 
da Endocrinologia e capacidade de liderança e inovação perante a 
comunidade científica nacional e internacional.

Linhas de Pesquisa: 
As linhas de pesquisa enfocam a epidemiologia, biologia molecular, 
etiopatogenia, fisiologia e patofisiologia, diagnóstico e tratamento 
nas subáreas de diabetes, obesidade, tiroide, neuroendocrinologia, 
osteometabolismo, adrenal e gônadas. 
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 40 208
Doutorado 22 181
Pós-Doutorado  7 7

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

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

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Marise Lazaretti Castro

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/endocrinologia
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Imagem meramente ilustrativa

Medicina  
Ginecologia

Criado em 1977 e credenciado em 1981, o programa de pós-graduação em 
Ginecologia busca formar pesquisadores e docentes para a própria uni-

versidade e instituições de ensino superior; integrar os alunos de pós-gra-
duação com os de graduação, em especial por meio do programa de bolsas 
de iniciação científica; desenvolver projetos que estejam em conformida-
de com as 26 linhas de pesquisa e tenham relevância e aplicação prática em 
Ginecologia, com enfoque especial na área de saúde da mulher. 

Linhas de Pesquisa: Ação da melatonina sobre o sistema reprodutor e en-
dócrino feminino. Estudos moleculares, gênicos, estruturais e clínicos • 
Afecções do trato genital inferior • Análise da qualidade de vida e reabili-
tação de pacientes tratadas de câncer de mama • Análises molecular, gê-
nica, estrutural e clínica do hipoestrogenismo em estudos clínicos e ex-
perimentais. Efeitos dos estrogênios e terapia alternativa • Anovulação 
crônica: aspectos moleculares, gênicos, estruturais, fisiológicos e terapêu-
ticos. Estudos clínicos e experimentais • Aspectos clinicos e moleculares da 
reprodução assistida • Aspectos clínicos, gênicos e moleculares da mioma-
tose uterina • Aspectos gênicos, moleculares e marcadores de proliferação 
nas neoplasias malignas ginecológicas estrogênios-dependentes • Aspectos 
gênicos, moleculares e marcadores de proliferação nos processos prolife-
rativos benignos da mama • Aspectos moleculares e celulares de cultura 
endometriais de mulheres com endometriose • Aspectos terapêuticos da 
reconstrução vaginal • Atendimento multidisciplinar integrado para mu-
lheres com dor pélvica • Avaliação dos métodos diagnósticos das principais 
afecções do assoalho pélvico • Desenvolvimento de programa de rastrea-
mento de neoplasia cérvico-uterina em povos do parque indigena do xin-
gu • Diagnóstico por imagem em mastologia • Efeitos da embolização e da 
oclusão das arterias uterinas no tratamento do leiomioma uterino • Estudar 
os aspectos clínicos, genéticos e moleculares relacionados ao câncer de ma-
ma • Estudo das novas técnicas de tratamento, bem como os novos métodos 
diagnósticos para tratamento das principais afecções do assoalho pélvico • 
Estudo das principais afecções relacionadas ao assoalho pélvico quanto aos 
aspectos gênicos, moleculares e histomorfométricos • Estudo prognóstico e 
morfomolecular do carcinoma mamário sob a ação dos moduladores sele-
tivos do receptor estrogênico • Fitoestrogênios no climatério • Ginecologia 
esportiva • Lesões HPV induzidas • Qualidade de vida feminina • Terapia 
hormonal e sua interferência sobre a pele • Terapia hormonal no climatério
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 71 309
Doutorado 51 239
Pós-Doutorado  17 5

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Níveis e Conceitos 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

O programa de pós-graduação em Hematologia tem o objetivo 
de ampliar a formação técnica e desenvolver o raciocínio cien-

tífico dos alunos no contexto das linhas de pesquisa em hematolo-
gia, hemoterapia e oncologia. Credenciado em 1978, este programa 
conta atualmente com 14 orientadores permanentes e um cola-
borador, 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 hemos-
tasia e trombose, imuno-hematologia e hematoterapia, anemias e 
onco-hematologia. As pesquisas são coordenadas pelos docentes 
do próprio programa, por vezes ocorrendo a colaboração de outras 
instituições, tais como: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 
USP, Faculdade de de Ciências Médicas - 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 Hamburg- 
Eppendorf (Alemanha) e Universidade Johns Hopkins (EUA), entre 
outras.

Linhas de Pesquisa: 
• Estudo celular, molecular e clínico das anemias adquiridas
• Estudo clínico-laboratorial e molecular das anemias hereditárias
• 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 molecular em doenças oncológicas
• Imunologia em transplante de células hematopoéticas
• Leucemias agudas
• Síndromes mielodisplásicas
• Síndromes mieloproliferativas crônicas
• Transplante de medula óssea

Medicina  
Hematologia

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 12 123
Doutorado 32 112
Pós-Doutorado  6 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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Medicina  
Nefrologia

O programa de pós-graduação em Nefrologia tem por objetivo 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 contri-
bui de forma relevante para o progresso da ciência, publicando em 
média 100 artigos por ano. O curso recebe médicos e outros pro-
fissionais como biomédicos, biólogos, enfermeiros, nutricionistas 
e psicólogos, que interagem de forma intensa com os docentes e 
pesquisadores, criando um ambiente propício para sua formação. 
Cada pós-graduando é vinculado a um setor da Nefrologia e parti-
cipa obrigatoriamente dos encontros para discussão de artigos cien-
tíficos e das reuniões conjuntas da disciplina. O curso conta com 
28 professores orientadores, que atuam nos diversos segmentos da 
Nefrologia clínica e básica.

Linhas de Pesquisa: 
• Epidemiologia em Nefrologia
• Glomerulopatia clínica
• Patologia clínica
• Hipertensão arterial clínica
• Hipertensão arterial experimental
• Diálise
• Insuficiência renal aguda
• Insuficiência renal crônica
• Nefrolitíase clínica
• Nefrolitíase experimental
• Bioquímica
• Fisiologia e fisiopatologia experimental
• Psicologia aplicada à Nefrologia
• Transplante renal clínico
• Transplante renal experimental

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 53 445
Doutorado 52 278
Pós-Doutorado  31 26

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos 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

Imagem meramente ilustrativa

Medicina  
Obstetrícia

O programa de Obstetrícia stricto sensu tem um caráter multidis-
ciplinar e visa à formação de recursos humanos qualificados 

para a pesquisa e docência no ensino superior com foco nos pro-
cessos 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 
conhecimento, entre as quais os mecanismos de adaptação e desen-
volvimento placentário e fetal e condições que resultam em grave 
comprometimento materno perinatal, como a prematuridade; e os 
distúrbios metabólicos maternos e condições que afetam a forma-
ção anatômica e funcional do feto. Seus pesquisadores são líderes 
nas respectivas áreas de atuação e contam com parcerias nacionais e 
internacionais, permitindo 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 (diabetes melito, hiper-
tensão arterial e obesidade, entre outras) no desenvolvimento da 
gestação, cirurgia fetal e influências psicossociais e ambientais que 
podem ser ameaçadoras 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 interação materno-fetal e suas 
repercussões no aparelho reprodutor feminino e na saúde fetal
• Repercussões metabólicas e morfológicas de fármacos e outras 
substâncias na gravidez
• Aspectos psicossociais e comportamentais correlatos ao ciclo 
gravídico puerperal
• Repercussões clínicas e metabólicas de métodos contraceptivos
• Aspectos laboratoriais envolvidos na interação materno-fetal e 
suas relações com patologias obstétricas
• Aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos de condições 
obstétricas e perinatais
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 21 234
Doutorado 19 109
Pós-Doutorado  5 1

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

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

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Edward Araujo Junior

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/obstetricia

programas de pós-graduação campus são paulo / epm programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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Imagem meramente ilustrativa

Desde sua criação em 1979, o programa de pós-graduação em 
Otorrinolaringologia da Escola Paulista de Medicina titulou 
488 alunos nos níveis de mestrado, doutorado e pós-doutora-

do, demonstrando uma participação ativa no processo de nucleação 
de docentes, que hoje atuam em diversas universidades – federais, 
estaduais e privadas – em todo o território nacional.

O programa é multidisciplinar e multiprofissional, integrando a 
Otorrinolaringologia às demais áreas das Ciências da Saúde. Nosso 
objetivo é oferecer à instituição e à comunidade acadêmica nacional 
linhas de pesquisa definidas nas Ciências da Saúde para a formação 
de docentes e pesquisadores.

A vocação da área de Otorrinolaringologia, base de crânio e ci-
rurgia de cabeça e pescoço é também a geração de novos conhe-
cimentos e o desenvolvimento de ferramentas para a Medicina 
Translacional no âmbito de nossa atuação. Devido às caracterís-
ticas da mencionada subespecialidade cirúrgica, o programa tem 
grande responsabilidade no desenvolvimento de estudos clínicos 
associados à pesquisa básica. Assim, os ensaios clínicos que possam 
avaliar a aplicabilidade de novos recursos diagnósticos e terapêu-
ticos são tão importantes quanto a contribuição para a geração de 
novos conhecimentos básicos.

Linhas de Pesquisa: 
• Avaliação dos mecanismos fisiopatológicos e reabilitação das 
afecções das vias aerodigestivas superiores
• Bio-histocompatibilidade de materiais implantáveis
• Comportamento das neoplasias do trato aerodigestivo superior 
• Mecanismos morfofisiopatológicos das disfunções sensoriais e 
neurais da audição e equilíbrio corporal
• Morfofisiopatologia da glândula tireoide e paratireoide
• Novas ferramentas no ensino e treinamento em 
Otorrinolaringologia e cabeça e pescoço

Medicina  
Otorrinolaringologia
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 18 308
Doutorado 26 170
Pós-Doutorado  2 10

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Áreas de Concentração: 
Ciências otorrinolaringológicas e 
base de crânio / Cirurgia aplicada  à 
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

Imagem meramente ilustrativa

Os objetivos do programa de pós-graduação em Pneumologia 
compreendem: a formação de recursos humanos qualificados, 

técnica e cientificamente, para o exercício de atividades de ensino 
e pesquisa na área em questão e setores afins; o estabelecimento de 
linhas inovadoras de pesquisa e a criação e disseminação de conhe-
cimento científico original na área respiratória, sob a perspectiva de 
cooperação e integração com centros nacionais e internacionais de 
excelência. Credenciado em 1975, o programa foi pioneiro na titula-
ção de doutorado e tornou-se o mais tradicional do país. Foi também  
decisivo para a formação de grande parte dos docentes e pesquisa-
dores da área respiratória atualmente em atividade nas universida-
des e centros de pesquisa nacionais. As principais linhas de pesquisa 
firmaram-se na década de 1990, quando o programa conseguiu criar 
setores com maior estabilidade e infraestrutura, tendo  admitido 
outros profissionais da área de saúde. Essa experiência, hoje total-
mente implementada, foi inovadora na época e possibilitou a for-
mação de equipes multidisciplinares de pesquisa.

Linhas de Pesquisa: 
• Bases clínicas, epidemiológicas, fisiopatológicas e moleculares 
das doenças obstrutivas
• Caracterização fisiopatológica e marcadores diagnósticos e 
epidemiológicos das pneumoconioses e doenças intersticiais 
pulmonares
• Epidemiologia e fatores prognósticos da neoplasia pulmonar
• Fisiologia e fisiopatologia respiratória e do exercício e 
investigação do risco cirúrgico
• Infecção pulmonar, insuficiência respiratória e técnicas 
ventilatórias
• Pneumologia pediátrica e neonatal na criança gravemente 
enferma

Medicina  
Pneumologia
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 10 176
Doutorado 30 149
Pós-Doutorado  6 6

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Área de Concentração: 
Pneumologia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Oliver Augusto Nascimento

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/pneumologia
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Imagem meramente ilustrativa

Criado em 1981, o programa de pós-graduação em Radiologia 
Clínica foi regulamentado em 1983 e, desde a apresentação do 

primeiros trabalhos em 1984, produziu mais de 100 dissertações de 
mestrado e 70 teses de doutorado. Por meio dele qualificaram-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 aque-
les que tenham curiosidade científica e estejam dispostos a investir 
tempo em benefício do ensino e da pesquisa nacionais. Desse modo, 
oferece a oportunidade para o crescimento pessoal, a expansão do 
conhecimento e seu compartilhamento com outros profissionais. 
O objetivo do programa é ampliar os recursos para a pesquisa, por 
meio de parcerias com grupos de estudo da instituição ou da capta-
ção de financiamentos, e investir na qualificação de alunos e docen-
tes, os quais deverão estar habilitados para o trabalho em equipes 
heterogêneas com objetivos comuns.

Linhas de Pesquisa:
• Ciências radiológicas em física das radiações
• Radioterapia 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 computadorizada
• Diagnóstico por imagem em ultrassonografia
• Gestão em diagnóstico por imagem
• Radiologia baseada em evidências e estudos de metanálise

Medicina  
Radiologia 
Clínica
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 12 149
Doutorado 33 129
Pós-Doutorado  3 4

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Áreas de Concentração: 
Ciências radiológicas / Diagnóstico 
por imagem

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina 

Coordenação: 
Suzan Menasce Goldman

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/radiologia

Imagem meramente ilustrativa

O programa de pós-graduação em Medicina Translacional 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 translacional 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 perspec-
tiva que congregue aspectos moleculares, celulares e sistêmicos, 
adota-se o recurso da transdisciplinaridade e da multidisciplinari-
dade, buscando-se eliminar as barreiras habitualmente existentes 
entre a pesquisa laboratorial e o desenvolvimento de novos produ-
tos. Abordagens nas áreas diagnóstica e terapêutica em saúde com-
plementam os itens desenvolvidos no programa.

Linhas de Pesquisa: 
Alterações nutricionais e seu impacto nas doenças cardiovasculares 
• Avaliação baseada em evidências de novas tecnologias em saúde • 
Epidemiologia de infecções emergentes e seus mecanismos de resis-
tência • Qualidade de vida e custos relacionados à saúde nas doen-
ças crônicas • Biomarcadores genéticos, imunológicos e bioquími-
cos para diagnóstico precoce e monitorização funcional em doenças 
prevalentes • Investigação funcional e imagética dos órgãos e sis-
temas • Monitorização gênica, imunológica e funcional do trans-
plante renal • Abordagem sistêmica da fisiopatologia cardiorres-
piratória • Bioquímica e fisiologia do sistema renina-angiotensina 
e calicreína-cinina nas doenças renais e cardiovasculares • Função 
endotelial e microcirculação • 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 infec-
ciosas • Mecanismos moleculares de agressão e proteção de órgãos 
transplantados • Metabolismo osteomineral nas doenças genéticas, 
autoimunes e endócrinas

Medicina 
Translacional
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 40 85
Doutorado 88 67
Pós-Doutorado  6 1

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

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
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Imagem meramente ilustrativa

O programa de pós-graduação em Urologia iniciou as atividades 
em 1978. Em 1999 ampliou seus horizontes para, sob a denomi-

nação de ciências da saúde, receber alguns dos diversos cursos que 
integram a área ampliada da saúde. Com isso, o programa buscou 
desvincular-se do cunho assistencial puro para formar grupos de 
pesquisa multidisciplinares, 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 plata-
formas tecnológicas para estudo de: cultura de células e embriões, 
microscopia automatizada, micromanipulação celular, ensaios de 
localização de proteínas, análise de função dos gametas (fragmen-
tação de DNA e atividade mitocondrial), análise genômica e trans-
criptômica e medicina pós-genômica (proteômica e lipidômica).

Os objetivos do programa consistem na produção de pesquisa 
avançada e altamente tecnológica que responda às questões bioló-
gicas (descritas nas linhas de pesquisa), no desenvolvimento da pes-
quisa em Medicina translacional e na formação de futuros líderes 
(médicos e não médicos) para a condução de estudos e a difusão de 
opinião em áreas ligadas às ciências urológicas.

Linhas de Pesquisa: 
• Disfunção miccional e insuficiência esfincteriana
• Efeitos do estresse oxidativo nas disfunções miccionais 
induzidas pelo envelhecimento
• Gametogênese e interação dos gametas
• Integração morfofuncional de novos tecidos no trato  urinário
• Urologia funcional - aspectos moleculares, celulares e 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 câncer renal e de 
suprarrenal

Medicina  
Urologia
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 9 101
Doutorado 34 144
Pós-Doutorado  3 4

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Níveis e Conceitos 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: 
Ricardo Pimenta Bertolla

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/urologia

Imagem meramente ilustrativa

O programa iniciou-se em 1971 e recebeu credenciamento do 
Conselho Federal de Educação em 8/11/72. Em cerca de 40 anos 

formou mais de 700 pesquisadores de prestígio e obteve, ininterrup-
tamente, nota máxima (7) da Capes.

Vários egressos são atualmente pesquisadores independentes e 
dirigem produtivos grupos de pesquisa em outras instituições, evi-
denciando capacidade de nucleação. O programa estimula o inter-
câmbio com instituições nacionais e estrangeiras, tanto de professo-
res como de alunos e garante o enriquecimento científico para o país.

A maturidade científica alcançada pelos grupos de pesquisa refle-
te-se na qualidade das publicações em periódicos de alto índice de 
impacto, tendo alunos como autores principais e coautores.

Constituem objetivos do programa: a) estimular os alunos a de-
senvolverem o raciocínio crítico e independente em sua área de con-
centração, mantendo-se atualizados em áreas afins; b) envolver os 
alunos em atividades científicas de alto nível, empregando tecno-
logias 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 • Tripanossomo: cro-
mossomos • Câncer: protocolos terapêuticos, coinfecções intra-
celulares • Imunologia de parasitos e de vacinas experimentais • 
Imunopatologia da inflamação • Progressão tumoral • Tolerância 
e células T Natural Killer • Fatores de tradução • HLA e doenças • 
Micologia médica e molecular

Microbiologia e 
Imunologia
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 33 440
Doutorado 50 368
Pós-Doutorado  42 27

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Áreas de Concentração: 
Biologia celular / Bioquímica 
/ Imunologia / Micologia/ 
Microbiologia / Parasitologia / 
Virologia e oncologia experimental

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Renato Arruda Mortara

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/microbiologiaeimunologia
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Imagem meramente ilustrativa

Neurologia 
Neurociências

Criado em 1978, o programa de pós-graduação em Neurologia/
Neurociências é um dos pioneiros na modalidade multidiscipli-

nar oferecidos pela Unifesp. Admite alunos graduados de diferentes 
áreas e que tenham interesse no desenvolvimento de pesquisas em 
Neurociências, com ênfase em doenças neurológicas. Seus orien-
tadores atuam em pesquisa de natureza clínica, básica ou aplicada, 
que engloba o estudo dos mecanismos envolvidos na fisiopatolo-
gia e abordagens terapêuticas de inúmeras doenças neurológicas. A 
infraestrutura disponível abrange laboratórios de pesquisa e setores 
clínicos voltados ao atendimento de pacientes, além de oferecer exa-
mes de alta complexidade relacionados à investigação neurológica. 
Os laboratórios de pesquisa oferecem recursos e estrutura para estu-
dos translacionais com utilização de modelos experimentais e de 
técnicas de biologia molecular, cultura de células, histopatologia e 
eletrofisiologia. O programa objetiva a formação de recursos huma-
nos qualificados para a pesquisa, permitindo o aprimoramento da 
investigação e tratamento dos pacientes, além do desenvolvimento 
simultâneo da ciência e tecnologia nacionais.

Linhas de Pesquisa:
• Células-tronco e sistema nervoso
• Convergência tecnológica e neurociência
• Distúrbios cognitivos nas afecções neurológicas
• Distúrbios do movimento
• Doenças neuromusculares
• Estudos em neurofisiologia clínica
• Fisiopatologia das cefaleias
• Fisiopatologia das epilepsias
• Investigação e tratamento das epilepsias
• Neuroimunologia
• Neurologia infantil
• Neuro-oncologia
• Neuroplasticidade
• Doenças neurovasculares
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 58 341
Doutorado 58 250
Pós-Doutorado  23 18

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Áreas de Concentração: 
Neurociência / Neurologia

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Celia Harumi Tengan

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/neuro

Imagem meramente ilustrativa

A Nutrição é uma ciência que integra várias áreas do conheci-
mento no campo da saúde. Por isso, o programa de pós-gra-

duação em Nutrição, criado em 1991, objetiva a potencialização de 
seu caráter multidisciplinar e interdisciplinar, contando com a par-
ticipação de docentes dos Departamentos de Medicina, Pediatria, 
Fisiologia e Psicobiologia (Campus São Paulo), dos Departamentos 
de Ciências da Saúde e de Biociências (Campus Baixada Santista) e 
do Departamento de Ciências Exatas e da Terra (Campus Diadema). 
Desde sua constituição, o programa utiliza a estrutura multidiscipli-
nar da universidade, propiciando uma formação sólida e de espectro 
amplo a diferentes profissionais com interesse na área da nutrição: 
nutricionistas, médicos, educadores físicos, biólogos, biomédicos, 
psicólogos, enfermeiros, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeu-
tas, químicos e estatísticos. A presença desses profissionais e de 
alunos graduados favorece o intercâmbio de conhecimentos e con-
tribui para a formação mais abrangente, que é 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 científico nas linhas de pesquisa, desde a Biologia mole-
cular até a epidemiologia nutricional, são discutidos na disciplina 
seminários de pesquisa em Nutrição.

Linhas de Pesquisa: 
• Bioquímica e fisiologia da nutrição
• Nutrição em especialidades clínicas
• Qualidade e composição de alimentos
• Saúde e nutrição em grupos populacionais específicos

Nutrição
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 23 257
Doutorado 33 143
Pós-Doutorado  9 11

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

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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Imagem meramente ilustrativa

O programa estabeleceu-se em 1979, visando à formação de pro-
fessores e pesquisadores nos processos visuais em Oftalmologia. 

O programa mantém a maior nota (7) entre os cursos de pós-gradua-
ção em Oftalmologia e ciências visuais no Brasil,  de acordo com a 
avaliação da Capes, e sustenta uma posição de liderança na cirur-
gia oftálmica brasileira, baseada em consistente produção cientí-
fica, internacionalização e emprego de estratégias interdisciplina-
res. Seu foco concentra-se em Oftalmologia, no caso de profissionais 
médicos (oftalmologistas ou não), e em ciências 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 fotodinâmica 
aplicada à inibição da proliferação neovascular retiniana e sub-re-
tiniana • Indicadores de qualidade anatômica e ótica de tecidos do 
segmento anterior do olho e seus anexos • Respostas morfofun-
cionais 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 nas doenças oculares • Oftalmologia esportiva 
• Protocolos biopsicossociais em Oftalmologia •Análise crítica da 
bioengenharia aplicada ao desenvolvimento de novos aparelhos em 
Oftalmologia • Diagnóstico funcional e anatômico das células gan-
glionares 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 translacio-
nal em ciências visuais e Oftalmologia clínica e cirúrgica

Oftalmologia e 
Ciências Visuais
Mestrado Acadêmico & Doutorado
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 3 178
Doutorado 63 350
Pós-Doutorado  23 26

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Níveis e Conceitos 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: 
Denise de Freitas

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/oftalmologia

Imagem meramente ilustrativa

O mestrado profissional em Oftalmologia e Ciências Visuais visa 
basicamente ao aprimoramento profissional em subáreas liga-

das à Oftalmologia e Ciências Visuais, promovendo habilitação prá-
tica inovadora, fundamentada na transferência de conhecimento 
especializado e tecnológico com interface que envolve setores pro-
dutivos e/ou de gestão pública.

Incluem-se entre os objetivos específicos do programa:
• formar mestres habilitados a desenvolver atividades profissio-

nais e trabalhos técnico- científicos sobre temas de interesse público, 
cujo conhecimento seja complementado pelo ensino de boas práti-
cas nas áreas clínica e laboratorial;

• identificar potencialidades para atuação local, regional, nacio-
nal e internacional de órgãos públicos e privados, empresas, coope-
rativas e organizações não governamentais;

• considerar as possibilidades a serem exploradas em áreas com 
demanda latente de recursos humanos oriundos de cursos de pós-

-graduação stricto sensu, com vista ao desenvolvimento socioeco-
nômico e cultural do país;

• considerar a relevância social, científica e tecnológica da forma-
ção profissional avançada, bem como o necessário estreitamento 
das relações entre a universidade e o setor produtivo.

Linhas de Pesquisa: 
• Técnicas avançadas de diagnóstico laboratorial nos processos 
inflamatórios e infecciosos do globo ocular
• Reparação estrutural e óptica da superfície anterior do globo 
ocular e anexos, com implantação de banco de tecidos
• Gestão de práticas oftalmológicas
• Oftalmologia esportiva
• Pesquisa clínica e farmacoeconomia aplicada a novos métodos 
diagnósticos e terapêutica para doenças oculares
• Suporte diagnóstico e decisório em doenças oculares
• Suporte diagnóstico e decisório em glaucoma
• Suporte diagnóstico e decisório em retinopatia diabética

Oftalmologia e 
Ciências Visuais
Mestrado Profissional
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Nível 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: 
José Alvaro Pereira Gomes

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/oftalmologia
Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 19 44
Pós-Doutorado  - 26

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
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Imagem meramente ilustrativa

Patologia

O programa de pós-graduação em Patologia visa à formação de 
indivíduos com conhecimento científico profundo e abran-

gente, que demonstrem rigor metodológico e respeito aos princí-
pios éticos na condução de pesquisas experimentais. Outros obje-
tivos do programa compreendem: exposição do pensamento com 
independência e capacidade de síntese; aprimoramento do espírito 
crítico; desenvolvimento da capacidade de atuar de forma intra e 
interdisciplinar, 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
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 15 121
Doutorado 13 66
Pós-Doutorado  4 1

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

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

Iniciado em 1980, o programa de pós-graduação em Pediatria e 
Ciências Aplicadas à Pediatria, nas modalidades de doutorado e 

mestrado acadêmico, visa à formação de recursos humanos quali-
ficados 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 criticamente ou 
cronicamente enfermo
• Afecções e assistência no período neonatal
• Afecções respiratórias
• Crescimento e desenvolvimento normal e patológico
• Ensino em Pediatria
• Estudos clínicos e epidemiológicos em nutrologia
• Fisiologia e distúrbios da nutrição e metabolismo
• Fisiologia e distúrbios do aparelho digestório
• Fisiologia e doenças do aparelho urinário
• Infecção e imunização
• Planejamento, organização e desenvolvimento de programas de 
atenção à saúde em Pediatria
• Processos alérgicos, imunológicos e inflamatórios

Pediatria e Ciências 
Aplicadas à Pediatria

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 47 710
Doutorado 43 297
Pós-Doutorado  9 11

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Área de Concentração: 
Pediatria e ciências aplicadas à 
Pediatria

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Dirceu Solé

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/pediatria

programas de pós-graduação campus são paulo / epm programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 sociologia do abuso 
de drogas, Medicina e biologia do sono, bem como em áreas rela-
cionadas às Neurociências. Além do trabalho de elaboração da dis-
sertação ou tese, os alunos participam de projetos em colaboração 
com docentes e pesquisadores da universidade e outras institui-
ções 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 progra-
mas de iniciação científica, de modo a desenvolverem habilidades 
para orientação em pesquisa; participar em disciplinas regulares 
como tutores; organizar os cursos de verão na área de Psicobiologia 
e neles atuar 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 ins-
tituições - federais ou estaduais - de ensino superior.

Linhas de Pesquisa: 
Atividade física, exercício físico e aspectos psicobiológicos • 
Distúrbios do sono e suas consequências • Epidemiologia dos dis-
túrbios do sono • Privação de sono em seres humanos e modelos ani-
mais • Saúde pública, sono, sonolência e acidentes • Diagnóstico do 
uso abusivo e dependência de drogas, abordagens preventivas e tera-
pêuticas • Estudo de alterações biológicas decorrentes do uso de dro-
gas • Estudos epidemiológicos e de fatores socioculturais associados 
ao uso de drogas • Cognição humana • Medicina comportamental • 
Neurobiologia da memória • As bases genéticas dos distúrbios com-
portamentais • Etnofarmacologia • Plantas medicinais com efeitos 
psicoativos • Psicobiologia dos transtornos de humor (depressão e 
mania) e transtornos de atenção (TDAH): alternativas terapêuticas, 
farmacológicas e não farmacológicas • Psicofarmacologia

Psicobiologia

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 32 324
Doutorado 42 219
Pós-Doutorado  24 48

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos 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: 
Debora Cristina Hipolide

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/psicobiologia

Psiquiatria e 
Psicologia Médica

O programa de pós-graduação em Psiquiatria e Psicologia 
Médica conta com 26 docentes permanentes e três docentes 

colaboradores. De natureza multidisciplinar, atua no espectro da 
Antropologia à Neurociência básica e aplicada, com um forte com-
ponente epidemiológico. Mantém uma política ativa de intercâm-
bio com instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, 
principalmente com o Institute of Psychiatry (IoP) e o King’s College 
London, investindo na formação qualificada de recursos humanos e 
no desenvolvimento de pesquisas avançadas em Psiquiatria e saúde 
mental. Enfatiza a formação de docentes para instituições públicas 
de regiões emergentes do país, atraindo alunos de outros países da 
América Latina e auxiliando na disseminação da pesquisa em nível 
nacional e entre países carentes na área em questão. A estratégia 
é estimular a realização de pesquisas nos locais de origem, focali-
zando os problemas mais relevantes de saúde mental. Nos últimos 
anos houve progresso significativo na produção de conhecimento 
sobre 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 
• Psiquiatria da infância e adolescência

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 36 299
Doutorado 56 184
Pós-Doutorado  30 18

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos 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
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O objetivo do programa é promover a aplicação de metodologias 
científicas na área clínica para criação de conhecimentos novos, 

privilegiando a busca de eficiência com base em dados de qualidade, 
reduzindo as incertezas com o aprimoramento do processos e pro-
duzindo sínteses. Sua missão é a produção de publicações científicas 
na área clínica e a formulação de sínteses úteis baseadas em evidên-
cias para a tomada de decisões; o desenvolvimento de metodolo-
gias para a implementação da relação ciência/tecnologia e saúde 
humana, por meio de rigorosas pesquisas clínicas, com ênfase em 
revisões sistemáticas e metanálises; a elaboração de novos conheci-
mentos sobre as técnicas de obtenção de eficiência e segurança em 
todas as áreas da saúde, que abrangem a prevenção, o diagnóstico 
e o tratamento das doenças utilizando modernos métodos de epi-
demiologia clínica no contexto da pesquisa clínica atual; o delinea-
mento de pesquisas sobre diagnóstico, terapêutica e prevenção de 
doenças, além da avaliação de hipóteses criadas a partir de teorias 
fisiopatológicas; a avaliação de tecnologias em saúde; e o desen-
volvimento 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 realização dos ensaios clínicos controlados 
• Metodologia para a aplicação da Medicina baseada em evidências 
• Prevenção e tratamento das doenças hipertensivas na gestação

Saúde Baseada 
em Evidências

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 21 84
Doutorado 55 119
Pós-Doutorado  11 6

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos Capes:  
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Áreas de Concentração: 
Clínica médica e Medicina interna

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Virginia Fernandes Moca Trevisani

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/medicinainternaeterapeutica

O objetivo do programa de pós-graduação em Saúde Coletiva, ofe-
recido em nível de mestrado e doutorado, é formar pesquisado-

res, docentes, gestores de serviços de saúde e outros profissionais 
graduados na área de saúde, a qual é abordada em suas dimensões 
individual, populacional e coletiva numa perspectiva interdiscipli-
nar e multiprofissional. O programa é constituído por um conjunto 
de atividades prédeterminadas – de caráter individual e coletivo –, 
acompanhadas 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 
• Gestão do cuidado e o trabalho em saúde 
• Distribuição e fatores associados à saúde de populações 
• Formulação e avaliação de intervenções para a promoção de saúde

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 31 136
Doutorado 42 87
Pós-Doutorado  14 11

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

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

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Pedro Paulo Gomes Pereira

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/saudecoletiva

Saúde 
Coletiva
Mestrado Acadêmico & Doutorado
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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 residentes, desenvol-
vendo suas habilidades e pensamento crítico para a pesquisa apli-
cada. Com isso, pretende-se criar uma cultura de educação conti-
nuada para a solução de problemas locais, regionais e nacionais. O 
mestrado profissional ora abordado organiza-se em duas áreas de 
concentração (promoção da saúde e tecnologia em saúde) e busca 
aprimorar o treinamento de médicos na residência por meio do 
acréscimo de disciplinas a seu currículo de formação tais como 
metodologia científica, bioética, bioestatística e políticas públicas 
de saúde com foco nas melhores práticas. Em 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 permanentes. Em 2012, houve 46 
novas inscrições, atingindo-se o número de 75 orientadores creden-
ciados, que estão intensamente envolvidos em atividades curricu-
lares 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 
• Evidências para a prática em saúde 
• Tecnologias diagnósticas e terapêuticas 
• Transplante de órgãos

Tecnologias e 
Atenção à Saúde

Nível Matriculados Egressos
Mestrado profissional 212 153

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

Imagem meramente ilustrativa
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Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 4 

Áreas de Concentração: 
Promoção da saúde / Tecnologia 
em saúde

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
João Baptista Gomes dos Santos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/atencaoasaude

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Imagem meramente ilustrativa

Enfermagem

A missão do programa de pós-graduação em Enfermagem é 
situar-se como um centro de excelência na formação de pesqui-

sadores, líderes e profissionais que promova o avanço das Ciências 
da Enfermagem e da Saúde, com ênfase na abordagem multidimen-
sional de pessoas e grupos em suas diferentes expressões. Por meio 
da pesquisa, educação e prática, docentes e discentes buscam pro-
mover a saúde das pessoas, no contexto das necessidades atuais da 
população e das futuras gerações, em consonância com os princí-
pios do Sistema Único de Saúde. O programa tem como objetivo 
formar mestres, doutores e pós-doutores capazes de: integrar as 
bases do conhecimento na pesquisa, ensino e extensão em relação 
às Ciências da Enfermagem e da Saúde; utilizar diferentes pers-
pectivas filosófico-teóricas e metodológicas para construir, ampliar, 
consolidar e divulgar as Ciências da Enfermagem e da Saúde, con-
tribuindo individual e coletivamente para a melhoria do cuidado e 
da saúde da população; compartilhar ideais e integrar projetos para 
além dos limites institucionais. O programa destina-se à formação 
de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, assisten-
tes sociais, farmacêuticos, biomédicos, advogados, bibliotecários e 
engenheiros, entre outros profissionais.

Linhas de Pesquisa: 
A área de concentração do programa compreende o estudo de teo-
rias, conceitos, princípios, métodos e instrumentos que norteiam 
as práticas e o uso de tecnologias na gestão, coordenação e cuidado 
relativos à Enfermagem, bem como no desenvolvimento da área 
de saúde no âmbito individual e coletivo. As linhas de pesquisa que 
estruturam essa área de concentração são:
• cuidado clínico em Enfermagem e saúde;
• cuidado em Enfermagem e saúde na dimensão coletiva;
• fundamentos, métodos, processos, instrumentos e tecnologias 
em Enfermagem e saúde;
• gestão, gerenciamento e educação em Enfermagem e saúde.

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 62 612
Mestrado Profissional - 4
Doutorado 104 237
Pós-Doutorado  19 7

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

programas de pós-graduação campus são paulo / epe

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

Área de Concentração: 
Enfermagem, cuidado e saúde

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Enfermagem

Coordenação: 
Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/enfermagem
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Imagem meramente ilustrativa

Ensino em Ciências 
da Saúde

O programa de pós-graduação na área de Ensino em Ciências da 
Saúde objetiva a formação de mestres que planejem, implemen-

tem e avaliem ações educativas inovadoras no seu espaço profissio-
nal, 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 
• Educação em saúde na comunidade 
• Educação permanente em saúde
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 87 253
Pós-Doutorado  2 8

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 4

Área de Concentração: 
Ensino em ciências da saúde

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Enfermagem

Coordenação: 
Rosana Aparecida Salvador Rossit

programas de pós-graduação campus são paulo / epe

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/ensinoemsaude

O mestrado acadêmico em Alimentos, Nutrição e Saúde, criado 
em 2014, tem como objetivo formar profissionais capazes de 

atuar de forma interdisciplinar no estudo dos alimentos, da alimen-
tação e da nutrição. Elegendo como foco principal a saúde dos indi-
víduos ou grupos populacionais, busca ainda contribuir para a sele-
ção de estratégias e políticas de nutrição e saúde pública. 

O programa, oferecido pelo Instituto de Saúde e Sociedade, é 
resultado do amadurecimento da massa crítica na área de alimen-
tos e nutrição, mediante o trabalho interdisciplinar de docentes e 
o desenvolvimento de projetos financiados por agências de fomen-
to. As linhas de pesquisa possibilitam o exercício da interdiscipli-
naridade e buscam incluir alunos de diferentes áreas de formação, 
como nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, enfermei-
ros, biólogos e químicos, entre outros. No âmbito geral, visa à for-
mação de docentes, pesquisadores e profissionais altamente quali-
ficados para o desempenho de atividades científicas e tecnológicas 
no campo da nutrição.

Linhas de Pesquisa: 
• Epidemiologia nutricional, saúde urbana, processos 
socioculturais e políticas públicas 
• Ciência de alimentos e saúde 
• Nutrição clínica e experimental

Alimentos, 
Nutrição e Saúde

Nível Matriculados Egressos
Mestrado acadêmico 29 23
Pós-Doutorado  4 1

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Nutrição

Campus: 
Baixada Santista • Instituto de 
Saúde e Sociedade

Coordenação: 
Veridiana Vera de Rosso
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Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/alimentosnutricaoesaude

programas de pós-graduação campus baixada santista
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programas de pós-graduação campus baixada santista

Biodiversidade e Ecologia 
Marinha e Costeira

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4

Área de Concentração: 
Biodiversidade

Campus: 
Baixada Santista • Instituto de 
Saúde e Sociedade

Coordenação: 
Guilherme Henrique Pereira Filho
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Manguezal no delta do rio Parnaíba  - Imagem meramente ilustrativa

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/biodiversidademarinha
Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 11 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

O aluno egresso do programa de mestrado em Biodiversidade e 
Ecologia Marinha e Costeira deverá apresentar habilidades téc-

nico-científicas para descrever, dimensionar e prospectar os ecos-
sistemas marinhos e costeiros, atuando para sua conservação. O 
conjunto de disciplinas do curso fornecerá instrumentos para que 
o discente adquira uma visão da biodiversidade marinha e costeira 
que seja interdisciplinar e crítica. Além disso, permitirá que ele pon-
dere sobre a importância de conhecer, valorar e preservar o uso sus-
tentável dessa biodiversidade, mediando – quando pertinente – as 
situações relacionadas ao tema. Com essas características, o egresso 
do curso estará capacitado a exercer a docência e a pesquisa no meio 
acadêmico, bem como em órgãos ambientais, agências regulatórias, 
empresas de consultoria e organizações não governamentais. Todas 
essas áreas exigem alta qualificação para as ações de pesquisa, con-
servação e uso sustentável de recursos marinhos e costeiros. Dessa 
forma, o desenvolvimento de projetos será organizado em duas 
linhas de pesquisa: a primeira, relativa a padrões e processos em 
biodiversidade, tratará de investigações oceanográficas centradas 
principalmente nos mecanismos de geração e manutenção da diver-
sidade em diferentes escalas de organização biológica; a segunda, 
relativa a impactos, conservação e uso sustentável da biodiversi-
dade, terá caráter voltado à ciência aplicada, nucleando pesquisas 
que subsidiem uma gestão sustentável da biodiversidade.

Linhas de Pesquisa: 
• Padrões e processos em biodiversidade: de organismos a 
ecossistemas
• Impactos, conservação e uso sustentável da biodiversidade

programas de pós-graduação campus baixada santista

Bioprodutos e 
Bioprocessos

O curso de pós-graduação em Bioprodutos e Bioprocessos tem 
caráter multidisciplinar, oferecendo uma formação baseada 

em sólidos conhecimentos no campo da biotecnologia, com enfo-
que em Ciências do Mar e da Saúde. Dessa maneira, o aluno egresso 
do programa é capacitado a atuar de forma interdisciplinar na área 
acadêmica ou no setor privado, desenvolvendo atividades de ensino, 
extensão e pesquisa em instituições governamentais, universida-
des e empresas nas quais se observam as mais diversas inserções 
da biotecnologia.

Este programa de pós-graduação tem o objetivo de fomentar a 
formação para a docência e pesquisa com foco nos diversos aspec-
tos que envolvem a biotecnologia como determinantes para a saúde 
do indivíduo e em inovações relacionadas ao mar. 

Linhas de Pesquisa: 
• Biomateriais 
• Bioprospecção 
• Biorremediação 
• Bioensaios e ecotoxicidade

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Tecnologia aplicada a saúde e ao 
ambiente marinho

Campus: 
Baixada Santista • Instituto de 
Saúde e Sociedade

Coordenação: 
Ana Cláudia Muniz Renno
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Imagem meramente ilustrativa

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/bioprodutosebioprocessos
Nível Matriculados Egressos
Mestrado acadêmico 26 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

https://www.flickr.com/photos/tarcisoleao/17854497274/in/photolist-tcJXZU-u9obD1-u9oc5w-u9LgAe-7hWUxq-82GWid-9P5zEr-3eEfkr-u4ckDm-u6a135-u4ckKJ-tP5rSK-7dCaxc-eDnZJ-8mUs5u-tdspBC-9bSSaV-B8hG4e-4MoFDe-gNnDdW-gNnyBR-UGDDB7-UGDDVo-9P8qXb-UGDESJ-9sBoWS-4gmHnE-9bSR64-3vYiW-ovfxdZ-o31Fst-d7c6cm-o4DVN-9bSSTX-o4DVQ-a6KsEc-a6Nkgh-9bSTEi-eDTbUX-9bSRZ4-eDZk4S-eDZnZh-a6Kt4F-9bVXuq-4XhFzy-eDTp4p-4Yuawd-UGDEwU-VVy3cf-sydT3k
http://ppg.unifesp.br/biodiversidademarinha
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Ciências do Movimento 
Humano e Reabilitação

Constituem objetivos deste programa:
1) formar pesquisadores autônomos, capazes de delinear, con-

duzir, discutir e sintetizar pesquisas de alta qualidade metodoló-
gica, que proporcionam evidências científicas com potencial para 
promover profundas alterações na sociedade;
2) estimular a produção científica de alto impacto na área das 
Ciências do Movimento Humano e Reabilitação;
3) capacitar os profissionais para o desenvolvimento e gerencia-
mento de programas de treinamento físico e intervenções fisiote-
rapêuticas relacionadas ao movimento humano, visando à manu-
tenção e recuperação da saúde, à reabilitação funcional e à melhoria 
do desempenho atlético;
4) propiciar o intercâmbio científico entre seu corpo docente e dis-
cente com os demais docentes e discentes da Unifesp e de outras 
instituições nacionais e internacionais.

Linhas de Pesquisa: 
• Avaliação do movimento humano 
• Efeitos agudos e crônicos do exercício físico 
• Intervenção fisioterapêutica

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

Áreas de Concentração: 
Biodinâmica da atividade física, 
esporte e reabilitação física

Campus: 
Baixada Santista • Instituto de 
Saúde e Sociedade

Coordenação: 
Paulo Henrique Silva Marques de 
Azevedo

Imagem meramente ilustrativa

programas de pós-graduação campus baixada santista
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Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/movimentoereabilitacao
Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 4 -
Doutorado 6 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

O programa de pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da 
Saúde caracteriza-se pela produção do conhecimento cientí-

fico a partir de abordagem interdisciplinar, tendo em vista a com-
plementaridade e complexidade dos objetos que compõem o campo 
das ciências da saúde. Essa abordagem expressa-se nas parcerias 
entre docentes para execução de projetos temáticos e na discussão 
sobre os recortes investigativos que são priorizados no conjunto de 
projetos em desenvolvimento. O programa investiga desde os pro-
cessos biológicos às repercussões clínicas, epidemiológicas, sociais, 
políticas e culturais envolvidas na promoção, prevenção, diagnós-
tico, intervenção e reabilitação em saúde a partir de duas áreas de 
concentração. Na primeira, relativa aos mecanismos básicos de pro-
cessos biológicos em saúde, o grupo de pesquisadores está compro-
metido principalmente com a pesquisa experimental; e na segunda, 
relativa à promoção, prevenção e reabilitação em saúde, adota-se 
uma concepção ampliada de saúde, do enfoque básico às implica-
ções clínicas, epidemiológicas e sociais do processo saúde-doença. 
Os objetivos do programa são: contribuir para a formação de docen-
tes; estimular e desenvolver atividades de pesquisa científica; e con-
tribuir para a formação de recursos humanos especializados na área 
de ciências da saúde.

Linhas de Pesquisa: 
• Carcinogênese experimental 
• Estratégias interdisciplinares na pesquisa experimental de doen-
ças endócrinas e metabólicas 
• Mecanismos centrais e periféricos do estresse e comorbidades 
• Estratégias interdisciplinares em promoção, prevenção e reabili-
tação em saúde 
• Saúde de grupos populacionais específicos 
• Saúde mental, educação e história na saúde

Interdisciplinar em 
Ciências da Saúde

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 122 245
Doutorado 72 20
Pós-Doutorado  8 11

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

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

Campus: 
Baixada Santista • Instituto de 
Saúde e Sociedade

Coordenação: 
Daniel Araki Ribeiro

programas de pós-graduação campus baixada santista

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/intercienciasdasaude
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O mestrado profissional em Saúde da Família (ProfSaúde) é um 
programa em rede nacional, na modalidade semipresencial, 

proposto pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e 
por instituições de ensino e pesquisa do país. Sua principal finali-
dade é preparar profissionais de saúde que atuem na Estratégia de 
Saúde da Família no âmbito dos municípios; incentivar a produção 
de novos conhecimentos e as inovações na atenção básica; e possibi-
litar a integração entre instituições acadêmicas e gestores da saúde 
pública. Busca-se, dessa forma, contribuir para iniciativas que pre-
servem o Sistema Único de Saúde (SUS), reafirmando os valores da 
universalidade, integralidade e equidade, entre outros.

As atividades de educação a distância são desenvolvidas por meio 
do sistema Moodle, que fornece um ambiente virtual de aprendiza-
gem, de código aberto.

Entre os objetivos previstos no programa, destacam-se a forma-
ção de profissionais de saúde para o exercício de atividades de pes-
quisa e ensino nas unidades de saúde; a capacitação de pessoal para 
a docência, preceptoria e gestão; o aprimoramento da Estratégia de 
Saúde da Família mediante a articulação dos elementos pertinen-
tes; e a integração entre os serviços de saúde, os trabalhadores, os 
usuários e os estudantes da área.

Linhas de Pesquisa: 
• Atenção integral aos ciclos de vida e grupos vulneráveis
• Atenção à saúde, acesso e qualidade na atenção básica em saúde
• Educação e saúde: tendências contemporâneas da educação, 
competências e estratégias
• Gestão e avaliação de serviços na Estratégia de Saúde 
da Família/ Atenção básica
• Informação e saúde
• Pesquisa clínica: interesse da atenção básica
• Vigilância em saúde

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3

Área de Concentração: 
Saúde Coletiva

Campus: 
Baixada Santista • Instituto de 
Saúde e Sociedade

Coordenação: 
Rosilda Mendes

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://profsaude-abrasco.fiocruz.br/

Saúde 
Coletiva
Mestrado Profissional

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 9 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

Serviço Social e 
Políticas Sociais

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/servicoepoliticassociais

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3

Áreas de Concentração: 
Serviço Social

Campus: 
Baixada Santista • Instituto de 
Saúde e Sociedade

Coordenação: 
Claudia Maria Franca Mazzei 
Nogueira

Imagem meramente ilustrativa

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 40 -
Pós-Doutorado  1 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

programas de pós-graduação campus baixada santista programas de pós-graduação campus baixada santista

O mestrado acadêmico em Serviço Social e Políticas Sociais está 
vinculado às Ciências Sociais Aplicadas, especificamente à área 

de Serviço Social, definida pela Capes, em conformidade com os 
interesses da região da Baixada Santista, no Estado de São Paulo, 
bem como com a proposta de excelência da pós-graduação em 
Serviço Social na Unifesp.

São objetivos do programa: formar mestres e pesquisadores 
nas áreas de Serviço Social e políticas sociais; formar docentes que 
atuem no ensino superior de Serviço Social e áreas afins; propor-
cionar a qualificação profissional no âmbito da educação; potencia-
lizar a formação de recursos humanos para o planejamento, gestão, 
acompanhamento e avaliação de políticas, planos, programas e pro-
jetos sociais; promover o desenvolvimento de pesquisas e o interes-
se científico e social.

Linhas de Pesquisa: 
Este programa possui duas linhas de pesquisa, cada uma delas com 
especificidades e diretrizes de formação distintas: 
• fundamentos do Serviço Social, formação e trabalho profissional;
• trabalho, movimentos sociais e políticas sociais.
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http://profsaude-abrasco.fiocruz.br/
http://ppg.unifesp.br/servicoepoliticassociais
https://www.flickr.com/photos/mateuseven/6754943951/in/photolist-bhURuT-bxMn2N-kmWHuN-7KvKRo-ecWSNR-dnrWKu-9ZEdsw-aHZVNt-agbNRT-nV7nTL-7EJ5b6-7QPrZb-bD4skp-5TxKaH-avxraR-8KMYof-wEw4y-8T5Pj5-9c1m4Q-7YDDFo-8hEtCT-bsq9mb-a7EWt2-bcrUgP-5YnXDr-7De7eD-cNhxPJ-6XLEMW-bnCh1W-7GszNb-5TxKav-7KYfEs-7ym6Ks-dnrNoU-fhGaFU-ahdcs5-bzRwar-5TxKaM-7MRrvJ-8UMZ2N-7dRLyc-nVsmra-7qqpYk-9UauRu-ecWSVV-8PBTdy-bjLme4-4sJqDn-fhrUNg-4kksqM
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O objetivo principal do programa é capacitar os alunos para a pes-
quisa em Ciências Sociais, provendo uma formação que os esti-

mule à reflexão sobre problemas sociais, mediante uma abordagem 
aberta ao trânsito interdisciplinar. Isto condiz com a necessidade de 
aprofundamento da análise das questões contemporâneas, as quais, 
por sua complexidade, não podem ser respondidas no âmbito de um 
único campo disciplinar. Busca-se articular a formação disciplinar 
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 conheci-
mento e a experiências transnacionais, pois também constitui obje-
tivo do programa incentivar o intercâmbio internacional dos alunos.

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

Ciências 
Sociais

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 72 97
Pós-Doutorado  6 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Ciências Sociais

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

Coordenação: 
Bruno Konder Comparato

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/cienciassociais

programas de pós-graduação campus guarulhos

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 profis-
sionais qualificados para a pesquisa e docência no ensino superior 
em Educação; desenvolver pesquisas sobre políticas educacionais, 
formação de educadores e processos educativos; e contribuir para 
o adensamento da produção de conhecimento na área, de modo a 
constituir um núcleo de referência nos contextos regional, nacio-
nal e internacional. Propõe-se ainda a aprofundar estudos para pro-
mover a circularidade virtuosa entre os níveis de graduação e pós-

-graduação, favorecer o intercâmbio e a cooperação científica com 
outros centros de pesquisa no Brasil e no exterior e oferecer à socie-
dade os produtos oriundos da pesquisa. Com relação ao perfil do 
egresso, busca formar mestres em Educação aptos a realizar pes-
quisas com rigor e originalidade, a inserirem-se no debate inter-
disciplinar e a atuar na docência de nível superior, articulando no 
exercício profissional as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Linhas de Pesquisa: 
• Educação: desigualdade, diferença e inclusão 
• Educação, estado, trabalho
• Escola pública, formação de professores e práticas pedagógicas 
• História da educação: sujeitos, objetos e práticas 
• Linguagens e saberes em contextos formativos

Educação

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 94 50
Pós-Doutorado  4 4

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Educação

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

Coordenação: 
Luiz Carlos Novaes

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/educacao

programas de pós-graduação campus guarulhos
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Imagem meramente ilustrativa

Mestrado Acadêmico • Constituem objetivos deste programa: 
abordar o complexo tema dos chamados deficits físicos, emocio-
nais, intelectuais e sociais que manifestamente interferem na vida 
escolar de crianças e adolescentes; promover o intercâmbio entre 
profissionais da educação e da saúde para a produção de análises 
interdisciplinares que não reduzam problemas escolares à dimen-
são patológica de suas manifestações; incentivar projetos de melho-
ria e integração com as redes públicas de ensino; desenvolver proje-
tos relacionados à formação dos profissionais de educação e saúde;  
contribuir criticamente nos processos que conduzem à autoridade 
científica e pedagógica sobre crianças e adolescentes em fase de 
escolarização; e incentivar pesquisas sobre ética nas práticas pro-
fessorais e clínicas com crianças e adolescentes.

Doutorado • Constituem objetivos deste programa: favorecer a 
produção científica avançada sobre diagnósticos de problemas crô-
nicos e sobre as 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; e articular projetos de pes-
quisa 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 adolescência na formação de 
educadores e profissionais da saúde

Educação e Saúde na 
Infância e na Adolescência
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 33 144
Doutorado 74 4
Pós-Doutorado  9 4

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Área de Concentração: 
Interdisciplinar - Educação e Saúde 

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

Coordenação: 
Claudia Lemos Vovio

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/infanciaeadolescencia

Ensino de 
História

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 4

Área de Concentração: 
Ensino de História

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

Coordenação: 
Antonio Simplicio de Almeida 
Neto

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/profhistoria
Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 20 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

O ProfHistória – mestrado profissional em Ensino de História 
– , oferecido em rede nacional, é um curso presencial coorde-

nado pela UFRJ, que objetiva ser um instrumento de formação conti-
nuada para os professores de História de educação básica. A capaci-
tação de docentes em nível de mestrado profissional visa contribuir 
para a melhoria da qualidade do ensino de História: 
1) qualificando os mestrandos/docentes para desenvolver as múlti-
plas competências comunicativas dos alunos; 
2) oferecendo subsídios para a utilização de estratégias de mediação 
em distintos enquadramentos em sala de aula; 
3) fornecendo instrumental para a condução do processo de avalia-
ção crítica da realidade; 
4) desenvolvendo estratégias para estimular a capacidade de veri-
ficação da fidedignidade das informações históricas, levando em 
consideração a origem, o momento e o contexto de sua produção; 
5) oferecendo subsídios para o reconhecimento do potencial patri-
monial dos espaços urbanos e rurais para o ensino de História; 
6) propiciando a reflexão sobre a centralidade da dimensão tempo-
ral dos eventos e da ação humana; 
7) instrumentalizando os docentes para a elaboração de material di-
dático inovador que lance mão de recursos tecnológicos à disposição.

Linhas de Pesquisa: 
• Saberes históricos no espaço escolar 
• Linguagens e narrativas históricas: produção e difusão 
• Saberes históricos em diferentes espaços de memória

Mulher com o filho, Salvador, em 1884 (Marc Ferrez)
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http://ppg.unifesp.br/profhistoria
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Imagem meramente ilustrativa

O programa de pós-graduação em Filosofia iniciou suas ativida-
des em 2009 com a implantação do mestrado acadêmico, con-

cluiu seu período de estruturação e consolidação e, em 2013, intro-
duziu o doutorado. Concentra-se na produção filosófica da tradição 
e da contemporaneidade, estruturando-se nas seguintes linhas de 
pesquisa: metafísica, ciência e linguagem; subjetividade, arte e cul-
tura; política, conhecimento e sociedade; e história da Filosofia.

Constituem objetivos do programa: criar um universo de cultura 
na área em questão, o qual permita aos docentes e pós-graduandos 
atingir maior amadurecimento da pesquisa filosófica livre, em am-
biente 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 estabeleça como 
referência no contexto nacional e internacional do debate sobre os 
conhecimentos contemporâneos da Filosofia e as interpretações 
contemporâneas das questões e temas tratados em sua história; pro-
mover o intercâmbio e cooperação científica com outros centros de 
pesquisa e formação de alto nível, no Brasil e no exterior; e promo-
ver o intercâmbio com a sociedade, visando ao aperfeiçoamento da 
reflexão acadêmica em contato com relevantes questões culturais, 
éticas, políticas e sociais.

Linhas de Pesquisa: 
• História da Filosofia 
• Metafísica, ciência e linguagem 
• Política, conhecimento e sociedade 
• Subjetividade, arte e cultura

Filosofia
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 44 96
Doutorado 80 2
Pós-Doutorado  5 3

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

Área de Concentração: 
Filosofia

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

Coordenação: 
Claudemir Roque Tossato

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/filosofia

Imagem meramente ilustrativa

Em sentido amplo, a ideia de historiografia, que dá nome à área 
de concentração do programa de mestrado em História, confun-

de-se com a reflexão sobre todas as dimensões do ofício de historia-
dor que mantemos como eixo estruturante da graduação. A ênfase 
na historiografia deve, assim, ser lida em dois sentidos principais. 
O primeiro convida a refletir sobre a historicidade da disciplina his-
tórica, seus instrumentos de trabalho materiais e metodológicos e 
suas formas de escrita e transmissão. Com esse sentido, a historio-
grafia é campo relativamente novo e dotado de crescente autono-
mia no interior dos estudos históricos. A historiografia, nesta pro-
posta, abriga outro importante significado – a valorização da cultura 
histórica na formação dos pesquisadores, 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 in-
vestigação de vários membros do corpo docente, esse mesmo estu-
do – pensado no plural – torna-se campo compartilhado de todos 
os seus membros, engajados que estão no conhecimento e ensino 
dos repertórios historiográficos pertinentes aos respectivos temas 
de pesquisa, distribuídos nas duas grandes linhas. Evidentemente 
espera-se que algumas das futuras dissertações versem sobre histo-
riografia, no primeiro sentido mencionado acima. Todas elas, entre-
tanto, deverão expressar conhecimento da produção historiográfica 
pertinente em seus temas de escolha.

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

História
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 113 54
Pós-Doutorado  11 3

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
História e historiografia

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

Coordenação: 
Andrea Slemian

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/historia

programas de pós-graduação campus guarulhos programas de pós-graduação campus guarulhos
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O objetivo do programa de pós-graduação em História da Arte é 
formar profissionais com conhecimento aprofundado e pos-

tura crítica em relação à disciplina, consolidando um espaço de pes-
quisa e produção de conhecimento na área. Dessa forma, espera-se 
que o egresso esteja habilitado a atuar como pesquisador em ins-
tituições culturais, museus e galerias de arte; em organismos rela-
cionados ao patrimônio histórico e artístico; em centros de docu-
mentação, arquivos e acervos. Espera-se, ainda, que seja capaz de 
orientar e organizar atividades expositivas e curatoriais, bem como 
atuar na formação de público, de monitores e de consultores em 
História da Arte.

Linhas de Pesquisa: 
• Arte, circulações e transferências
• Imagem, cidade e contemporaneidade
• Arte, Política e Filosofia

História 
da Arte

Retábulo lateral (detalhe) da Igreja de São Francisco 
de Assis, em São João del-Rei, Minas Gerais

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 52 15
Pós-Doutorado  5 2

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
História da Arte

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

Coordenação: 
José Geraldo Costa Grillo
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Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/historiadaarte

O programa de mestrado em Letras surgiu como alternativa aos 
cursos similares já consolidados no Sudeste do Brasil. Nossas 

metas incluem alto nível de especialização e excelência nos estudos 
de Literatura e Linguística, provendo uma formação ampla e sólida 
no que concerne à pesquisa em nível de pós-graduação, por meio de 
constante reflexão e de crítica sobre os distintos fenômenos ligados 
à língua e à literatura. Além disso, o estudante deverá ser capacitado 
a lidar com enfoques específicos de pesquisa.

De natureza mista, o programa possui três linhas de pesquisa, 
distribuídas em duas áreas de concentração, as quais sintetizam os 
interesses interdisciplinares do curso.

Pleiteamos um diferencial: oferecer ao mestrando a oportunida-
de de lidar com subáreas as mais diversas, desde os estudos retóricos 
de textos antigos, até o contemporâneo debate de linguagens como 
a dos quadrinhos, passando pelo estudo de textos clássicos da ficção 
e da linguística, em língua nacional e estrangeira.

O programa de mestrado em Letras organiza-se em cinco eixos: 
1) vinculação a uma das áreas de concentração; 2) vinculação a uma 
das linhas de pesquisa; 3) créditos cursados em disciplinas do pro-
grama; 4) créditos cumpridos em atividades complementares; 5) 
desenvolvimento de pesquisa a ser consolidada com a redação e a 
defesa de uma dissertação. De sua parte, o mestrando deverá cur-
sar 27 créditos.

Linhas de Pesquisa: 
• Questões de representação: poéticas e suas (re)apropriações / 
Literatura e autonomia: entre estética e ética 
• Linguagem em novos contextos

Letras

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 74 19
Pós-Doutorado  9 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Áreas de Concentração: 
Estudos literários / Estudos 
linguísticos

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

Coordenação: 
Sandro Luis da Silva

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/letras

programas de pós-graduação campus guarulhos programas de pós-graduação campus guarulhos
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programas de pós-graduação campus diadema

Análise Ambiental 
Integrada

O programa interunidades de pós-graduação em Análise 
Ambiental Integrada (PPGAAI) tem como premissa a relação 

indissolúvel e complexa entre todos os elementos que compõem o 
meio ambiente.

As linhas de pesquisa retroalimentam-se na geração do conhe-
cimento, pois o aperfeiçoamento de métodos e técnicas de aborda-
gens na avaliação, prognóstico e diagnóstico ambiental contribui 
para a melhoria do monitoramento de impactos ambientais, o qual, 
por sua vez, auxilia na definição das ações de remediação e de con-
trole ambiental. Tais ações indicam pontos críticos para aprimorar 
a avaliação e monitoramento ambiental. Sob essa concepção, as li-
nhas de pesquisa entrelaçam-se, oferecendo subsídios mútuos, ge-
rando demandas, induzindo articulações e fomentando o trabalho 
interdisciplinar.

Os projetos de pesquisa do programa estão principalmente con-
centrados nos problemas ambientais das bacias hidrográficas da 
região metropolitana de São Paulo e da zona costeira da Baixada 
Santista, bem como das bacias atmosféricas relacionadas a elas. 
Esse recorte geográfico das bacias hidrográficas compatibiliza as 
escalas espacial e temporal de estudo do PPGAAI com as das orga-
nizações públicas ambientais, que as adotam como unidades de ge-
renciamento ambiental integrado.

Linhas de Pesquisa: 
• Avaliação, prognóstico e diagnóstico ambiental 
• Monitoramento ambiental 
• Controle e remediação ambiental

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 58 26
Pós-Doutorado  4 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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 • Instituto do 
Mar

Coordenação: 
Cristina Souza Freire Nordi

Imagem meramente ilustrativa
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Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/analiseambiental

A compreensão dos processos e mecanismos da Biologia moderna 
requer práticas aprofundadas de caráter analítico e funcional 

que permeiem conhecimentos biológicos e químicos. A integração 
e articulação dessas áreas em um único programa de pós-graduação 
contribuirão para o desenvolvimento de profissionais, que poderão 
eficientemente catalisar essas interações.

Dessa forma, o programa de pós-graduação em Biologia Química 
tem como objetivo o ensino voltado para o estudo das bases teóri-
cas e empíricas que permitam descrever e compreender tanto os pa-
drões e processos biológicos e químicos que são determinantes para 
resolver processos biológicos em organismos uni e multicelulares, 
quanto o papel de moléculas sintéticas ou biomoléculas no controle 
de funções celulares e seus sistemas.

A aplicação e o uso desses conhecimentos também serão estimu-
lados para promover a titulação de recursos humanos capazes de es-
tabelecer a cooperação científica entre diferentes grupos, de modo 
a gerar produtos e processos de importância no contexto socioeco-
nômico regional e nacional.

Este programa propõe-se titular profissionais com perfil inova-
dor, que sejam capazes de:
• compreender processos biológicos e químicos, relacionando 
esses conhecimentos em toda a sua potencialidade;
• formular, planejar, desenvolver e avaliar projetos de pesquisa, 
novas metodologias e produtos;
• apresentar independência intelectual para divulgar o 
conhecimento científico em Biologia Química, estando ciente de 
suas possíveis aplicações.

A titulação específica deverá permitir que o egresso reúna condi-
ções para o exercício de sua especialidade profissional, tornando-o 
um agente engajado na solução de problemas das comunidades re-
gionais onde estiver inserido, tanto no âmbito acadêmico (ensino e 
pesquisa) como no setor produtivo.

Linhas de Pesquisa:
• Biologia de sistemas
• Biologia celular e molecular e transdução de sinais
• Biologia de microrganismos e das interações celulares

Biologia 
Química

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 21 74
Doutorado  26 2
Pós-Doutorado  10 2

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Área de Concentração: 
Ciências Biológicas I

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

Coordenação: 
Monica Marques Telles

programas de pós-graduação campus diadema

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/biologiaquimica
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O programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia da 
Sustentabilidade (PPG-CTS) 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 múlti e interdisciplinar, que enfocam a tríade sociedade, 
economia e meio ambiente. O PPG-CTS contribui para o fortaleci-
mento da consciência e a abordagem correta e moderna de desen-
volvimento sustentável no país, tanto no plano acadêmico quanto 
no plano do conhecimento popular. O objetivo do programa é a for-
mação de recursos humanos altamente qualificados, nos níveis de 
mestrado e doutorado, que revelem competência no atendimento 
às demandas sociais, econômicas e ambientais da academia, indús-
tria e órgãos reguladores e certificadores. Com base científico-tec-
nológica sólida, os profissionais egressos deverão ser capazes de 
apresentar propostas atuais e inovadoras, com foco privilegiado 
nos seguintes temas: materiais, energia, processos industriais, 
ambiente e saúde.

Linhas de Pesquisa: 
• Desenvolvimento e aplicações de materiais sustentáveis
• Desenvolvimento de moléculas bioativas, óptica biomédica e 
biossensores
• Energia e sustentabilidade
• Engenharia de processos e controle ambiental
• Ciências moleculares da sustentabilidade

Ciência e Tecnologia da 
Sustentabilidade

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

Área de Concentração: 
Ciências da sustentabilidade

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

Coordenação: 
Dario Santos Junior

Imagem meramente ilustrativa
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programas de pós-graduação campus diadema

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/sustentabilidade
Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 66 101
Doutorado  25 -
Pós-Doutorado  4 1

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

O objetivo do programa de pós-graduação em Ciências 
Farmacêuticas, em nível de mestrado acadêmico, oferecido 

pela Unifesp – Campus Diadema é a formação, qualificação e aper-
feiçoamento técnico-científico de profissionais que atuam em uma 
ou mais etapas do ciclo de produção de medicamentos. Com linhas 
específicas – embora complementares – de conhecimento, busca 
atender aos preceitos de interdisciplinaridade e multidisciplina-
ridade inerentes às Ciências Farmacêuticas, colaborando com o 
desenvolvimento científico e tecnológico dessa área no âmbito 
regional e nacional.

Linhas de Pesquisa: 
• Desenvolvimento e Inovação Farmacêutica: Nesta linha 

são desenvolvidos e aplicados estudos visando ao desenvolvimento 
e à descoberta de insumos ativos naturais e sintéticos que configu-
rem novas alternativas terapêuticas. São também abordadas formas 
tecnológicas que garantam formulações viáveis, além do controle de 
qualidade de todo o processo produtivo.

• Avaliação Biológica, Farmacológica e Toxicológica: Esta 
linha tem por objetivo gerar conhecimentos e inovações em pesqui-
sa básica e aplicada. Busca estudar os mecanismos de patogenici-
dade e atributos de virulência de micro-organismos de interesse 
médico, bem como o perfil de resistência / susceptibilidade aos an-
timicrobianos clássicos e de novas opções terapêuticas.

Ciências 
Farmacêuticas

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 31 9

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

Imagem meramente ilustrativa
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Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Farmácia

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

Coordenação: 
Marcio Adriano Andreo

programas de pós-graduação campus diadema

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http:/ppg.unifesp.br/cienciasfarmaceuticas
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Ecologia e 
Evolução

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 21 43
Pós-Doutorado  8 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

O programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução propõe-
-se a integrar os conhecimentos sobre os processos ecológicos 

e evolutivos envolvidos na geração e manutenção da diversidade 
biológica. A integração dessas duas áreas em um único tema é ainda 
escassa no Brasil, uma vez que, na maioria dos casos, os processos 
ecológicos são abordados em programas de Ecologia, enquanto os 
evolutivos são – em geral – tratados separadamente em programas 
de Botânica, Zoologia e Genética. No programa proposto, o aluno 
tem a oportunidade de visualizar os diversos pontos de interface 
entre as abordagens ecológica e evolutiva, atuando sobre eles, tanto 
em termos conceituais quanto metodológicos. Seu objetivo é for-
mar pesquisadores capazes de gerar novos conhecimentos teóri-
cos e empíricos que permitam descrever e compreender, de forma 
integrativa, os padrões e processos ecológicos e evolutivos deter-
minantes para a geração, manutenção, uso e conservação da diver-
sidade 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: 
Cinthia Aguirre Brasileiro

Imagem meramente ilustrativa
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programas de pós-graduação campus diadema

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/ecologiaeevolucao

Engenharia 
Química

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Engenharia Química

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

Coordenação: 
Eliezer Ladeia Gomes

Imagem meramente ilustrativa

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/engenhariaquimica Programa novo 

O objetivo do programa de mestrado acadêmico em Engenharia 
Química, criado em 2016, é formar profissionais qualificados, 

capazes de realizar atividades ligadas à pesquisa, ensino, extensão 
e desenvolvimento científico e tecnológico nos diversos segmentos 
dessa área do conhecimento. As linhas de pesquisa selecionadas 
possuem alto grau de conexão e interdisciplinaridade, abordando 
principalmente os seguintes temas: reatores heterogêneos quími-
cos e bioquímicos; desenvolvimento de produtos e processos biotec-
nológicos; desenvolvimento, modelagem, simulação, otimização e 
controle de processos; sistemas particulados; controle de emissão de 
poluentes; tecnologias para redução de resíduos industriais e pro-
cessos de tratamento de efluentes líquidos e gasosos. O diferencial 
do programa está na criação de tecnologias e processos ambiental-
mente sustentáveis. Desse modo, as linhas integradas de pesquisa 
proporcionam ao aluno o embasamento adequado e a ampliação do 
nível de conhecimento na área, possibilitando a atuação em proces-
sos químicos, em tecnologias conectadas ao meio ambiente e em 
tecnologias químicas e bioquímicas de ponta, em âmbito mundial.

Linhas de Pesquisa: 
• Engenharia e desenvolvimento de processos químicos
• Tecnologia química, bioquímica e de materiais
• Desenvolvimento de processos para o meio ambiente

programas de pós-graduação campus diadema
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https://www.flickr.com/photos/18651822@N04/2362309289/in/photolist-4AKsfv-39GphU-56WC4c-msEoS5-7JdSHJ-8ME3HZ-9Hj1uh-rGZ7i9-571NmL-azKzdc-56WC4H-nWLZr9-7Ecczy-6iejhJ-nFGjBf-nQ7hK1-6ofFV6-bAL7or-e6HyBM-p5ZUk8-nYGF4E-5mHkiH-68AWeZ-9RziUX-bDJLVo-anj2h-aDCKwW-8P4Jf5-dGVmGo-jFaB9-dS8RKY-oV72Xt-aTJnGi-sgfqxX-2iTY5F-4Mmi4i-dH8th2-6aUCdX-6aUBUg-7icRw2-57rULv-brZaAg-brYcsr-bqwSte-bovvp6-9i2Gi-cACZqG-gTSTGs-bjVuP8-aZWVDe
http://ppg.unifesp.br/engenhariaquimica
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Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Ensino de Ciências e Matemática

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

Coordenação: 
Simone Alves de Assis Martorano

Ensino de Ciências 
e Matemática

O programa de mestrado acadêmico no Ensino de Ciências e 
Matemática pretende oferecer uma formação que explicita a 

relação entre cultura científica e cultura humanística, reconhecendo 
que, no ensino das áreas mencionadas, tal relação envolve implica-
ções de caráter cognitivo, ético, epistemológico, cultural e educacio-
nal. Na perspectiva das Ciências como construção social e histórica, 
propomos uma articulação produtiva e intelectualmente fértil entre 
contextos políticos, econômicos e tecnológicos, fundamentando a 
reflexão sobre e para o ato educativo, tanto nos espaços formais 
quanto nos informais.

Este programa de pós-graduação busca formar professores/ pes-
quisadores que atuem em diferentes níveis de ensino, a partir das 
contribuições em ambiente de pesquisa. Tal ambiente deverá promo-
ver o desenvolvimento de investigadores capazes de produzir conhe-
cimento nas áreas de ensino de Ciências e Matemática, contribuin-
do para uma educação democrática e eticamente comprometida.

Linhas de Pesquisa: 
• Ensino e aprendizagem em ciências e matemática - Estuda 

os elementos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de 
Ciências e Matemática e suas interfaces em diferentes dimensões, 
como as sociais, ambientais, culturais, históricas, educacionais, cog-
nitivas, epistemológicas e políticas.

• Transversalidade no ensino de ciências e matemática 
- As investigações nesta linha focam os conhecimentos inerentes 
ao mundo contemporâneo para que não fiquem restritos apenas 
às áreas de Ciências e Matemática, mas busquem formas de com-
preender como enfrentar os problemas complexos que surgem no 
contexto educacional.
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Imagem meramente ilustrativa

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/pecma
Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 55 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

programas de pós-graduação campus diadema

Biotecnologia

Iniciado em julho de 2013, o programa de pós-graduação em 
Biotecnologia em nível de mestrado e doutorado tem natureza 

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 conheci-
mento 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 formação sólida 
e integradora em ciência básica e aplicada, que inclua a atitude ética 
e crítica, aberta a desenvolvimentos futuros; 2) preparar e estimular 
os alunos à condução de pesquisas, de forma autônoma, e ao exer-
cício da  docência; 3) capacitar os alunos para o desenvolvimento 
de trabalhos em equipes multidisciplinares e em cooperação nacio-
nal/internacional; 4) formar profissionais empreendedores, capazes 
de identificar e viabilizar mecanismos que estabeleçam interações 
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 animais 
• Engenharia tecidual, biofabricação e biomateriais 
• Economia, sociedade e meio ambiente 
• Engenharia de bioprocessos e microbiologia industrial

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 9 6
Doutorado 12 -
Pós-Doutorado 1 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

Imagem meramente ilustrativa

Jo
sé

 Lu
iz

 G
ue

rr
a

Níveis 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 • Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Claudia Barbosa Ladeira de Campos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/biotecnologia

programas de pós-graduação campus são josé dos campos
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O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do 
ICT-UNIFESP tem como objetivo propiciar aos seus alunos 

uma formação sólida dentro da área, qualificando-os à docência, à 
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Aproveitando a atuação 
variada do corpo docente da computação e a região de inserção dos 
cursos de Mestrado e Doutorado, o aluno terá a oportunidade de 
adquirir conhecimentos em subáreas diversas, com visíveis possibi-
lidades de aplicação em diferentes domínios e de transferência tec-
nológica para o setor produtivo. As finalidades principais do curso 
são promover o desenvolvimento de estudos sistemáticos e pesquisa 
avançada na computação, possivelmente aplicados a domínios espe-
cíficos e com potencial de transferência tecnológica; promover a 
formação científica aprofundada e diversificada de professores, 
pesquisadores e especialistas; e estimular a produção científica de 
trabalhos resultantes das dissertações e teses.

 Os egressos do programa serão capazes de realizar atividades 
no âmbito da pesquisa e ensino na área de computação, e também 
no mercado de trabalho especializado.

Linhas de Pesquisa: 
• Otimização: Esta linha cobre os principais domínios de pro-

gramação matemática teórica, computacional e importantes seto-
res de aplicação 

• Sistemas Computacionais: Essa linha envolve o estudo e a 
busca por inovações nas áreas: computação de alto desempenho, 
engenharia de software e redes de computadores, para o desenvol-
vimento de sistemas de computação adequados em vários domínios 

• Sistemas Inteligentes: Nesta linha, são desenvolvidos siste-
mas computacionais para modelagem e solução de problemas de 
maneira análoga à utilizada pelo cérebro humano ou baseados em 
processos encontrados na natureza.

Ciência da 
Computação

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 19 32
Doutorado 15 -
Pós-Doutorado  5 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3
Doutorado • 4

Área de Concentração: 
Ciência da computação

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

Coordenação: 
Mariá Cristina Vasconcelos 
Nascimento

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/cienciadacomputacao

programas de pós-graduação campus são josé dos campos

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 9 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Áreas de Concentração: 
Bioengenharia / Instrumentação 
biomédica

Campi envolvidos: 
São José dos Campos • Instituto 
de Ciência e Tecnologia 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Henrique Alves de Amorim

Engenharia Biomédica

O programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica do ICT/
Unifesp tem como principal missão a formação de recursos 

humanos altamente qualificados para o desenvolvimento e apli-
cação de ferramentas tecnológicas na área da saúde. Partindo de 
uma base em Ciências Exatas e Engenharia, os alunos de mestrado 
do programa serão treinados em uma perspectiva interdiscipli-
nar, integrada às Ciências Biológicas e à Medicina, para atuarem 
na resolução de problemas na área da saúde com o uso de tecnolo-
gia. Contando com duas áreas de concentração - Bioengenharia e 
Instrumentação biomédica - o programa possibilita a pesquisa e o 
desenvolvimento de soluções em um amplo espectro de temas, que 
vão desde métodos quantitativos e instrumentais para melhor com-
preender a fisiologia humana, até softwares e novos equipamentos 
que possam ser empregados para aprimorar o diagnóstico, prognós-
tico, intervenção e tratamento de diferentes condições patológicas. 

Linhas de Pesquisa: 
• Estudo de Biossistemas a partir de Modelos e Técnicas 

Quantitativas: uso de tecnologia para melhor compreender os sis-
temas biológicos e propor novos protocolos capazes de avaliar dife-
rentes níveis de interação biológica.

• Análise de Sinais e Imagens Biomédicas: desenvolvimento 
e aplicação de métodos matemáticos, modelos computacionais e 
softwares para aprimorar a extração e o processamento de informação 
de relevância biomédica.

• Desenvolvimento de Instrumentos Biomédicos: criação, 
manutenção e aprimoramento de dispositivos para monitoramento 
e intervenção nas principais áreas da Biologia e Medicina.

Imagem meramente ilustrativa
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Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/engenhariabiomedica

programas de pós-graduação campus são josé dos campos
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Engenharia e Ciência 
de Materiais

Denomina-se Engenharia e Ciência de Materiais a área ligada 
à geração e à aplicação do conhecimento sobre a composição, 

estrutura, processamento e caracterização de todos os tipos de mate-
riais. Suas bases originais são a Química, a Física, a Matemática e 
Engenharias, como a Mecânica, 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 tecidual, 
entre outros exemplos de subáreas. Este programa – de natureza 
interunidades – reúne os campi São Paulo, Diadema e São José dos 
Campos. Suas linhas de pesquisa articulam-se com a tradição da 
Unifesp na área médica (biomateriais) e estão em sintonia com as 
inovações tecnológicas do mundo contemporâneo (nanomateriais 
e materiais e processos para aplicações industriais). O foco do pro-
grama é a alta mobilidade nacional e internacional de estudantes e 
docentes, incentivando-se estágios e visitas a laboratórios de outras 
universidades e de indústrias, a participação em congressos e even-
tos internacionais e a colaboração já estabelecida com pesquisado-
res internacionais. A inserção internacional também se dá pela apre-
sentação de cursos ministrados por pesquisadores internacionais, 
citando-se, a título de exemplo, a realização de três cursos em um 
único ano de atividades. Outro tópico estimulado é a organização e 
oferecimento anual da Escola de Estudos de Alto Nível, envolvendo 
tópicos específicos na área de materiais de grande relevância acadê-
mica, especialmente para a pesquisa aplicada. Por fim, promove-se 
a interação com a indústria, fato que se manifesta pela vinculação 
de profissionais ao programa, muitas vezes desenvolvendo disser-
tações e teses relacionadas a seu trabalho na empresa.

Linhas de Pesquisa: 
• Biomateriais 
• Materiais e processos para aplicações industriais 
• Nanomateriais

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 47 50
Doutorado  44 9
Pós-Doutorado  10 4

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Imagem meramente ilustrativa
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Níveis e Conceitos Capes:  
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4

Área de Concentração: 
Ciência, engenharia e tecnologia 
de materiais

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

Coordenação: 
Manuel Henrique Lente

programas de pós-graduação campus são josé dos campos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/materiais

Inovação 
Tecnológica

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3

Área de Concentração: 
Inovação tecnológica

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

Coordenação: 
Luiz Eduardo Galvão Martins

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/inovacaotecnologica

No cenário social, político e econômico mundial, a inovação tec-
nológica exerce um papel cada vez mais relevante. Principal 

motor das economias mais desenvolvidas, a inovação contribui para 
a criação de novas oportunidades de trabalho e para a maior eficiên-
cia e sustentabilidade das relações e organizações sociais. Inovação 
requer novos conhecimentos e acompanhamento do estado da arte 
em novas tecnologias, pressupondo o domínio das boas práticas de 
empreendedorismo e gerenciamento de capital intelectual.

O programa de mestrado profissional interdisciplinar em 
Inovação Tecnológica (PIT) do ICT-Unifesp, na modalidade stricto 
sensu, tem como objetivo principal disseminar a cultura da inovação 
tecnológica e os conhecimentos necessários à sua realização. Busca 
também integrar a academia, o setor produtivo e os projetos públi-
cos e privados para a promoção da inovação. Entre seus objetivos es-
pecíficos estão: a formação de recursos humanos capazes de geren-
ciar o ciclo completo da inovação tecnológica (concepção, execução 
e inserção no mercado); a criação de novos produtos e processos; e 
o fortalecimento do ecossistema de inovação tecnológica presente 
no Parque Tecnológico de São José dos Campos.

Linhas de Pesquisa: 
• Processos e produtos tecnológicos
• Tecnologia da informação e comunicação

programas de pós-graduação campus são josé dos campos

Programa novo 

http://ppg.unifesp.br/inovacaotecnologica
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Matemática 
Aplicada

O programa de pós-graduação em Matemática Aplicada, sediado 
no Campus São José dos Campos, dedica-se à pesquisa, teórica 

ou aplicada, em que predomina o emprego do conhecimento mate-
mático. Iniciado em 2015, oferece atualmente o curso de mestrado 
em Matemática Aplicada. Seus objetivos são:

1) formar profissionais comprometidos com o avanço do conhe-
cimento matemático para atuação no ensino, pesquisa e extensão, 
atendendo às demandas do sistema universitário nacional;

2) colocar o aluno em contato com diferentes aspectos da 
Matemática, habilitando-o a aplicar seus conhecimentos em pro-
blemas teóricos ou práticos;

3) fortalecer vínculos com instituições de pesquisa da região (por 
exemplo, Inpe e ITA) e com empresas de vocação científica, como 
Embraer, Petrobras e Vale.

Espera-se que o profissional formado tenha o seguinte perfil:
a) aptidão para ministrar disciplinas de graduação e pós-gradua-

ção, podendo atuar em instituições de ensino superior;
b) capacitação para pleitear a formação em nível de doutorado 

em Matemática, Matemática Aplicada e áreas afins;
c) maturidade e independência para exercer atividades profissio-

nais que requeiram Matemática Aplicada na solução de problemas 
técnicos ou científicos.

O corpo docente conta com a participação de professores dos 
campi Diadema e São Paulo, além de colaboradores externos do 
ITA, USP e Unicamp.

Linhas de Pesquisa: 
• Análise e Aplicações: Ocupa-se da formulação matemática e 

da resolução de modelos envolvendo análise matemática e equações 
diferenciais, bem como do estudo teórico e aplicações de algoritmos 
para a resolução de problemas reais modelados por problemas de 
minimização/maximização

• Álgebra e Aplicações: Ocupa-se do estudo teórico e de pro-
blemas e aplicações envolvendo estruturas algébricas e teoria dos 
números

Imagem meramente ilustrativa
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Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Áreas de Concentração: 
Matemática / Probabilidade e 
Estatística

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

Coordenação: 
Thiago Castilho de Mello

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 14 3

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

programas de pós-graduação campus são josé dos campos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/matematica_aplicada

Matemática em Rede 
Nacional (ProfMat)

O mestrado profissional em Matemática em Rede Nacional 
(ProfMat) é um programa semipresencial na área de 

Matemática com oferta nacional. É vinculado a uma rede de ins-
tituições de ensino superior, no contexto da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB)/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), sob a coordenação da Sociedade Brasileira 
de Matemática (SBM), com o apoio do Instituto de Matemática Pura 
e Aplicada (Impa). O ProfMat surgiu mediante uma ação induzida 
pela Capes junto à comunidade científica da área de Matemática, 
representada e coordenada pela SBM. O ProfMat visa atender prio-
ritariamente a professores de Matemática do ensino básico, espe-
cialmente de escolas públicas, que busquem aprimoramento da 
formação profissional, com ênfase no domínio aprofundado de con-
teúdo matemático relevante para seu trabalho docente. São reali-
zadas seleções anuais, regulamentadas em edital, para o acesso ao 
programa.

Linhas de Pesquisa: 
• Análise matemática
• Ensino de Matemática
• Geometria e topologia
• Matemática
• Matemática aplicada
• Álgebra

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 5

Áreas de Concentração: 
Matemática / Probabilidade e 
estatística

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

Coordenação: 
Angelo Calil Bianchi

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 25 7

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
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programas de pós-graduação campus são josé dos campos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/profmat
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Pesquisa 
Operacional

O programa de mestrado e doutorado em Pesquisa Operacional 
resulta da associação entre o ICT/Unifesp e o ITA. Visa a capa-

citar recursos humanos mediante a oferta de conhecimentos apri-
morados – básicos e avançados – em Pesquisa Operacional, aten-
dendo à demanda de setores industriais e de serviços e do sistema 
universitário nacional.

O objetivo geral do curso é formar mestres e doutores capazes 
de consolidar os princípios da Pesquisa Operacional, melhorando 
a capacidade gerencial da tomada de decisões. Entre os objetivos 
específicos destacam-se:

• fornecer subsídios técnicos para profissionais envolvidos com 
a tomada de decisões nas tarefas de gestão e prestação de serviços;

• contribuir para a formação de massa crítica de profissionais 
com a competência necessária para atuar nos processos de melho-
ria da qualidade industrial e da prestação de serviços;

• contribuir com a capacitação para o desenvolvimento da inova-
ção tecnológica e o gerenciamento de recursos humanos;

• fortalecer os vínculos com instituições de pesquisa e empresas 
de forte inclinação científica, resultando em projetos e parcerias;

• promover a formação científica e didática de profissionais para 
o desempenho – em alto nível – de atividades de ensino e pesquisa 
em instituições de nível superior, empresas e indústrias nas áreas 
de ciência e Engenharia.

O público-alvo inclui alunos egressos de cursos de Engenharia 
ou áreas afins que apresentem um claro interesse na formação em 
Pesquisa Operacional e possuam uma boa base quantitativa.

Linhas de Pesquisa: 
• Métodos em otimização: Esta linha agrupa as pesquisas sobre 

o desenvolvimento de métodos e modelos de Pesquisa Operacional 
que gerem soluções exatas e/ou aproximadas para problemas de 
otimização.

• Gestão e apoio à decisão: Esta linha agrupa as pesquisas que 
focam a análise de estratégias, eficiência, estruturação e estatística 
para o apoio à tomada de decisões.

Imagem meramente ilustrativa

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

Área de Concentração: 
Pesquisa Operacional

Campus: 
São José dos Campos • Instituto de 
Ciência e Tecnologia 
Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica - ITA

Coordenação: 
Renato Cesar Sato
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 17 -
Doutorado 9 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

programas de pós-graduação campus são josé dos campos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/pesquisaoperacional

O programa de mestrado acadêmico em Economia e 
Desenvolvimento tem como objetivo a formação de pesquisa-

dores e especialistas nas questões do desenvolvimento econômico 
nacional e regional. Seu eixo central é o estudo das teorias do desen-
volvimento nas dimensões econômica, política, institucional e his-
tórica, bem como das trajetórias de desenvolvimento efetivamente 
seguidas em países e regiões por meio dos diferentes arranjos ins-
titucionais e das políticas públicas elaboradas para o aperfeiçoa-
mento das estruturas econômicas produtivas. A estratégia pedagó-
gica do programa está pautada no reconhecimento da diversidade 
de visões dos fenômenos econômicos e, em especial, do processo de 
desenvolvimento, entendido como a evolução das condições mate-
riais e das forças produtivas de um sistema econômico. O egresso 
será um profissional com formação diferenciada, munido de técni-
cas de análise econômica, política e histórica e apto a posicionar-se 
no debate contemporâneo sobre: os determinantes macro e microe-
conômicos da evolução econômica das nações; os desequilíbrios do 
processo de desenvolvimento no ambiente nacional e regional; e as 
políticas públicas mais adequadas para amenizá-los.

Linha de Pesquisa: 
• Políticas públicas, inovação e desenvolvimento: O enfo-

que da primeira linha é o uso do instrumental de métodos quantita-
tivos e a construção de indicadores para medir os impactos socioe-
conômicos das políticas públicas no processo de desenvolvimento. 
Constituem objeto de análise, no caso, as questões relacionadas à 
distribuição de renda, à dependência tecnológica e ao processo de 
desenvolvimento sustentável. Busca-se também aprofundar a aná-
lise dos fatores determinantes dos processos de industrialização e 
desindustrialização no âmbito brasileiro e mundial.

• Desenvolvimento: teoria e história: A segunda linha de 
pesquisa concentra os seguintes objetivos: identificar as influências 
históricas e os condicionantes estruturais do desenvolvimento de 
sociedades e/ou agrupamentos humanos em suas diferentes esca-
las territoriais; conhecer o arcabouço teórico de correntes de inter-
pretação da problemática do desenvolvimento; e efetuar a avaliação 
crítica de experiências históricas de desenvolvimento.

Economia e 
Desenvolvimento

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Gestão pública

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

Coordenação: 
Eduardo Luiz Machado

M
ar

co
s S

an
to

s/
us

p i
m

ag
en

s

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 16 -

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

programas de pós-graduação campus osasco

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/economiaedesenvolvimento
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Gestão de Políticas e 
Organizações Públicas

Iniciado em agosto de 2013, o programa volta-se à preparação de 
lideranças capazes de: planejar, implantar e avaliar criticamente 

as práticas de gestão aplicadas na área de atuação profissional; pro-
duzir conhecimento sobre a gestão pública a partir da reflexão e 
crítica sobre essas práticas; formar agentes públicos para avalia-
ção contextualizada, crítica e transformadora das práticas na ges-
tão pública.

Linha de Pesquisa: 
Políticas e organizações públicas

Imagem meramente ilustrativa
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Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3

Área de Concentração: 
Gestão pública

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

Coordenação: 
Heloisa Candia Hollnagel

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 32 33

Dados de 26/09/2017

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

programas de pós-graduação campus osasco

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/gestaopublica



Fotografia: Leo Francini


