
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).
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programas de pós-graduação campus são paulo / epm

1 Biologia Estrutural e Funcional

2 Ciência Cirúrgica Interdisciplinar

3 Ciência, Tecnologia e Gestão Aplicadas à 
Regeneração Tecidual

4 Ciências Biológicas / Biologia Molecular

5 Ciências da Saúde Aplicadas ao Esporte e à 
Atividade Física

6 Ciências da Saúde Aplicadas à Reumatologia

7 Cirurgia Translacional

8 Distúrbios da Comunicação Humana / 
Fonoaudiologia

9 Farmacologia

10 Gastroenterologia

11 Gestão e Informática em Saúde

12 Infectologia

13 Medicina / Cardiologia

14 Medicina / Endocrinologia Clínica

15 Medicina  / Ginecologia

16 Medicina / Hematologia

17 Medicina / Nefrologia

18 Medicina / Obstetrícia

19 Medicina / Otorrinolaringologia

20 Medicina / Pneumologia

21 Medicina / Radiologia Clínica

22 Medicina / Urologia

23 Medicina Translacional

24 Microbiologia e Imunologia

25 Neurologia Neurociências

26 Nutrição

27 / 28 Of talmologia e Ciências Visuais 
27 Mestrado Acadêmico & Doutorado  
28 Mestrado Profissional 

29 Patologia

30 Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria

31 Psicobiologia

32 Psiquiatria e Psicologia Médica

33 Saúde Baseada em Evidências

34 Saúde Coletiva

35 Tecnologias e Atenção à Saúde

programas de pós-graduação campus são paulo / epe

36 Enfermagem

37 Ensino em Ciências da Saúde

programas de pós-graduação campus baixada santista

38 Alimentos, Nutrição e Saúde

39 Bioprodutos e Bioprocessos

40 Ciências do Movimento Humano e Reabilitação

41 Interdisciplinar em Ciências da Saúde

programas de pós-graduação campus guarulhos 

42 Ciências Sociais

43 Educação

44 Educação e Saúde na Infância e Adolescência

45 Filosofia

46 História

47 História da Arte

48 História em Rede Nacional 

49 Letras

programas de pós-graduação campus diadema 

50 Análise Ambiental Integrada

51 Biologia Química

52 Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade

53 Ciências Farmacêuticas

54 Ecologia e Evolução

55 Ensino de Ciências e Matemática

programas de pós-graduação campus são josé dos campos 

56 Biotecnologia

57 Ciência da Computação

58 Engenharia Biomédica

59 Engenharia e Ciência de Materiais

60 Matemática Aplicada

61 Matemática em Rede Nacional

62 Pesquisa Operacional

programas de pós-graduação campus osasco 

63 Economia e Desenvolvimento

64 Gestão Política e Organizações Públicas
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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 18 327
Doutorado 41 148
Pós-Doutorado  17 6

Dados de 30/06/2016

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
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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 analgé-
sicas e anestésicas / Expressão tecidual de biomarcadores e correla-
ções diagnósticas e prognósticas / Fisiopatologia e diagnóstico da 
dismotilidade do tubo digestório / Prevenção de efeitos adversos 
peroperatórios / Repercussão morfofuncional e cicatrização teci-
dual após aplicação cirúrgica de próteses / Revisão sistemática de 
intervenções terapêuticas cirúrgicas
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 16 204
Doutorado 23 110
Pós-Doutorado  6 6

Dados de 30/06/2016

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

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/cienciacirurgica

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 39 1

Dados de 30/06/2016

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http:/ppg.unifesp.br/regeneracaotecidual
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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 estru-
tural / Imunoquímica de glicoconjugados / Internalização de glico-
conjugados / Proteases e inibidores de proteases / Neurobiologia / 
Processo regenerativo nervoso
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 61 600
Doutorado 84 435
Pós-Doutorado  64 25

Dados de 30/06/2016

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
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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 implica-
ções da atividade física na promoção, prevenção e manutenção da 
saúde e da qualidade de vida do atleta profissional e amador; visa 
à melhoria do rendimento no desempenho esportivo; propõe o de-
senvolvimento de métodos e técnicas para pesquisas e intervenções 
nas atividades físicas e na saúde.

Dados de 30/06/2016

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3

Área de Concentração: 
Medicina Esportiva

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

Coordenação: 
Moisés Cohen

Programa novo 

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/saudeaplicadaaoesporte

Imagem meramente ilustrativa
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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 cau-
sas 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 utiliza-
ção de métodos de imagem /Doenças osteometabólicas / Coluna 
vertebral e reabilitação / Terapêutica medicamentosa
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 14 181
Doutorado 27 76
Pós-Doutorado  4 1

Dados de 30/06/2016

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

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/reumatologia

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 sexuali-
dade / Capacidade funcional,  dor e  atividade física / Custo efe-
tividade e gestão em cirurgia / Medicina baseada em evidências 
/ Cultura e terapia celular  e células-tronco aplicadas à cirurgia / 
Desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas e biomate-
riais / Estresse oxidativo e modelos experimentais em transplan-
tes / Instrumentos de medição da regeneração tecidual e nervosa
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 26 205
Doutorado 32 103
Pós-Doutorado  8 9

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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, pre-
venção e tratamento dos distúrbios de audição por meio de auxilia-
res 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 estomatogná-
tico / 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 26 386
Doutorado 36 162
Pós-Doutorado  5 8

Dados de 30/06/2016

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
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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 natu-
rais: destacam-se a farmacologia de princípios ativos isolados de 
plantas medicinais na transmissão neuromuscular, fisiopatoge-
nia de distrofias musculares, assim como o estudo da embriogê-
nese e da farmacologia molecular de toxinas animais / Modo de 
ação de drogas: enfoca investigação em farmacologia da muscula-
tura lisa, neurotransmissão, sinalização de cálcio e morte celular / 
Fisiofarmacologia: pesquisa a neurofisiologia, fisiologia e fisiopa-
tologia 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 23 411
Doutorado 45 228
Pós-Doutorado  29 10

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm



Unifesp Programas de Pós-Graduação novembro 2016 10

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 crô-
nicas / 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 26 141
Doutorado 26 108
Pós-Doutorado  2 3

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 18 27
Doutorado 14 12
Pós-Doutorado  3 -

Dados de 30/06/2016

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: 
Heimar de Fátima Marin

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/gestaoeinformaticaemsaude

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 imunológi-
cos de susceptibilidade e de resistência aos micro-organismos / 
Reconhecimento de fatores de risco e otimização de estratégias de 
controle em doenças infecciosas
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 58 380
Doutorado 50 180
Pós-Doutorado  27 16

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 junho de 2016, foram pro-
duzidas 172 dissertações de mestrado e 171 teses de doutorado, além 
de terem sido publicados 493 artigos completos em periódicos nacio-
nais e outros 884 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 cardiovas-
culares / Investigação integrada dos procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos das doenças cardiovasculares / Respostas locais e sistê-
micas às intervenções cardiovasculares / Investigação translacional 
dos fatores de risco cardiovasculares, hipertensão arterial, ateros-
clerose e disfunção endotelial / Investigação diagnóstica e dos efei-
tos 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 car-
diovasculares e das doenças adquiridas na idade pediátrica e no feto.
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 43 171
Doutorado 54 171
Pós-Doutorado  3 6

Dados de 30/06/2016

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: 
Valdir Ambrosio Moises

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/cardiologia
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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 e incluiu outros pro-
fissionais. Seu objetivo é a formação de pessoal qualificado para o 
exercício da docência e pesquisa, a atuação profissional e a produ-
ção de conhecimento nas diferentes áreas da Endocrinologia.  Visa 
também capacitar indivíduos para o desenvolvimento e sustentação 
de linhas de pesquisa próprias, com autonomia e elevado padrão de 
qualidade, além de estimular a colaboração com instituições nacio-
nais e internacionais. As linhas de pesquisa enfocam temas como 
diabetes, obesidade, tiroide, neuroendocrinologia, doenças osteo-
metabólicas, adrenal e gônadas. O curso dispõe de toda a infraes-
trutura de pesquisa – com laboratórios bem equipados – e oferece 
acesso aos ambulatórios de subespecialidades e à enfermaria. 
Nas últimas avaliações trienais realizadas pela Capes, o programa   

– que obteve o conceito 6  – alcançou nível de excelência acadêmica 
e foi incluído entre os melhores do país.

Linhas de Pesquisa: 
Adrenal: fisiologia e fisiopatologia / Diabetes mellitus: etiopato-
genia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento / Hipertensão 
arterial associada ao diabetes / Obesidade e cirurgia bariátrica 
/ Desenvolvimento, gônadas e reprodução / Endocrinologia car-
diovascular / Metabolismo osteomineral: fisiologia e fisiopato-
logia / Neuroendocrinologia: fisiologia e fisiopatologia / Tiroide: 
fisiologia e fisiopatologia / Bases moleculares das doenças endó-
crino-metabólicas / Dosagens hormonais: avanços metodológicos 
/ Endocrinologia da desnutrição e dos transtornos alimentares / 
Epidemiologia das doenças endócrinas
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 36 201
Doutorado 26 176
Pós-Doutorado  7 7

Dados de 30/06/2016

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: 
Regina Célia Melo Santiago Moises

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/endocrinologia

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 63 300
Doutorado 48 229
Pós-Doutorado  16 5

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/ginecologia
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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 célu-
las sanguíneas / Doenças linfoproliferativas crônicas / Estudo clí-
nico, celular e molecular em doenças oncológicas / Imunologia 
em transplante de células hematopoéticas / Leucemias agudas / 
Síndromes mielodisplásicas / Síndromes mieloproliferativas crô-
nicas / Transplante de medula óssea

Medicina  
Hematologia

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 11 123
Doutorado 32 106
Pós-Doutorado  6 -

Dados de 30/06/2016

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
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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 expe-
rimental / 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 56 425
Doutorado 57 261
Pós-Doutorado  32 23

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/nefrologia
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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 compor-
tamentais correlatos ao ciclo gravídico puerperal / Repercussões 
clínicas e metabólicas de métodos contraceptivos / Aspectos labo-
ratoriais envolvidos na interação materno-fetal e suas relações com 
patologias obstétricas / Aspectos epidemiológicos, clínicos e tera-
pêuticos de condições obstétricas e perinatais
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 25 226
Doutorado 19 105
Pós-Doutorado  4 1

Dados de 30/06/2016

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: 
Nelson Sass

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/obstetricia

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

Desde o início, em 1979, este programa de pós-graduação buscou 
a formação de docentes e pesquisadores, com o intuito primor-

dial de divulgar o saber científico e gerar novos conhecimentos na 
área da Otorrinolaringologia. Posteriormente, tais conhecimentos 
foram associados à área da base do crânio e à cirurgia de cabeça e 
pescoço, constituindo o que atualmente corresponde às duas áreas 
de concentração estabelecidas. O esforço na formação de docentes 
e pesquisadores resultou na titulação de 269 mestres, 149 doutores 
e 6 pós-doutores, ocorrendo um processo de nucleação de docentes, 
que hoje atuam em diversas universidades federais, estaduais e pri-
vadas em todo o território nacional.

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

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

Medicina  
Otorrinolaringologia
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 20 291
Doutorado 27 162
Pós-Doutorado  3 9

Dados de 30/06/2016

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  
em cabeça e pescoço

Campus: 
São Paulo • Escola Paulista de 
Medicina

Coordenação: 
Norma de Oliveira Penido

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/otorrinolaringologia

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 marcado-
res diagnósticos e epidemiológicos das pneumoconioses e doen-
ças intersticiais pulmonares / Epidemiologia e fatores prognósti-
cos 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 14 170
Doutorado 28 145
Pós-Doutorado  4 5

Dados de 30/06/2016

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: 
Luiz Eduardo Nery

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/pneumologia

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 radio-
biologia / 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

St
el

a M
ur

ge
l

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 12 146
Doutorado 29 123
Pós-Doutorado  4 3

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/radiologia
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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 enve-
lhecimento / Gametogênese e interação dos gametas / Integração 
morfofuncional de novos tecidos no trato  urinário / Urologia fun-
cional - 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-oncoló-
gica e estudo de angiogênese e marcadores moleculares em câncer 
renal e de suprarrenal

Medicina  
Urologia
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 7 101
Doutorado 39 137
Pós-Doutorado  3 4

Dados de 30/06/2016

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: 
Agnaldo Pereira Cedenho

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/urologia

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 39 63
Doutorado 96 48
Pós-Doutorado  8 -

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/medicinatranslacional
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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 32 426
Doutorado 58 354
Pós-Doutorado  36 23

Dados de 30/06/2016

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: 
Rosana Puccia

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/microbiologiaeimunologia

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 orienta-
dores atuam em pesquisa clínica, básica e aplicada, que engloba o 
estudo dos mecanismos envolvidos na fisiopatologia e abordagens 
terapêuticas de inúmeras doenças neurológicas. A infraestrutura 
disponível abrange laboratórios de pesquisa e setores clínicos vol-
tados ao atendimento de pacientes, além de oferecer exames de alta 
complexidade relacionados à investigação neurológica. Os laborató-
rios de pesquisa oferecem recursos e estrutura para estudos trans-
lacionais com utilização de modelos experimentais e de técnicas de 
biologia molecular, cultura de células, histopatologia e eletrofisio-
logia. O programa objetiva a formação de recursos humanos quali-
ficados para a pesquisa, permitindo o desenvolvimento simultâneo 
da ciência e tecnologia no Brasil e o aprimoramento da investigação 
e tratamento dos pacientes.

Linhas de Pesquisa: 
Acupuntura / Célula-tronco e sistema nervoso / Convergência tec-
nológica e neurociência / Desenvolvimento do sistema nervoso / 
Fisiopatologia das epilepsias / Neuroplasticidade / Avaliação e trata-
mento da espasticidade / Biologia molecular aplicada à Neurologia 
/ Distúrbios cognitivos nas afecções neurológicas / Estudos clíni-
cos e epidemiológicos das síndromes do sistema extrapiramidal / 
Estudos dos distúrbios neuromusculares / Estudos em neurofisiolo-
gia clínica / Fisiopatologia das cefaleias / Fisiopatologia do autismo 
e síndrome de Asperger / Genética mitocondrial / Investigação e 
tratamento das epilepsias / Neuroinfecção / Neuro-oncologia / 
Neurovascular
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 58 318
Doutorado 55 233
Pós-Doutorado  22 16

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/neuro
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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 28 243
Doutorado 28 138
Pós-Doutorado  9 11

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 
diagnóstico e conduta nas doenças oculares / Oftalmologia espor-
tiva / Protocolos biopsicossociais em Oftalmologia /Análise crítica 
da bioengenharia aplicada ao desenvolvimento de novos aparelhos 
em Oftalmologia / Diagnóstico funcional e anatômico das células 
ganglionares da retina / Biologia molecular aplicada à fisiopato-
logia dos processos expansivos oculares / Biologia molecular apli-
cada à identificação de micro-organismos patogênicos do segmento 
anterior do olho / Estudo da prevalência e frequência dos distúrbios 
visuais e medidas de promoção de prevenção e gestão / Pesquisa 
translacional em ciências visuais e Oftalmologia clínica e cirúrgica

Oftalmologia e 
Ciências Visuais
Mestrado Acadêmico & Doutorado
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 4 177
Doutorado 58 334
Pós-Doutorado  28 15

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções:

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

Iniciado em agosto de 2012, o programa visa a: aprimorar a expe-
riência profissional em subáreas da Oftalmologia e das ciências 

visuais, promovendo habilitação prática fundamentada na transfe-
rência de conhecimento especializado, complementado pelo ensino 
dos procedimentos adequados em pesquisa laboratorial e clínica e 
pela análise criteriosa da literatura científica; promover a capaci-
dade de avaliar e utilizar novas tecnologias incorporadas à saúde 
com foco na gestão de processos, na identificação de demandas 
locais e regionais e na aplicabilidade clínica dessas tecnologias em 
serviços de saúde públicos e privados, voltados ao mundo do traba-
lho e ao sistema produtivo; promover a integração dos profissionais 
com os egressos do programa de doutorado e pós-doutorado em 
Oftalmologia e ciências visuais – o que contribuirá para a formação 
de novos docentes e pesquisadores que atuem em nível de gradua-
ção e pós-graduação, agregando competitividade científica e maior 
produtividade acadêmica.

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

Oftalmologia e 
Ciências Visuais
Mestrado Profissional
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado profissional 42 11

Dados de 30/06/2016

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

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: 
Marinho Jorge Scarpi

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/oftalmologia

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 mor-
fológicos, fisiopatogênicos e moleculares das doenças /Patologia 
forense
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 19 113
Doutorado 11 64
Pós-Doutorado  4 1

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores, 
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/patologia
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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 neona-
tal / Afecções respiratórias / Crescimento e desenvolvimento nor-
mal e patológico / Ensino em Pediatria / Estudos clínicos e epi-
demiológicos 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 41 688
Doutorado 40 287
Pós-Doutorado  6 9

Dados de 30/06/2016

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
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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 34 312
Doutorado 50 203
Pós-Doutorado  27 37

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/psicobiologia
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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 40 277
Doutorado 60 170
Pós-Doutorado  26 14

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 controla-
dos / Metodologia para a aplicação da Medicina baseada em evidên-
cias / Prevenção e tratamento das doenças hipertensivas na gestação

Saúde Baseada 
em Evidências

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 17 78
Doutorado 51 102
Pós-Doutorado  9 3

Dados de 30/06/2016

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: 
Edina Mariko Koga da Silva

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/medicinainternaeterapeutica

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 / Epidemiologia do envelhecimento e das 
doenças crônicas / Saúde indígena / Epidemiologia do uso de dro-
gas / Ciências Sociais e epidemiologia / Processo e gestão do traba-
lho em saúde

Saúde 
Coletiva

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 23 124
Doutorado 45 73
Pós-Doutorado  18 6

Dados de 30/06/2016

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: 
Suely Godoy Agostinho Gimeno

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/saudecoletiva

programas de pós-graduação campus são paulo / epm
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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 233 95

Dados de 30/06/2016

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: 
Ivaldo da Silva

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/atencaoasaude
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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 para promover 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 
do ensino, pesquisa e extensão, docentes e discentes buscam pro-
mover a saúde individual, 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.

Linhas de Pesquisa: 
A área de concentração do programa, denominada Enfermagem, 
Cuidado e Saúde, compreende o estudo de teorias, 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

St
el

a M
ur

ge
l

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 81 568
Mestrado Profissional - 4
Doutorado 99 222
Pós-Doutorado  21 2

Dados de 30/06/2016

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

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

programas de pós-graduação campus são paulo / epe
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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

St
el

a M
ur

ge
l

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 87 213
Pós-Doutorado  3 6

Dados de 30/06/2016

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
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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 38 4
Pós-Doutorado  3 1

Dados de 30/06/2016

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

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

Dados de 30/06/2016

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

Programa novo 
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Imagem meramente ilustrativa

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/bioprodutosebioprocessos
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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

Dados de 30/06/2016Dados de 30/06/2016

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

Programa novo 

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

http://ppg.unifesp.br/movimentoereabilitacao

programas de pós-graduação campus baixada santista



Unifesp Programas de Pós-Graduação novembro 2016 41

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 doenças endócrinas e metabólicas / 
Mecanismos centrais e periféricos do estresse e comorbidades / 
Estratégias interdisciplinares em promoção, prevenção e reabilita-
ção em saúde / Saúde de grupos populacionais específicos / Saúde 
mental, educação e história na saúde

Interdisciplinar em 
Ciências da Saúde

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 135 189
Doutorado 69 5
Pós-Doutorado  6 10

Dados de 30/06/2016

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 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 69 66
Pós-Doutorado  6 -

Dados de 30/06/2016

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
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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 profissio-
nais qualificados para a pesquisa e docência no ensino superior em 
Educação; desenvolver pesquisas em políticas educacionais, forma-
ção de educadores e processos educativos; e contribuir para o aden-
samento da produção de conhecimento na área, de modo a cons-
tituir um núcleo de referência nos contextos regional, nacional e 
internacional. Propõe-se ainda a aprofundar estudos para promover 
a circularidade virtuosa entre os níveis de graduação e pós-gradua-
ção, favorecer o intercâmbio e a cooperação científica com outros 
centros de pesquisa no Brasil e no exterior e oferecer à sociedade 
os produtos oriundos da pesquisa. Com relação ao perfil do egresso, 
busca formar mestres em Educação aptos a realizar pesquisas com 
rigor e originalidade, a inserirem-se no debate interdisciplinar e a 
atuar na docência de nível superior, articulando no exercício pro-
fissional as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

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

Educação

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 97 9
Pós-Doutorado  5 2

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus guarulhos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/educacao
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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 adoles-
cente / Questões relacionadas à infância e adolescência na formação 
de educadores e profissionais da saúde

Educação e Saúde na 
Infância e Adolescência

Jo
sé

 Lu
iz

 G
ue

rr
a

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 46 122
Doutorado 45 1
Pós-Doutorado  8 2

Dados de 30/06/2016

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: 
Rosario Silvana Genta Lugli

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/infanciaeadolescencia

programas de pós-graduação campus guarulhos
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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 53 71
Doutorado 61 -
Pós-Doutorado  4 2

Dados de 30/06/2016

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: 
Juvenal Savian Filho

programas de pós-graduação campus guarulhos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/filosofia
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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 34
Pós-Doutorado  6 3

Dados de 30/06/2016

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: 
Maria Rita de Almeida Toledo

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/historia

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 49 -
Pós-Doutorado  5 - 

Dados de 30/06/2016

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: 
Angela Brandão
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programas de pós-graduação campus guarulhos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/historiadaarte
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História em 
Rede Nacional 

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 da 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 múltiplas 
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

Dados de 30/06/2016

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

Programa novo 

Mulher com o filho, Salvador, em 1884 (Marc Ferrez)
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Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

www.profhistoria.uerj.br

programas de pós-graduação campus guarulhos
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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 46 -
Pós-Doutorado  4 -

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus guarulhos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/letras
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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 65 6
Pós-Doutorado  2 -

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus diadema
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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 24 58
Doutorado  23 -
Pós-Doutorado  7 2

Dados de 30/06/2016

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 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 natu-
reza multi e interdisciplinar, que enfocam a tríade sociedade, eco-
nomia e meio ambiente. 

As respostas que o programa busca não são encontradas em te-
mas isolados, mas em áreas multifacetadas. Por isso, seu grupo de 
orientadores é composto por pesquisadores com formação distinta, 
que abrange várias áreas, com isso desenvolvendo respostas sinér-
gicas que ajudam a criar comunidades sustentáveis. 

O objetivo do programa é a formação de profissionais pós-gra-
duados para o trato competente da ciência da sustentabilidade, no 
âmbito teórico e experimental. Com base científico-tecnológica só-
lida, esses profissionais deverão ser capazes de apresentar propos-
tas atuais e inovadoras, com foco privilegiado nos seguintes temas: 
materiais, energia, processos industriais, ambiente e saúde.

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

Ciência e Tecnologia da 
Sustentabilidade

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 73 73
Pós-Doutorado  4 1

Dados de 30/06/2016

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Ciências da sustentabilidade

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

Coordenação: 
Tereza da Silva Martins

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

http://ppg.unifesp.br/sustentabilidade

programas de pós-graduação campus diadema
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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 28 -

Dados de 30/06/2016

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 23 31
Pós-Doutorado  6 -

Dados de 30/06/2016

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 diver-
sidade genética

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração: 
Ecologia e evolução

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

Coordenação: 
Marielle Cristina Schneider

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

http://ppg.unifesp.br/ecologiaeevolucao

programas de pós-graduação campus diadema

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
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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.

Dados de 30/06/2016

Programa novo 
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Imagem meramente ilustrativa

programas de pós-graduação campus diadema

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/pecma
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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 conhe-
cimento 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 for-
mação sólida e integradora em ciência básica e aplicada, com ati-
tude ética, crítica e aberta a desenvolvimentos futuros; 2) preparar 
e estimular os alunos à condução de pesquisas, de forma autônoma, 
e ao exercício da  docência; 3) capacitar os alunos para o desenvol-
vimento de trabalhos em equipes multidisciplinares e em coopera-
ção nacional/internacional; 4) formar profissionais empreendedo-
res, capazes de identificar e viabilizar mecanismos que estabeleçam 
interações entre o setor produtivo e a universidade, de modo a trans-
formar 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 micro-
biologia industrial

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 8 4
Doutorado 11 -
Pós-Doutorado 1 -

Dados de 30/06/2016

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:

Imagem meramente ilustrativa
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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 
São Paulo

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 a seus alunos uma 

formação sólida dentro da área, qualificando-os à docência, à pes-
quisa e ao desenvolvimento tecnológico. Aproveitando a atuação 
diversificada do corpo docente e a região de inserção dos cursos 
de mestrado e doutorado, o aluno terá a oportunidade de adqui-
rir conhecimento em diferentes subáreas, com visíveis possibili-
dades de aplicação em outros domínios e de transferência tecnoló-
gica para o setor produtivo. As finalidades principais do programa 
consistem em: promover o desenvolvimento de estudos sistemáti-
cos e pesquisa avançada na computação, possivelmente aplicados a 
domínios específicos e com potencial de transferência tecnológica; 
promover a formação científica aprofundada e diversificada de pro-
fessores, pesquisadores e especialistas; e estimular a produção cien-
tífica resultante das dissertações e teses.

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

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

gramação matemática teórica e computacional, além de importan-
tes setores de aplicação 

• Sistemas Computacionais: Esta linha envolve o estudo e a bus-
ca por inovações nas áreas de computação de alto desempenho, en-
genharia de software, redes de computadores e arquiteturas de com-
putadores, entre outras 

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

Ciência da 
Computação

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 26 19
Doutorado 4 -
Pós-Doutorado  6 -

Dados de 30/06/2016

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

programas de pós-graduação campus são josé dos campos

Informações sobre orientadores,  
processo seletivo e produções:

http://ppg.unifesp.br/cienciadacomputacao
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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.

Dados de 30/06/2016

Programa novo 

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



Unifesp Programas de Pós-Graduação novembro 2016 59

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 42 33
Doutorado  36 -
Pós-Doutorado  8 -

Dados de 30/06/2016

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
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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: 
Robson Silva 

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 8 -

Dados de 30/06/2016

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

http://ppg.unifesp.br/matematica

programas de pós-graduação campus são josé dos campos
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Matemática em 
Rede Nacional

O programa de mestrado profissional em Matemática em Rede 
Nacional é um curso semipresencial, com oferta nacional, coor-

denado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A rede 
nacional é integrada por instituições de ensino superior, no con-
texto da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O programa atende 
amplamente aos professores de Matemática em exercício no ensino 
básico, especialmente da escola pública, que buscam melhorar sua 
formação, com ênfase no domínio aprofundado de conteúdos mate-
máticos relevantes para a área em questão. Visa contribuir para a 
qualificação ampla do ensino de Matemática no nível básico, abran-
gendo desde o aprimoramento no processo de formação continuada 
até mudanças efetivas na prática em sala de aula, de forma consis-
tente com um padrão elevado de educação universal. 

O objetivo principal do programa é oferecer um curso de prepa-
ração profissional que – alicerçado em sólidos conhecimentos de 
Matemática – contemple as necessidades advindas do trabalho co-
tidiano no espaço escolar e promova o desenvolvimento e a valori-
zação docentes.

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 -

Dados de 30/06/2016

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: 
Horacio Hideki Yanasse
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 6 -
Doutorado 4 -

Dados de 30/06/2016

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

http://ppg.unifesp.br/pesquisaoperacional

programas de pós-graduação campus são josé dos campos
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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: 
Paulo Costacurta de Sa Porto
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Nível Matriculados Egressos
Mestrado Acadêmico 12 -

Dados de 30/06/2016

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 Política 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

Sh
ut

te
rs

to
ck

Nível e Conceito Capes:  
Mestrado Profissional • 3

Área de Concentração: 
Gestão pública

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

Coordenação: 
Ricardo Luiz Pereira Bueno

Nível Matriculados Egressos
Mestrado Profissional 32 22

Dados de 30/06/2016

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

http://ppg.unifesp.br/gestaopublica

programas de pós-graduação campus osasco


	Biologia Estrutural e Funcional
	Ciência Cirúrgica Interdisciplinar
	Ciência, Tecnologia e Gestão Aplicadas à Regeneração Tecidual
	Ciências Biológicas Biologia Molecular
	Ciências da Saúde Aplicadas ao Esporte e à Atividade Física
	Ciências da Saúde Aplicadas à Reumatologia
	Cirurgia Translacional
	Fonoaudiologia
	Distúrbios da Comunicação Humana 
	Farmacologia
	Gastroenterologia
	Gestão e Informática em Saúde
	Infectologia
	Medicina Cardiologia
	Endocrinologia Clínica
	Medicina 
	Medicina  Ginecologia
	Medicina  Hematologia
	Medicina  Nefrologia
	Medicina  Obstetrícia
	Medicina  Otorrinolaringologia
	Medicina  Pneumologia
	Radiologia Clínica
	Medicina  
	Medicina  Urologia
	Medicina Translacional
	Microbiologia e Imunologia
	Neurologia Neurociências
	Nutrição
	Oftalmologia e Ciências Visuais
	Oftalmologia e Ciências Visuais
	Patologia
	Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria
	Psicobiologia
	Psiquiatria e Psicologia Médica
	Saúde Baseada em Evidências
	Saúde Coletiva
	Tecnologias e Atenção à Saúde
	Enfermagem
	Ensino em Ciências da Saúde
	Alimentos, Nutrição e Saúde
	Bioprodutos e Bioprocessos
	Ciências do Movimento Humano e Reabilitação
	Interdisciplinar em Ciências da Saúde
	Ciências Sociais
	Educação
	Educação e Saúde na Infância e Adolescência
	Filosofia
	História
	História da Arte
	História em Rede Nacional 
	Letras
	Análise Ambiental Integrada
	Biologia Química
	Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade
	Ciências Farmacêuticas
	Ecologia e Evolução
	Ensino de Ciências e Matemática
	Biotecnologia
	Ciência da Computação
	Engenharia Biomédica
	Engenharia e Ciência de Materiais
	Matemática Aplicada
	Matemática em Rede Nacional
	Pesquisa Operacional
	Economia e Desenvolvimento
	Gestão Política e Organizações Públicas

