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PARTE I - EXPEDIENTE 

I. Apreciação da Ata da 8ª Reunião Ordinária (6/11/2020); 

II. Informes da Diretoria: 

III. Informes dos Coordenadores das Comissões/FCM: 

 Graduação em Fonoaudiologia: Profª Christiane Couto 
 Graduação em Medicina: Profª Joana Bastos 
 Pós-Graduação: Profª Cláudia Morelli 
 Residência Médica: Prof. Ricardo Mendes Pereira 
 Residência Multiprofissional: Profª Luciana de Lione Melo 
 Pesquisa: Prof. Andrei Sposito 
 Extensão Universitária e Assuntos Comunitários: Prof. Rodolfo Pacagnella 
 Comissão de Corpo Docente: Prof. Sérgio Marba 
 Comissão de Valorização Docente Assistencial: Prof. João Bennini Jr 
 Escritório de Relações Internacionais: Prof. Gustavo Fraga 

IV. Palavra aos Membros inscritos. 
 
 
 

PARTE II – ORDEM DO DIA – Para Aprovação – 
 
 
A)  PERFIL DA FCM PARA A CARREIRA DOCENTE:  
 
01. Informação CID/FCM-03/2020:  Proposta de revisão do Perfil/FCM da Carreira Docente Aprovado 

pelo Conselho Interdepartamental em 20/11/2020. 
(fls. 1 a 17) 

 
 
 
B)  RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CARREIRA MS - (Deliberação CONSU-A-15/2015) -  
 

Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa: 

 
02. Parecer CCD/FCM-084/2020:  SÉRGIO TADEU MARTINS MARBA: 

Período: agosto/2015 a julho/2020 - QUINQUENAL 
Professor Titular - MS-6 RDID/PP – Dep. Pediatria 
Titulação: Médico: FCM-Unicamp/1983;  

Titular: FCM-Unicamp/2015 

Aprovado pela CCD/FCM em 20/11/2020. (fls. 18) 

 

 
03. Parecer CCD/FCM-085/2020:  ANTÔNIA TERESINHA TRESOLDI: 

Período: agosto/2015 a julho/2020 - QUINQUENAL 
Professor Associado III - MS-5.3 RDID/PP – Dep. Pediatria 
Titulação: Médico: FCM-Unicamp/1977;  

Livre-Docente: FCM-Unicamp/2002 
Promoção por Mérito para o nível MS-5.3 em 14/03/2012. 

Aprovado pela CCD/FCM em 20/11/2020. (fls. 19 a 21) 
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04. Parecer CCD/FCM-086/2020:  ANGÉLICA MARIA BICUDO: 
Período: junho/2015 a maio/2020 - QUINQUENAL 
Professor Associado III - MS-5.3 RDID/PP – Dep. Pediatria 
Titulação: Médico: FCM-Unicamp/1980;  

Livre-Docente: FCM-Unicamp/2008 
Promoção por Mérito para o nível MS-5.3 em 14/03/2012. 

Aprovado pela CCD/FCM em 20/11/2020. (fls. 22 e 23) 
 
 
 
C)  PESQUISADOR COLABORADOR: (Deliberação CONSU-A-16/2020 e Portaria DFCM-72/2008)  
 
05.  Parecer CCD/FCM-087/2020:  SILVIA HELENA RABELO DOS SANTOS: 

Prorrogação no Programa de Pesquisador Colaborador junto ao 
Departamento de Tocoginecologia, bem como Relatório de 
Atividades do biênio anterior. 
Aprovado pela CCD/FCM em 20/11/2020. (fls. 24) 

 
 
D)  PROFESSOR COLABORADOR: (Deliberação CONSU-A-16/2020 e Portaria DFCM-72/2008)  
 
06.  Parecer CCD/FCM-088/2020:  ATHANASE BILLIS: 

Inclusão no Programa de Professor Colaborador junto ao 
Departamento de Anatomia Patológica. 
Aprovado pela CCD/FCM em 20/11/2020. (fls. 25) 

 
07.  Parecer CCD/FCM-089/2020:  BENITO PEREIRA DAMASCENO: 

Prorrogação no Programa de Professor Colaborador junto ao 
Departamento de Neurologia, a partir de 14/12/2020, bem como 
Relatório de Atividades do biênio anterior. 
Aprovado pela CCD/FCM em 20/11/2020. (fls. 26) 

 
08.  Parecer CCD/FCM-090/2020:  ANDRÉ LUIZ FERREIRA COSTA: 

Prorrogação no Programa de Professor Colaborador junto ao 
Departamento de Clínica Médica, a partir de 14/12/2020, bem como 
Relatório de Atividades do biênio anterior. 
Aprovado pela CCD/FCM em 20/11/2020. (fls. 27) 

 
09.  Parecer CCD/FCM-091/2020:  EVERARDO DUARTE NUNES: 

Prorrogação no Programa de Professor Colaborador junto ao 
Departamento de Saúde Coletiva, a partir de 18/12/2020, bem como 
Relatório de Atividades do biênio anterior. 
Aprovado pela CCD/FCM em 20/11/2020. (fls. 28) 

 
 
E)  CONCURSO PARA A LIVRE-DOCÊNCIA: – (Deliberações CONSU-A-5/2003 e A-32/2020) 

 
Edital de Abertura:  

 
10. Proc. 02P4846/2008:  Edital de Abertura de Inscrições ao Concurso de Livre-Docência na 

área de Uro-Oncologia (MD134, MD644, MD752, RM876, RM877 e 
RM878), do Departamento de Cirurgia/FCM. Aprovado pelo 
Conselho Departamental. (fls. 29 a 35) 
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Parecer Final: 

 
11. Proc. 02P18127/2019:  Parecer Final da Comissão Julgadora do Concurso de Livre-

Docência na área de Cirurgia do Joelho (MD754, RO001, RO002 e 
RO003) do Departamento de Ortopedia e Traumatologia/FCM, para 
o qual se submeteu o Prof. Dr. João Batista de Miranda. (fls. 36) 

 
 

 
F)  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - (Resolução GR-037/2001): – 

 
12. Proc. 02P22177/2017:  FABIANA COMINATTO MIGNONE:  

Prorrogação das Atividades no Programa de Prestação de Serviço 
Voluntário junto ao Ambulatório de Psiquiatria – Adultos, do 
Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria/FCM, bem como 
Relatório de Atividades do período anterior. Aprovado pelo 
Conselho Departamental em 5/10/2020. (fls. 37 a 41) 

 
13. Proc. 02P10950/2018:  KAMILA BARIQUE BIGNOTTO:  

Prorrogação das Atividades no Programa de Prestação de Serviço 
Voluntário junto ao Ambulatório de Gênero na Infância do 
Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria/FCM, bem como 
Relatório de Atividades do período anterior. (fls. 42 a 46) 

 
 
 
 
G)  COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO: – 
 

Composição de Comissão/ Prorrogação de mandato:  

14. Parecer FCM/CPG nº 91/2020:  Aprovação do resultado da eleição para composição do Programa 
de Pós-Graduação em Fisiopatologia Médica. Aprovado pela 
CPG/FCM. (fls. 47) 

15. Informação CPG nº 19/2020:  Aprovação da Prorrogação de mandato da Comissão do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência Aplicada à Qualificação Médica. 
Aprovado ad referendum da CPG/FCM. (fls. 48) 

 
 

Alteração de Área de Concentração e Linhas de Pesquisa:  

16. Parecer FCM/CPG nº 92/2020:  Aprovação da proposta de encerramento da Área de Concentração 
“Medicina Experimental – sigla AC” do Programa de Pós-Graduação 
em Fisiopatologia Médica. Aprovado pela CPG/FCM. (fls. 49) 

17. Parecer FCM/CPG nº 93/2020:  Aprovação da proposta de encerramento de linhas de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Médica. Aprovado 
pela CPG/FCM. (fls. 50) 

18. Parecer FCM/CPG nº 103/2020:  Aprovação da proposta de alteração de linhas de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do 
Adolescente. Aprovado pela CPG/FCM. (fls. 51) 

 
Curso de Especialização lato sensu: 
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19. Parecer FCM/CPG nº 94/2020:  Homologação da aprovação da proposta de criação de curso de 
especialização lato sensu em Fisioterapia Aplicada à Neonatologia, 
modalidade pago, para ingresso no primeiro semestre de 2021. 
Aprovado pela CPG/FCM. (fls. 52 e 53) 

20. Parecer FCM/CPG nº 95/2020:  Homologação da aprovação da proposta de criação de curso de 
especialização lato sensu em Fisioterapia Aplicada à Saúde da 
Mulher, modalidade pago, para ingresso no primeiro semestre de 
2021. Aprovado pela CPG/FCM. (fls. 54 e 55) 

 
 
 

Programa Pesquisador de Pós-Doutorado:  

21. Parecer FCM/CPG nº 97/2020:  Aprovação dos pedidos de vínculo no Programa Pesquisador de 
Pós-Doutorado. Aprovado pela CPG/FCM. (fls. 56) 

 
 

Transferência de nível de Mestrado para Doutorado:  

22. Parecer FCM/CPG nº 98/2020:  Aprovação do pedido de transferência de nível de mestrado para 
doutorado do aluno Luís Felipe Rodrigues Santos Carvalho (RA: 
034243), sob a orientação do Prof. Dr. Wilson Nadruz Júnior, junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica. Aprovado pela 
CPG/FCM. (fls. 57) 

 
 

Credenciamento: 

23. Parecer FCM/CPG nº 99/2020:  Aprovação dos pedidos de credenciamento de professores junto 
aos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu. Aprovado pela 
CPG/FCM. (fls. 58) 

 
 

Cadastramento: 

24. Parecer FCM/CPG nº 100/2020:  Aprovação dos pedidos de cadastramento de professores junto aos 
Programas de Pós-Graduação Stricto sensu. Aprovado pela 
CPG/FCM. (fls. 59) 

 
 

Regimento: 

25. Parecer FCM/CPG nº 102/2020:  Aprovação da proposta de Regimento Geral da Comissão de 
Residência Multiprofissional em Saúde. Aprovado pela CPG/FCM. 
(fls. 60) 
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H)  COMISSÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS: – 
 

Cursos em oferecimento e reoferecimento: 
 
26. Parecer CEU/FCM - 284/2020:  Emotional Eating, depressão e ansiedade em obesidade e 

síndrome metabólica (oferecimento) 
Sigla: FCM–0781 
Tipo: Difusão - Aberto  
Carga Horária total: 68 horas 
Vagas: Mínimo 1, Máximo 1000 
Custo por Aluno: gratuito 
Responsável: Profª Drª Maria Cristina de Oliveira Regina 
Departamento: Desenvolvimento Humano e Reabilitação 
(fls. 61) 

 
27. Parecer CEU/FCM - 285/2020:  Endoscopia Digestiva Terapêutica (reoferecimento) 

Sigla: FCM–0281 
Tipo: Extensão - S  
Total de Horas-aula: 1040 horas 
Vagas: Mínimo 1, Máximo 1 
Custo por Aluno: gratuito 
Responsável: Profª Drª Cristiane Kibune Nagasako Vieira da Cruz 
Departamento: Clínica Médica 
(fls. 62) 

 
28. Parecer CEU/FCM - 286/2020:  Endoscopia Digestiva (reoferecimento) 

Sigla: FCM–0282 
Tipo: Extensão - S  
Carga Horária Total: 5312 horas 
Vagas: Mínimo 1, Máximo 2 
Custo por Aluno: gratuito 
Responsável: Profª Drª Cristiane Kibune Nagasako Vieira da Cruz 
Departamento: Clínica Médica 
(fls. 63) 

  
29. Parecer CEU/FCM - 287/2020:  Leituras Dirigidas da Obra de Sigmund Freud (reoferecimento) 

Sigla: FCM–0612 
Tipo: Extensão - S  
Carga Horária Total: 68 horas 
Vagas: Mínimo 18, Máximo 100 
Custo por Aluno: R$ 3.385,12 
Responsável: Prof. Dr. Mário Eduardo Costa Pereira 
Departamento: Psicologia Médica e Psiquiatria 
(fls. 64) 

 
30. Parecer CEU/FCM - 288/2020:  Leituras Dirigidas da Obra de Jacques Lacan (reoferecimento) 

Sigla: FCM–0311 
Tipo: Extensão  
Carga Horária Total: 68 horas 
Vagas: Mínimo 18, Máximo 100 
Custo por Aluno: R$ 3.405,72 
Responsável: Prof. Dr. Mário Eduardo Costa Pereira 
Departamento: Psicologia Médica e Psiquiatria 
(fls. 65) 
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Acordos/ Contratos/ Convênios/: 
 
31. Parecer CEU/FCM - 289/2020:  Contrato de Licença de Uso de Programa de Computador a ser 

celebrado entre a UNICAMP e a Fundação da Universidade Federal 
do Paraná (FUNPAR), com interveniência administrativa da 
FUNCAMP. 
Processo: 01P17336/2020 – Convênio 92509 
Executor: Prof. Dr. Newton Cesário Frateschi 
Substituto: Profª Drª Vera Lúcia Gil da Silva Lopes 
Interessados: INOVA/UNICAMP e DGMMG/FCM 
(fls. 66) 

 
 
32. Parecer CEU/FCM - 290/2020:  Acordo de Cooperação Acadêmica Internacional entre a UNICAMP 

e Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). 
Processo Digital: 02P18078/2020 – Convênio 92525 
Executor: Prof. Dr. Luiz Carlos Zeferino 
Substituto: Prof. Dr. Cláudio Saddy Rodrigues Coy 
Interessada: Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP 
(fls. 67) 

 
 
33. Parecer CEU/FCM - 291/2020:  Convênio de Cooperação entre a UNICAMP e o Centro Infantil de 

Investigações Hematológicas Dr. Domingos A Boldrini, para 
pagamento de bolsa de estudos e auxílio moradia de Residência 
Médica. 
Executor: Prof. Dr. Ricardo Mendes Pereira 
Substituto: Prof. Dr. Thiago Martins Santos 
Interessada: Comissão de Residência Médica/FCM 
(fls. 68) 

 
 
34. Parecer CEU/FCM – ad 37/2020: Convênio de Cooperação entre a UNICAMP e o Hospital Vera Cruz 

S/A, para formação especializada de profissionais de saúde, 
médicos residentes, cursos de extensão e pós-graduação, 
desenvolvimento de projetos assistenciais e de pesquisa, 
assessoria e consultoria. 
Executor: Prof. Dr. Luiz Carlos Zeferino 
Substituto: Prof. Dr. Rodolfo de Carvalho Pacagnella 
Interessada: Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP 
(fls. 69) 

 
 

Treinamento em Serviço: 
 
35. Parecer CEU/FCM - 292/2020:  Externas e Catarata (reoferecimento). 

Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento 
Vigência: março/2021 a fevereiro/2022 
Carga Horária Total: 336 horas 
Vagas: 5 
Responsável: Prof. Dr. Carlos Eduardo Leite Arieta 
Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia 
(fls. 70) 
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36. Parecer CEU/FCM - 293/2020:  Gineco-endócrino e endometriose (reoferecimento) 
Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento 
Vigência: março dezembro/2021 
Carga Horária Total: 144 horas (treinamento de 9 meses) 
Vagas: 2 
Responsável: Prof. Dr. Oswaldo da Rocha Grassiotto 
Departamento: Tocoginecologia 
(fls. 71) 

 
37. Parecer CEU/FCM - 294/2020:  Glaucoma (reoferecimento). 

Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento 
Vigência: março/2021 a fevereiro/2022 
Carga Horária Total: 800 horas 
Vagas: 5 
Responsável: Prof. Dr. Vital Paulino Costa 
Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia 
(fls. 72) 

 
38. Parecer CEU/FCM - 295/2020:  Infecções Genitais (reoferecimento). 

Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento 
Vigência: março dezembro/2021 
Carga Horária Total: 96 horas (treinamento de 3 meses) 
Vagas: 6 
Responsável: Prof. Dr. Luiz Gustavo Oliveira Brito 
Departamento: Tocoginecologia 
(fls. 73) 

 
39. Parecer CEU/FCM - 296/2020:  Neuro Oftalmologia Básico (reoferecimento). 

Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento 
Vigência: março/2021 a fevereiro/2022 
Carga Horária Total: 534 horas 
Vagas: 3 
Responsável: Prof. Dr. Vital Paulino Costa 
Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia 
(fls. 74) 

 
40. Parecer CEU/FCM - 297/2020:  Ambulatório de Seguimento a Vítimas de Violência Sexual para 

médicos (reoferecimento). 
Modalidade: Médico de Reciclagem 
Vigência: março a novembro/2021 
Carga Horária Total: 52 horas (treinamento de 3 meses) 
Vagas: 3 (1 por mês) 
Responsável: Profª Drª Arlete Maria dos Santos Fernandes 
Departamento: Clínica Médica 
(fls. 75) 

 
41. Parecer CEU/FCM - 298/2020:  Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo (reoferecimento) 

Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento 
Vigência: março/2021 a fevereiro/2022 
Carga Horária Total: 384 horas 
Vagas: 3 
Responsável: Profª Drª Keila Miriam Monteiro de Carvalho 
Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia 
(fls. 76) 
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42. Parecer CEU/FCM - 299/2020:  Plástica Ocular (reoferecimento) 
Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento 
Vigência: março/2021 a fevereiro/2022 
Carga Horária Total: 800 horas 
Vagas: 4 
Responsável: Prof. Dr. Roberto Caldato 
Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia 
(fls. 77) 

 

43. Parecer CEU/FCM - 300/2020:  Visão Subnormal (reoferecimento) 
Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento 
Vigência: março/2021 a fevereiro/2022 
Carga Horária Total: 192 horas 
Vagas: 2 
Responsável: Profª Drª Keila Miriam Monteiro de Carvalho 
Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia 
(fls. 78) 

 

44. Parecer CEU/FCM - 301/2020:  Visão Subnormal Básico (reoferecimento) 
Modalidade: Treinamento para Profissional de Saúde 
Vigência: março/2021 a fevereiro/2022 
Carga Horária Total: 192 horas 
Vagas: 2 
Responsável: Profª Drª Keila Miriam Monteiro de Carvalho 
Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia 
(fls. 79) 

 

45. Parecer CEU/FCM - 302/2020:  Visão Subnormal Avançado (reoferecimento) 
Modalidade: Treinamento para Profissional de Saúde 
Vigência: março/2020 a fevereiro/2021 
Carga Horária Total: 192 horas 
Vagas: 4 
Responsável: Profª Drª Keila Miriam Monteiro de Carvalho 
Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia 
(fls. 80) 
 

46. Parecer CEU/FCM - 303/2020:  Pré-Natal Especializado (reoferecimento). 
Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento 
Vigência: janeiro a dezembro/2021 
Carga Horária Total: 100 horas (treinamento de 1 mês) 
Vagas: 24 
Responsável: Profª Drª Fernanda Garanhani de Castro Surita 
Departamento: Tocoginecologia 
(fls. 81) 

 
 

Atividades de Assessoria: 
 

47. Parecer CEU/FCM- ad 36/2020:  RODOLFO DE CARVALHO PACAGNELLA (DTG/FCM) 
Atividades de Assessoria junto à Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Albert Einstein (SBIBAE), para participar como 
especialista médico no Projeto de Redução de Mortalidade Materna. 
Processo: 01P-7085/2013 
Vigência: início em novembro/2020 (7 meses) 
Carga Horária: 3 horas/semanais 
Remuneração: R$ 18.900,00 
(fls. 82) 
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48. Parecer CEU/FCM- ad 39/2020:  LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA BRITO (DTG/FCM) 

Atividades de Assessoria junto ao Hospital BP - A Beneficência 
Portuguesa de São Paulo, na área de Uroginecologia e Cirurgia 
Vaginal. 
Processo: 02P-3986/2017 
Vigência: início em dezembro/2020 (24 meses) 
Carga Horária: 8 horas/semanais 
Remuneração mensal: R$ 6.900,00 
(fls. 83) 
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Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  2 
  Voltar para a Pauta 

 

   
 

CARREIRA DOCENTE COM ÁREA CONCENTRAÇÃO EM ENSINO 

Docente com atividades preferenciais em ensino terão priorizadas as atuações em três 

grandes áreas: Prática em ensino, Gestão em Ensino, Reconhecimento em educação em saúde. 

Serão também consideradas atividades em Treinamento de pesquisa e orientação, 

Reconhecimento como especialista clínico e prática clínica influente e Homenagens, prêmios e 

Avaliação discentes relacionadas à atuação em ensino.  

Critérios Avaliados 

 ATIVIDADES MÉTRICAS 

PRÁTICA EM 

ENSINO 

Ensino em disciplinas da graduação, 

residência (médica, multiprofissional e 

outras) aprimoramento, especialização 

com prática clínica e pós-graduação, 

aulas regulares, visitas didáticas e 

supervisão de estágios clínicos, 

programas de desenvolvimento 

profissional, seminários, tutoriais.  

Ensino clínico prático e orientação.  

Inovação na sala de aula com novos 

métodos de ensino e suas aplicações de 

métodos de ensino existentes, adotados 

no âmbito local, regional e/ou nacional.  

 Atividade didática principal na graduação, 

com prática clínica com a identificação das 

disciplinas teóricas e práticas, período letivo 

ministrado, carga horária semestral e número 

de alunos. 

 Atividade didática principal em programas de 

residência (médica, multiprofissional e 

outras), com prática clínica com a 

identificação das disciplinas teóricas e 

práticas, período letivo ministrado, carga 

horária semestral e número de alunos. 

 Carga horária principal de atividades em 

ensino na prática clínica.   

 Aulas de aprimoramento, especialização com 

prática clínica e pós-graduação com a 

identificação das disciplinas, período letivo 

ministrado, carga horária semestral e número 

de alunos. 

 Responsabilidade na criação, implantação ou 

modificação de disciplinas devidamente 

identificadas, período letivo ministrado, 

número de créditos e de alunos. 

 Confecção de material didático e audiovisual 

original (livro didático, e-book, apostilas, 

material complementar de estudo). 

 Implementação de novas metodologias de 

ensino (pe: uso de novas tecnologias, 

processos de avaliação mais amplos). 
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 Desenvolvimento de atividades de integração 

ensino-serviço. 

 Desenvolvimento, aprimoramento ou 

inovações em programas de ensino 

existentes. 

 Orientação de qualquer natureza a alunos de 

graduação, residência (médica, 

multiprofissional e outras), curricular ou 

extracurricular, de cursos de extensão e pós-

graduação lato sensu, incluindo trabalho de 

conclusão de curso, programas tecnológicos, 

programas sociais e preparo de equipes de 

alunos para competições, concluída ou em 

andamento.  

 Desenvolvimento de atividades de integração 

ensino-serviço com orientação de alunos de 

graduação com bolsa, neste caso indicando a 

origem do recurso (PAD, BAS e outras); ou 

sem financiamento. 

 Orientação de alunos de PED na atuação 

vinculada a disciplinas de graduação.  

 Responsabilidade na criação, implantação e 

oferecimento de cursos de extensão 

devidamente identificados, modalidade, 

carga horária, período de oferecimento, 

número de alunos formados. 

 Aulas ministradas em cursos de extensão 

devidamente identificados, modalidade, 

carga horária, período de oferecimento, 

número de alunos formados. 

 

 ATIVIDADES MÉTRICAS 

GESTÃO EM 

ENSINO 

 

 

Atividades na gestão do ensino de 

graduação e residência (médica, 

multiprofissional e outras) em quaisquer 

níveis ou instâncias da Universidade 

 Gestão e cogestão em ensino em nível de 

Curso, Faculdade e Universidade.  

 Coordenador de graduação do Departamento 

ou na comissão de ensino e coordenador de 

internato.  

 Gestão e cogestão de disciplinas ou módulos 

ou e submódulos de graduação.  
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 Coordenador de residência (médica, 

multiprofissional e outras) perante a da 

Faculdade de Ciências Médicas 

(COREME/COREMU). 

 Supervisor de programa de residência 

(médica, multiprofissional e outras) do 

Departamento. 

 Responsável por disciplina de residência 

(médica, multiprofissional e outras). 

 Responsável por cursos de extensão 

devidamente identificados, modalidade, 

carga horária, período de oferecimento, 

número de alunos formados. 

 Participação em comissões de ensino de 

Departamento, Comissão de Ensino das 

Unidades, Comissões Centrais ou colegiados 

equivalentes e órgãos da Administração 

Central da Universidade.  

 Participação nos núcleos de gestão e de 

pesquisa em ensino (Napem, NDE, CEG, 

Comissão inter- unidades). 

 Participação em grupo de trabalho que tem 

como objeto o ensino de graduação e 

residência (médica, multiprofissional e 

outras).  

 Gestão em ensino-serviço nos diferentes 

campos de prática. 

 Outras atividades de gestão e representação 

em ensino (responsável por teste de 

progresso, subcomissão de exame, prova de 

habilidades graduação e outros).  

RECONHECIMENTO 

EM ENSINO EM 

SAÚDE 

 

 

Atuação local, regional, nacional e 

internacional relacionada à educação em 

saúde. 

 

 

 Desenvolvimento de diretrizes e políticas para 

a educação em saúde e/ou ensino de 

graduação e residência (médica, 

multiprofissional e outras).   

 Organização de eventos em ensino em saúde / 

coordenação de semanas acadêmicas de 

alunos de graduação (COMAU, SEMAFON).  
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 Ensino, aulas e treinamentos na sua unidade,  

regionais, nacionais e internacionais sobre 

assuntos de ensino em saúde.  

 Atuação em comitês locais, regionais nacionais 

e internacionais de associações de ensino em 

saúde. 

 Participação em treinamentos, congressos e 

outros eventos ou cursos ou atividades 

regulares voltadas à capacitação docente, 

incluindo eventos de capacitação didática, 

planejamento e avaliação do ensino. 

 Atuação em comitês locais, regionais nacionais 

elaborando ou avaliando programas de 

educação ou propostas de doações/projetos 

relacionadas à educação; nesse item estão 

incluídas atuações em Academias, Sociedades, 

Conselhos (órgão de classe) entre outros.   

 Participação na implantação ou manutenção 

de novas metodologias de ensino e em 

projetos de melhoria da infraestrutura para o 

ensino de graduação, residência (médica, 

multiprofissional e outras). 

 Participação em projetos de intercâmbio, 

nacionais ou internacionais, para alunos de 

graduação residência (médica, 

multiprofissional e outras). 

 Coordenação assessor ou Membro do 

conselho editorial de revista de ensino em 

saúde. 

 Participação em bancas de avaliação de 

residência (médica, multiprofissional e outras) 

e pós graduação internas ou extramuros em 

ensino em saúde, tais como processo seletivo 

com elaboração de provas e análise de 

currículo. 

 Financiamento para conduzir pesquisa 

educacional ou desenvolver materiais 

educativos, métodos, ferramentas avaliações 

ou programas. 

 Financiamento para apoiar orientação em 

ensino em saúde. 
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 Financiamento para criação e manutenção de 

cursos de extensão em saúde. 

 Prêmios para ensino ou orientação de fontes 

externas ao departamento/instituição de 

origem. 

 Prêmios regionais e/ou nacionais por 

contribuições e/ou inovação na área de ensino 

em saúde. 

 

 ATIVIDADES MÉTRICAS 

TREINAMENTO DE 

PESQUISA E 

ORIENTAÇÃO 

Pesquisa e produção científica em Ensino 

em saúde (a pesquisa e produção em 

ensino em saúde deverá ter peso maior 

na avaliação deste perfil docente). 

Atividades de orientação de graduação, 

residente e pós-graduação em ensino em 

saúde ou prática clínica. 

Projetos de pesquisa de qualquer 

natureza. 

 

 Projeto de pesquisa focado no Ensino em 

saúde. 

 Produção científica em ensino em saúde. 

 Orientação de residência (médica, 

multiprofissional e outras), e/ou pós-

graduação stricto sensu e/ou 

profissionalizante em ensino em saúde. 

 Atividade didática total na pós-graduação e 

atividades de coordenação com a 

identificação das disciplinas, período letivo 

ministrado, carga horária semestral e número 

de alunos. 

 Número e nível de orientações de alunos 

sobre os quais o candidato teve uma grande 

influência; esta influência pode ser avaliada 

pela graduação acadêmica dos orientandos, 

publicações, financiamento e prêmios. 

 Publicações com seus orientandos. 

 Feedback/avaliação dos orientandos. 

 Orientação de projeto de pesquisa a alunos de 

graduação e residentes. 

 Publicação de livros ou capítulos de livros 

destinados ao ensino de graduação.  

 Orientador ou membro da comissão 

avaliadora de tese de pós-graduação em 

ensino em saúde ou de qualquer natureza.  

 Revisor e editor de revistas científicas. 

 Participação em bancas de avaliação de pós-

graduação internas ou extramuros de 

qualquer natureza.  
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 ATIVIDADES MÉTRICAS 

RECONHECIMENTO 

COMO ESPECIALISTA 

CLÍNICO E 

PRÁTICA CLÍNICA 

INFLUENTE 

Reconhecimento como especialista 

clínico evidenciado por papéis de 

liderança com reputação local, regional, 

nacional, e internacional em seu campo 

clínico. 

 

 Desenvolvimento de diretrizes e políticas para 

gestão na área de especialização clínica. 

 Desenvolvimento de abordagens inovadoras 

para diagnóstico ou tratamento, aplicação de 

tecnologias e/ou modelos de cuidado com 

influência local, regional, nacional ou 

internacional.  

 Prêmios local, regional, nacionais e/ou 

internacional por contribuições e/ou inovação 

na área de especialização clínica. 

 Financiamento para apoiar inovações na 

prática clínica com impacto local, regional, 

nacionais e/ou internacional. 

 Ter um papel crítico na definição de um novo 

campo de atuação clínica.  

 Desenvolvimento de tratamentos 

procedimentos, ou tecnologias que se 

demonstrem superiores aos anteriores.  

 Atuação em comitês local, regional, nacionais 

e/ou internacional para avaliação de 

programas na área de especialização clínica. 

 Membro do conselho editorial de revista da 

área de especialização clínica. 

 Desenvolvimento de protocolos de 

tratamento e orientações práticas que 

influenciam o padrão de atendimento. 

 Membro efetivo de sociedade de 

especialidade clínica com atividade de 

destaque. 

 

 ATIVIDADES MÉTRICAS 

HOMENAGENS/ 

AVALIAÇÃO 

Honrarias e distinções  

Avaliação discente institucional 

 

 Honrarias e distinções recebidas em 

decorrência exclusiva do envolvimento com o 

ensino de graduação. 

 Avaliação discente institucional nos últimos 

cinco anos. 
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Avaliação para progressão para Professor Associado 

  

Para o nível de Professor Associado na área de destaque em ensino é esperado que o 

docente demonstre excelência na atuação nas três áreas prioritárias: Prática em ensino, Gestão 

em Ensino, Reconhecimento em educação em saúde. É também desejável que o professor 

apresente alguma atuação nas áreas complementares como Treinamento de pesquisa e 

orientação, Reconhecimento como especialista clínico e prática clínica influente e Homenagens, 

prêmios. A avaliação discente relacionada a atuação em ensino deverá ser considerada como 

fator na avaliação.   

1. Prática em ensino 

O professor deverá apresentar carga didática expressiva na graduação, residência 

(médica, multiprofissional e outras) e cursos de extensão e pós-graduação lato sensu, 

preferencialmente com atividades em ensino na prática clínica.  

A atuação em inovações em ensino deverá compreender implementação de novas 

metodologias de ensino e/ou criação, implantação ou modificação de disciplinas e/ou 

confecção de material didático e audiovisual original. A avaliação deverá considerar 

desenvolvimento, aprimoramento ou inovações em programas de ensino existentes. 

2. Gestão em Ensino 

O docente deverá apresentar atividades na gestão do ensino de graduação, residência 

(médica, multiprofissional e outras) e cursos de extensão e pós-graduação lato sensu, 

em quaisquer níveis ou instâncias da Universidade por pelo menos dois anos nos últimos 

cinco anos de atividade.  

3. Reconhecimento em educação em saúde 

O docente deverá apresentar atividades relacionadas à educação em saúde de 

abrangência ao mínimo regional preferencialmente nacional.  
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Deverá ter atuação em ensino, aulas e treinamentos locais, regionais, nacionais e/ou 

internacionais sobre assuntos de ensino em saúde e necessariamente ter participação 

em treinamentos, congressos e outros eventos ou cursos ou atividades regulares 

voltadas à melhoria do desempenho docente, incluindo eventos de capacitação 

didática, planejamento e avaliação do ensino. Deverá ter participação na implantação 

ou manutenção de novas metodologias de ensino e em projetos de melhoria da 

infraestrutura para o ensino de graduação, residência (médica, multiprofissional e 

outras). 

Avaliação para progressão para Professor Titular 

Para o nível de Professor Titular na área de destaque em ensino é esperado que o 

docente demonstre evidente atuação nas três áreas prioritárias:  Prática em ensino, 

Gestão em Ensino, Reconhecimento em educação em saúde com reputação no âmbito 

nacional e até internacional, assim como produção de conhecimento original na área 

que deverá necessariamente compreender atuação em nível de pós graduação stricto 

sensu com produção científica na área englobando projeto de pesquisa e publicações 

na área de ensino em Saúde preferencialmente com inserção internacional. Deverá ter 

papel de liderança na área em nível nacional. O docente deve exercer supervisão ou 

orientação de alunos de graduação, pós-graduação stricto sensu e/ou pós-doutorado. É 

também desejável que o professor apresente alguma atuação nas áreas 

complementares como Reconhecimento como especialista clínico e prática clínica 

influente e Homenagens, prêmios. 

 

1. Prática em ensino 

O docente deverá ter papel de destaque no desenvolvimento, aprimoramento ou 

inovações em programas de ensino. Deverá ter atuado em criação, implantação ou 

modificação de disciplinas em nível local e regional e apresentar inovações 

metodologias de ensino.  
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2. Gestão em Ensino 

 O docente deverá apresentar ou ter histórico de atividades consistentes na gestão do 

ensino de graduação, residência (médica, multiprofissional e outras) e cursos de 

extensão e pós-graduação lato sensu, preferencialmente, níveis centrais da faculdade 

e/ou da Universidade. Deverá necessariamente ter participação em fóruns de ensino 

como: comissões de ensino de Departamento, Comissão de Ensino das Unidades, 

Comissões Centrais ou colegiados equivalentes e órgãos da Administração Central da 

Universidade atual ou pregressa. Ter participação em núcleos de gestão e de pesquisa 

em ensino e/ou grupos de trabalho que tenham como objeto o ensino de graduação. 

3. Reconhecimento em educação em saúde 

O docente deverá apresentar atividades relacionadas à educação em saúde de 

abrangência nacional e/ou internacional.  

Deverá ter atuação em ensino, aulas e treinamentos locais, regionais, nacionais e/ou 

internacionais sobre assuntos de ensino em saúde e necessariamente ter participação 

congressos regionais, nacionais e/ou internacionais de ensino em saúde voltados à 

melhoria do desempenho docente, planejamento e avaliação do ensino. Deverá ter 

atuação como palestrante ou organizador ou comitê científico de eventos em nível 

regional, nacional e/ou internacional de ensino em saúde, atuar como membro ou líder 

em comitês nacionais, e/ou internacionais, relacionados ao ensino em saúde e ter papel 

no planejamento de atividades para sociedades científicas nacionais. 

Deverá ter participação de liderança local/regional na implantação ou manutenção de 

novas metodologias de ensino e em projetos de melhoria da infraestrutura para o ensino 

de graduação. 
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Deverá ter Publicação de livros ou capítulos de livros destinados ao ensino de graduação, 

residência (médica, multiprofissional e outras), atuação como editor e/ou em conselho 

editorial de revistas científicas ou como consultor de revistas na área de ensino em 

saúde e atuação como membro ou líder em comitês nacionais, e em muitos casos 

internacionais, relacionados à ensino em saúde. 

 

4. Treinamento de Pesquisa e Orientação 

O professor deverá ter linha de pesquisa original e inovadora com impacto no campo e 

produção científica em Ensino em Saúde.  Deverá ter atividades de orientação de 

graduação, residente e pós-graduação stricto sensu em ensino em saúde.  

Deverá apresentar autoria sênior em estudos de pesquisa de impacto e artigos 

científicos correspondente a 300 pontos ou mais nos últimos quatro anos, com pelo 

menos um produto no estrato Qualis A.   

Autoria sênior em publicações e produtos técnicos: Patentes, Softwares/Aplicativos, 

Produto bibliográfico técnico/tecnológico, Protocolos, Curso de Formação Profissional, 

Produto de Editoração, Norma ou Marco Regulatório, Organização Social Inovadora. 

Êxito e inserção dos egressos em grupos de pesquisa ou docência (carreira MS) ou como 

agentes que contribuam para o avanço da prática na área do ensino em saúde. Ter ao 

menos de 03 alunos com orientação concluída na Pós-graduação, sendo ao menos 01 

Doutorado. Participação em bancas de avaliação de pós-graduação internas ou 

extramuros de qualquer natureza. 
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CARREIRA DOCENTE COM ÁREA CONCENTRAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

Para o nível de Professor Associado na área de destaque em pesquisa é esperado que o 

docente demonstre evidente renome, como pesquisador independente, no âmbito regional 

e até́ nacional, sendo que sua produção científica deverá ser predominantemente 

internacional. Deverá apresentar publicações em que apareça como autor principal e/ou 

sênior. Poderá apresentar publicações de pesquisa colaborativa para as quais fez 

contribuições intelectuais documentadas e substanciais. O docente deverá demonstrar 

capacidade de captar financiamento de pesquisa ou bolsas e deverá exercer supervisão ou 

orientação de alunos de graduação e pós-graduação stricto sensu.  

 ATIVIDADES MÉTRICAS 

Pesquisa Conduz pesquisa original trazendo avanços 

significativos à ciência biomédica; pode incluir 

qualquer ou todos das seguintes atividades:  

  Pesquisa básica.  

  Pesquisa clínica e/ou pesquisa translacional 

que pode incluir estudos de mecanismos de 

doença, técnicas de diagnóstico e/ou outras 

investigações que podem contribuir para a 

prevenção, diagnóstico ou manejo de doença; 

pode ter um papel definido como membro de 

uma equipe de pesquisa multidisciplinar ou 

colaborativa. 

  Pesquisa quantitativa ou qualitativa tal como 

epidemiologia, pesquisa de resultados e serviço 

de saúde, e bioestatísticas assim como pesquisa 

em ciências sociais, ética, bioinformáticas e 

economia da saúde, entre outros; deve ter um 

papel definido e pode contribuir com o 

desenvolvimento de protocolo, implementação 

de protocolo, conduta de estudos, coleta de 

dados e/ou análise de um dado novo ou 

existente. 

   Pesquisa Qualitativa. 

Pesquisa que resulte em inovações e práticas 

clínicas. 

Reputação como pesquisador independente 

no âmbito regional e até nacional, por meio 

de: 

 Convites para falar em eventos 

científicos locais, regionais e nacionais 

sobre sua área de atuação científica; 

 Convites para participar em bancas de 

avaliação extramuros. 

 Participação em conselhos editoriais de 

revistas científicas ou como 

consultor/assessor Ad hoc de revistas 

em sua área de pesquisa. 

 Atuação em comitês locais e nacionais 

relacionados à pesquisa, incluindo banca 

de consultores ou assessores 

especialistas para avaliação e 

monitoramento de segurança para 

ensaios clínicos multicêntricos. 

 Participação em diretorias e comissões 

de sociedades científicas nacionais.  

 Papel de liderança em um núcleo de 

pesquisa institucional. 

 Prêmios nacionais de pesquisa e/ou 

inovação. 

 Participação em comitês executivos de 

estudos multicêntricos nacionais. 
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 ATIVIDADES MÉTRICAS 

Produção 

 

 

 Publicação de autoria principal ou sênior 

de pesquisa original que impacte em seu 

campo de investigação;  

 Publicação de pesquisa original 

multidisciplinar na qual o candidato foi autor 

principal ou sênior; pode estar em outra 

posição de autoria ou membro de um grupo 

de autoria não identificado, no qual o 

candidato fez contribuições documentadas e 

com relevância intelectual; deve ter assumido 

o papel de condução em manuscritos do 

estudo;  

 Publicações de trabalho original 

descrevendo novos métodos/tecnologias 

e/ou aplicações inovadoras. 

 

Artigos Científicos  

 Qualidade equivalente ao recomendado 

pela CAPES para cursos com nota 5 ou 

mais nos últimos quatro anos, com pelo 

menos um produto no estrato Qualis A 

de referência da área no qual se insere o 

pesquisador.   

Produtos de Inovação e Técnicos 

Serão considerados produtos frutos de 

pesquisa original em inovação que promovem 

avanço na área de conhecimento e produtos 

técnicos.   

 Patentes depositadas, concedidas ou 

licenciadas. 

 Softwares e Aplicativos. 

 Produtos bibliográficos (impressos ou 

eletrônicos): artigo original em revista 

técnica, jornal ou revista de divulgação 

de com reputação nacional ou 

internacional. 

 Capítulos de livro. 

 Editorações de livro, revistas, jornais, 

manuais, boletins e anais na área de 

expertise. 

 Elaborações de Protocolos, Manuais e 

Relatórios Técnicos na área de expertise. 

Formação de 

Recursos 

Humanos 

 

 

 O candidato deverá estar associado à 

Pós-graduação Stricto sensu e formar recursos 

humanos cuja carreira será considerada na 

avaliação do mérito. 

 

 Medida pelo êxito e inserção dos 

egressos em grupos de pesquisa ou 

docência (carreira MS) ou como agentes 

que exerçam cargos cuja atividade está 

relacionada à produção científica ou 

tecnológica. 

 Possuir fluxo de formação equivalente 

ao recomendado pela CAPES para cursos 

com nota 5 ou mais, sendo ao menos 01 

Doutorado. 

 Razão de publicações discente + egresso. 

 Criação/organização de atividade de 

capacitação de recurso humano em 

pesquisa. 
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 ATIVIDADES MÉTRICAS 

Financiamento 

 

 Candidato deve ser investigador com 

recursos de agência governamental de 

fomento, da indústria e/ou fundações; pode 

ser investigador de um estudo 

multicêntrico. 

 

 Captação de recursos em agências 

públicas de fomento como pesquisador 

principal. Será valorizada a captação de 

recursos de editais privados que se 

destinem a pesquisa elaborada e 

coordenada pelo docente na Unicamp. 

 Captação de recursos em empresas e 

iniciativa privada como pesquisador 

principal através de contratos e/ou 

convênios institucionais.  

 ATIVIDADES MÉTRICAS 

Outros 

Reconhecimentos 

 

  Desejável internacionalização. 

 Participação em colaborações 

internacionais, envio de alunos ao 

exterior e bolsas internacionais. 

 Produção de Programas de Comunicação 

Científica. 

 Organização de Evento Científico 

Nacional. 

 Participação em GT locais ou nacionais 

relacionados à pesquisa e pós-

graduação. 

 

 

 

Para o nível de Professor Titular na área de destaque em pesquisa é esperado 

que o docente demonstre evidente reputação no âmbito nacional e até́ internacional, sendo 

que sua produção científica deverá ser predominantemente internacional. Deverá ter papel 

de liderança em programas de pesquisa e/ou estudos colaborativos e apresentar produção 

científica consistente e duradoura, que inclui autoria sênior de pesquisa original em 

publicações de alto impacto. O candidato deverá ter recebido financiamentos de agências 

como investigador principal. O docente deve exercer supervisão ou orientação de alunos de 

graduação, pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado.  
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 ATIVIDADES MÉTRICAS 

Pesquisa Condução de pesquisa qualificada que tem 

impacto na área e/ou muda a pratica clínica; pode 

incluir qualquer ou todos os seguintes:  

 Pesquisa básica. 

 Pesquisa clínica e/ou pesquisa translacional 

baseada em laboratório ou clinicamente que 

pode incluir estudos de mecanismos de 

doença, técnicas de diagnóstico e/ou outras 

investigações que promovem intuição 

fundamental para a prevenção, diagnóstico 

ou tratamento de doença; pode liderar uma 

equipe multidisciplinar estabelecida e/ou 

centro que criou novas abordagens que 

resultaram em contribuições críticas ao 

campo. 

 Pesquisa quantitativa ou quantitativa, e 

bioestatísticas, assim como pesquisa em 

ciências sociais, pesquisa de resultados e 

serviços a saúde, ética, bioinformáticas e 

economia da saúde, entre outros; excelente 

histórico de liderança na condução, desenho 

e análise de estudos; para estudos 

multicêntricos, investigador principal global, 

ou um pequeno número de importantes 

líderes nacionais de estudos;  

 Pesquisa que resulte em inovações e práticas 

clínicas; 

 Pesquisa qualitativa. 

 Convites para falar em eventos científicos 

nacionais e internacionais sobre sua área 

de atuação científica. 

 Atuação como editor e/ou em conselho 

editorial de revistas científicas ou como 

consultor/assessor de revistas em sua 

área de atuação. 

 Atuação como membro ou líder em 

comitês nacionais, e em muitos casos 

internacionais, relacionados à pesquisa. 

 Papel de liderança em diretorias e 

comissões de sociedades científicas 

nacionais e, idealmente, internacionais. 

 Prêmios de prestígio nacionais ou 

internacionais por pesquisa e/ou 

inovações; 

 Participação em comitês executivos de 

estudos multicêntricos nacionais oi 

internacionais com repercussão 

internacional aferida pela qualidade do 

periódico em que foi publicado e pelo 

impacto na mudança de conceito ou 

prática na área de concentração da 

pesquisa;  

 O candidato deverá ter clara inserção 

internacional em pesquisa aferida pela 

orientação de alunos internacionais, 

participação em publicações de pesquisa 

em grupos multinacionais, envio de 

discente ao exterior e participação de 

defesas de dissertação/tese com cotutela 

internacional. 

 

 ATIVIDADES MÉTRICAS 

Produção 

 

 

 Autoria sênior em estudos originais e de 

caráter inovador que tem grande impacto em 

seu campo de atuação;  

 Registro continuo de publicação de pesquisa 

multidisciplinar com impacto no campo e/ou 

praticas clinicas alteradas; candidato pode ser 

Artigos Científicos  

 Qualidade equivalente ou superior ao 

recomendado pela CAPES para cursos com 

nota 5 nos últimos quatro anos, com pelo 

menos quatro produtos no estrato Qualis 
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primeiro autor ou sênior, em outra posição de 

autoria, ou ser parte de um grupo de autoria 

não identificado, mas deve ter servido de 

autor sênior em um número considerável de 

manuscritos do estudo;  

 Publicação de autoria principal ou sênior de 

trabalho original descrevendo novos 

métodos/tecnologias que avançam o campo.  

A de referência da área no qual se insere o 

pesquisador e como autor principal ou 

sênior. 

 Registro continuo de publicações de 

pesquisa que tenham modificado conceito 

ou práticas clinicas. O candidato 

idealmente deve ser primeiro autor ou 

sênior, mas será reconhecido pelo 

destaque da publicação qualquer outra 

posição de autoria. 

 

Produtos de Inovação e Técnicos 

Serão considerados produtos frutos de 

pesquisa original em inovação que promovem 

avanço na área de conhecimento e produtos 

técnicos.   

Área de conhecimento e produtos técnicos.   

 Patentes depositadas, concedidas ou 

licenciadas. 

 Softwares e Aplicativos. 

 Produtos bibliográficos (impressos ou 

eletrônicos): artigo original em revista 

técnica, jornal ou revista de divulgação de 

com reputação nacional ou internacional. 

 Capítulos de livro. 

 Editorações de livro, revistas, jornais, 

manuais, boletins e anais na área de 

expertise. 

 Elaborações de Protocolos, Manuais e 

Relatórios Técnicos na área de expertise. 

 

Formação de 

Recursos 

Humanos 

 

 

O candidato deverá ser Professor Permanente de 

Programa de Pós-graduação Stricto sensu e formar 

recursos humanos de qualidade. 

 

 Medida pelo êxito e inserção dos egressos 

em grupos de pesquisa ou docência 

(carreira MS) ou como agentes que 

contribuam para o avanço da prática na 

área da saúde, científica e tecnológica. 

 Possuir fluxo de formação – equivalente 

ao recomendado pela CAPES para cursos 

com nota 5, sendo ao menos 01 

Doutorado, além da supervisão de 01 Pós-

doutorado por quadriênio. 
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 Razão de publicações discente + egresso 

superior a 1. 

 ATIVIDADES MÉTRICAS 

Financiamento 

 

  Financiamento como investigador sênior; por 

instituição pública, indústria ou por agências de 

fomento ou fundações; candidatos que são 

especialistas numa área de pesquisa mostram 

evidências de financiamentos recorrentes, em 

diversos estudos, como investigador principal ou 

investigador.  

 

 Captação de recursos em agências 

públicas de fomento como pesquisador 

principal. Será valorizada a captação de 

recursos de editais privados que se 

destinem a realização pesquisa delineada, 

executada e coordenada pelo docente na 

Unicamp. Em casos de estudos em 

multicêntricos, será considerado os 

financiamentos nos quais o docente seja o 

responsável pelo delineamento e 

coordenação geral do estudo. Também 

será valorizado a captação de recursos 

internacionais para pesquisa ou bolsas. 

 Captação de recursos em empresas e 

iniciativa privada como pesquisador 

principal através de contratos e/ou 

convênios institucionais.  
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UNICAMP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
COMISSÃO DE CORPO DOCENTE 

 
 

INTERESSADO: Sérgio Tadeu Martins Marba 
DEPARTAMENTO: Pediatria 
ASSUNTO: Relatório de Atividades do período de Agosto/2015 à Julho/2020 

 
PARECER DO RELATOR 

 
O professor Sérgio Tadeu Martins Marba integra o quadro docente permanente da Unicamp, 
nível MS-6, no regime RDIDP, estando vinculado ao Departamento de Pediatria da Faculdade 
de Ciências Médicas desta Universidade. Entre agosto de 2.015 e julho de 2.020 o professor 
desempenhou atividades didáticas, de pesquisa e administrativas. Abaixo destaco suas 
principais atividades no período. 
Na graduação em Medicina o professor lecionou nas Disciplinas MD 643 (terceiro ano), MD941 
(quinto ano) e MD131 (sexto ano), atuando em média por cerca de 10 horas semanais nestas 
Disciplinas. Está orientando um aluno da graduação em iniciação científica e escreveu no período 
quatro capítulos de livros. 
No âmbito da Residência Médica, o professor participou do ensino teórico/prático dos médicos 
residentes nas Disciplinas RP006, RM195, RM175, RM169, RP988, RM985, perfazendo um total 
de 18 horas por semana e tendo recebido sempre excelente avaliação. 
O professor é membro permanente da Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente 
e atuou na Disciplina de Pós-Graduação MO646. Orientou duas teses de Doutorado e co-
orientou outras três; orientou quatro Mestrados e co-orientou um outro aluno.  No período 
analisado o professor publicou 16 artigos completos em periódicos de circulação internacional. 
Publicou 23 resumos em anais de congressos nacionais e um resumo em periódico de circulação 
internacional. Participou de muitas bancas de defesa de tese de doutorado e de dissertação de 
mestrado. Participa da arbitragem de artigos científicos de cinco periódicos, três deles com 
circulação internacional. 
Tem sete projetos de pesquisa sem financiamento em andamento. Teve um projeto de pesquisa 
concluído no período, com auxílio financeiro do CNPq e dois projetos com auxílio Faepex. 
Participou da organização de um evento médico internacional e de três eventos médicos 
nacionais. Proferiu 67 palestras em eventos médicos neste período, colaborando grandemente 
para o aperfeiçoamento de profissionais de saúde na especialidade da Neonatologia, área de 
atuação de extrema complexidade. 
No âmbito da administração, dentre várias outras atividades, destaco a atuação do Professor 
como Presidente da Comissão de Corpo Docente da Faculdade de Ciências Médicas desde 
2.017 até o presente momento. 
Saliento que o Relatório de Atividades em questão recebeu pareceres favoráveis do Conselho 
Departamental, da Coordenadoria de Graduação em Medicina, da Comissão de Residência 
Médica e da Comissão de Pós-Graduação da FCM. 
Tendo considerado as atividades profissionais aqui analisadas adequadas, em quantidade, 
qualidade e distribuição, sugiro a aprovação do Relatório. 

 
 

PARECER CCD/FCM-084/2020 
 

A Comissão de Corpo Docente da FCM, em sessão realizada nesta data, com base 
no parecer do relator, aprovou o Relatório de Atividades apresentado pelo interessado referente 
ao período de Agosto/2015 a Julho/2020. 
                     

CCD/FCM, 19 de novembro de 2020 
 
 

Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba 

Presidente da CCD/FCM 
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UNICAMP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
COMISSÃO DE CORPO DOCENTE 

 
 

INTERESSADA: Antonia Teresinha Tresoldi 
DEPARTAMENTO: Pediatria 
ASSUNTO: Relatório de Atividades do período de Agosto/2015 à Julho/2020 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A professora Antonia Teresinha Tresoldi integra o quadro docente permanente da 
Unicamp, nível MS-3.2, no regime RDIDP, estando vinculado ao Departamento de 
pediatria da Faculdade de Ciências Médicas desta universidade. Entre 01/08/2015 a 
31/07/2020, a professora desempenhou atividades didáticas, de pesquisa e 
administrativas. Abaixo destaco suas principais atividades no período. 
Na graduação da Medicina a professora anexou sua semana típica realizou média de 
4,91 horas semanais no ensino de graduação no período analisado, sendo três horas 
de aulas teóricas a cada três semanas e quatro horas por semana de discussões 
clínicas. É responsável pela organização dos leitos e pacientes na enfermaria para o 
estágio do internato na MD941, pela grade teórica e discussões de casos clínicos. Tem 
projeto de ensino em andamento, “Fatores associados ao tempo de internação em 
enfermaria geral de pediatria” com término previsto para 2021. 
Na Residência Médica, desenvolve em média 24 horas semanais no Departamento de 
Pediatria, com excelente avaliação. Participou ativamente da implantação do programa 
de pediatria em 3 anos. 
No período analisado teve nove publicações sendo quatro internacionais e cinco 
nacionais. Está com publicação aceita na revista “Residência Pediatria”. Dois resumos 
publicados em anais de congressos internacionais, dois em nacionais e dois resumos 
publicados em periódicos internacionais. Em eventos internacionais teve um trabalho 
com apresentação oral e dois em pôsteres. Em nacionais, teve 03 trabalhos (2017) 
apresentados oralmente e em forma de posters foram 07 em 2016 e um em 2017. 
Participou da elaboração de um “Manual de Acompanhamento da Criança- Linha de 
Cuidado da Criança” em 2018. 
Fez duas palestras em eventos nacionais nos anos de 2016 e 2017. 
Teve 03 trabalhos premiados com o “Mérito Científico” pela Sociedade Medicina e 
Cirurgia de Campinas sendo 02 em 2019 e 01 em 2020. 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU: Participou na disciplina MP647 ministrando 
uma aula em 2016. 
Foi titular em uma banca de mestrado e uma de doutorado e duas como suplente. 
Passa visitas aos pacientes internados com os residentes das disciplinas RP023 e 
RP030 nas manhãs de segunda a sexta feira e na RM184 supervisão dos residentes no 
ambulatório de infectologia. Orienta dois trabalhos de conclusão de curso dos residentes 
(TCC) com previsão de término em fevereiro de 2021. Concluiu duas orientações de 
TCC com publicação. Participou de duas seleções para residentes em 2015 e 2017. 
No período analisado teve 09 publicações sendo 04 internacionais e 05 nacionais. Está 
com uma publicação aceita na revista “Residência Pediatria”. Dois resumos publicados 
em anais de congressos internacionais, 02 em nacionais e 02 resumos publicados em 
periódicos internacionais. Em eventos internacionais teve um trabalho com 
apresentação oral e 02 em posters. Em nacionais, teve 03 trabalhos (2017) 
apresentados oralmente e em forma de posters foram 07 em 2016 e 01 em 2017.  



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  20 
  Voltar para a Pauta 

 

   
 
 
Participou da elaboração de um “Manual de Acompanhamento da Criança- Linha de 
Cuidado da Criança” em 2018. 
Fez duas palestras em eventos nacionais nos anos de 2016 e 2017. 
Teve 03 trabalhos premiados com o “Mérito Científico” pela Sociedade Medicina e 
Cirurgia de Campinas sendo 02 em 2019 e 01 em 2020. 
 Realizou 03 pareceres de artigos em 2016 e 2017 para o Jornal de Pediatria, Revista 
do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e Revista de Ciências Médicas da 
PUCCAMP. Deixo toda a interação com a sociedade para citar nos itens abaixo além 
da assistência aos pacientes e famílias na enfermaria de Pediatria e no ambulatório de 
infectologia. 
 
Há cinco anos coordena um grupo multiprofissional na enfermaria de pediatria com 
finalidade de reduzir o tempo de internação dos pacientes agilizando todas as ações 
necessárias. É chefe médica da Enfermaria de Pediatria e da UTI Pediátrica e chefe 
“administrativa” da UTI Pediátrica até 2019. Grande empenho para a ampliação dos 
leitos de UTI Pediátrica que foram inaugurados em 2019. Faz supervisão docente 
assistencial no ambulatório de infectologia pediátrica. 
 
 É Membro do Conselho Departamento desde 2016. Membro do Conselho de Ensino do 
Departamento desde 2016 (responsável pelos estágios dos internos e residentes na 
enfermaria de Pediatria). Responsável pelo estágio do residente de terceiro ano na 
Enfermaria de Pediatria Geral no ano de 2016. Responsável pela área de internação 
pediátrica do Hospital de Clínicas da UNICAMP de agosto de 2015 a julho de 2020. 
É Presidente da Comissão de Processo Sumário Disciplinar para apuração de conduta 
de aluna da graduação em outubro de 2015. Membro da Comissão instituída para 
elaborar o Regimento do Centro Integrado de Pesquisas Onco-Hematológicas na 
Infância (CIPOI) da FCM/UNICAMP de 01/09/2018 a 31/10/2018. 
 
Presidente da comissão de sindicância para apurar desvio de drogas sedativas no 
HC/UNICAMP nos meses de julho e agosto de 2016. 
 
Membro do Núcleo de Segurança do paciente do HC/UNICAMP desde março de 2018. 
 Presidente da comissão de sindicância para apurar denúncia de assédio moral nos 
ambulatórios e procedimentos especializados do HC/UNICAMP de março a maio de 
2018. 
 
Membro do Comitê de Óbitos do HC/UNICAMP de outubro de 2018 a 31 de julho de 
2020. 
 
Presidente do grupo de trabalho designado pela Superintendência do HC para 
implantação da primeira avaliação institucional da área da Saúde da UNICAMP no HC 
de 2015 a 2018. 
Membro da Comissão designada pela superintendência do HC/UNICAMP para 
avaliação da carreira PAEPE, CSARH 54, na área administrativa e de apoio operacional 
no HC/UNICAMP em 2019. 
 
Presidente da comissão de sindicância para apurar denúncia de fatos ocorridos na 
divisão de patologia Clínica do HC/UNICAMP de novembro de 2019 a 31 de julho de 
2020. 
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Presidente do grupo de trabalho instalado para propor a regulamentação dos plantões 
na área da saúde da UNICAMP de out de 2018 a 31 de janeiro de 2019. 
Membro do Conselho Curador da FASCAMP (Fundação da Área da Saúde de 
Campinas) de março de 2016 a 31de março de 2020. Membro do Comitê Hospitalar da 
Região Metropolitana de Campinas na DRS VII da Prefeitura Municipal de Campinas 
desde janeiro de 2017. 

 
PARECER CCD/FCM-085/2020 

 
A Comissão de Corpo Docente da FCM, em sessão realizada nesta data, 

com base no parecer do relator, aprovou o Relatório de Atividades apresentado pela 
interessada referente ao período de Agosto/2015 a Julho/2020. 

 

CCD/FCM, 19 de novembro de 2020 
 
 
 

Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba 

Presidente da CCD/FCM 
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UNICAMP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
COMISSÃO DE CORPO DOCENTE 

 
 

INTERESSADA: Angélica Maria Bicudo 
DEPARTAMENTO: Pediatria 
ASSUNTO: Relatório de Atividades do período de Junho/2015 à Maio/2020 

PARECER DO RELATOR 

Tem este documento o objetivo de analisar o relatório de atividades da Profa. Dra. 
Angélica Maria Bicudo, MS5.3 do Departamento de Pediatria da FCM/UNICAMP, 
referente ao período de 01/06/2015 a 31/05/2020. 
A Profa. Angélica Maria Bicudo faz parte do quadro de docentes da Universidade 
desde 1985 e, a partir de 1993, do quadro permanente da instituição, sempre lotada 
no Departamento de Pediatria da FCM/UNICAMP. É livre docente na referência 
MS5.3 desde 2012. 
Teve todos os seus relatórios de atividades anteriores (6), sendo o primeiro em 
1996, aprovados. 
No atual relatório de atividades apresentou atividade de ensino de graduação nas 
disciplinas MD758, MD941 e MD643, atuando preferencialmente em Centro de 
Saúde na ótica da formação do médico geral, com uma carga horária expressiva, o 
que deve ser ressaltada a importância da sua participação. Participou também de 
atividades educacionais tanto internas como externas. Apresentou de um projeto de 
ensino com financiamento e 5 sem financiamento neste período. Participou de 2 
capítulos de livros na área educacional. Foi responsável pela Pediatria na MD758 
como membro do grupo gestor. Tem participação ativa na coordenação do teste de 
progresso nacional pela ABEM e financiado pelo MS. Foi membro do NAPEM e do 
NDE. Em sua autoavaliação destaca que sua atividade no ensino de graduação é 
muito constante de há muito tempo. 
Sua atividade na Pós-Graduação Stricto Sensu foi realizada em vários programas 
como Professor Permanente, Colaborador e Pleno. Ministrou várias disciplinas no 
período. Teve dois doutorados defendidos e 1 mestrado como orientadora. Mantém 
2 alunos em andamento sendo um de doutorado e outro de mestrado. Desenvolveu 
6 projetos de ensino de pós-graduação sendo um deles com financiamento. 
Participou de 30 bancas de qualificação de mestrado ou doutorado e bancas como 
titular ou suplente de mestrado ou doutorado no período, sendo 2 em outras 
instituições. Em sua autoavaliação destaca a importância da atuação no ensino 
médico. 
Na pós-graduação Lato Sensu tem atuação nas RP020 e RM170. Participou de 
bancas de seleção dos residentes do referido departamento e foi membro da 
Subcomissão de exame da COREME como representante do Departamento de 
Pediatria. Em sua autoavaliação destaca a importância da atuação no ensino da 
residência e o desejo da área de Pediatria Social seja mais valorizada pelos 
residentes. 
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A sua produção científica mostra a publicação de 17 artigos em revistas nacionais 
de circulação internacional e periódicos internacionais. Participou de evento 
científico nacional apresentando 8 trabalhos como apresentação oral e um como 
poster. Foi membro de mesa redonda, debatedora coordenadora de sessão em 16 
oportunidades. Em 7 eventos nacionais esteve participando como ouvinte. Foi 
supervisora de pós-doc com bolsa CAPES de uma aluna. Teve um projeto de 
pesquisa financiado também pela CAPES e 4 outros sem financiamento. Foi 
palestrante em 8 eventos científicos nacionais. Quanto a este item a Profa. Dra. 
Angélica Maria Bicudo ressalta a publicação de 3 artigos em média por ano e da 
satisfação que foi publicar em educação médica. Foi revisora da Revista Brasileira 
de Educação Médica. 
Em sua atividade de extensão participou de 5 projetos e considera a importância da 
atividade na educação médica com as faculdades de medicina e da participação na 
Sociedade Brasileira de Pediatria. 
As atividades administrativas desenvolvidas pela referida docente são todas de 
cunho educacional, mostrando a grande afinidade pela área de que demonstra mais 
se interessar, inclusive como membro da congregação da Faculdade de Medicina. 
Teve participação em 16 bancas examinadoras tanto em atividades internas como 
externas à universidade não relacionadas à pós-graduação. Considera que essas 
atividades de extensão mostram a sua contribuição para a educação médica tanto 
na FCM como externamente para o ensino no Brasil. 
As diversas comissões que analisaram o relatório de atividades da Profa. Dra. 
Angélica Maria Bicudo, a começar pelo relator do Conselho Departamental da 
Pediatria, posteriormente o Conselho Departamental, as Comissões da Faculdade 
(Ensino de Graduação, Residência Médica e Pós-Graduação), e a Comissão de 
Valorização Docente Assistencial, consideraram as atividades desenvolvidas pela 
referida professora com critérios para aprovação do atual relatório. 
Em vista da análise por mim feita e dos diversos pareceres anteriormente 
emanados, considero que a Profa. Dra. Angélica Maria Bicudo pelo que apresentou, 
seu envolvimento principalmente no ensino de graduação, suas atividades internas 
e externas nesta área, sua participação na orientação de alunos e residentes nas 
unidades básicas de saúde, sua produção científica, participação em eventos 
científicos, orientação de alunos e projetos, apresentação de trabalhos, participação 
em eventos como coordenadora ou palestrante, atividades administrativas no 
âmbito do ensino, e atividades assistenciais, mostrando que a mesma permeia todas 
as interfaces dentro da carreira docente, contribuiu, e muito, com o projeto de ensino 
da nossa FCM/UNICAMP. 
Considero que o seu relatório de atividades deva ser aprovado. 

 
PARECER CCD/FCM-086/2020 

 
A Comissão de Corpo Docente da FCM, em sessão realizada nesta data, 

com base no parecer do relator, aprovou o Relatório de Atividades apresentado pela 
interessada referente ao período de Junho/2015 a Maio/2020. 

CCD/FCM, 19 de novembro de 2020 
 
 
 

Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba 

Presidente da CCD/FCM 
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UNICAMP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
COMISSÃO DE CORPO DOCENTE 

 
 
DOCUMENTO: 02P13762/2010 
INTERESSADA: Sílvia Helena Rabelo dos Santos 
DEPARTAMENTO: Tocoginecologia 
ASSUNTO: Prorrogação no Programa Pesquisador Colaborador e Relatório de Atividades do Biênio 

anterior. 
 

PARECER DO RELATOR 

 
Trata-se da prorrogação do programa de Pesquisador Colaborador da Dra. Silvia Helena Rabelo dos 
Santos junto ao Departamento de Tocoginecologia da FCM/UNICAMP por mais dois anos, a partir de 

22.10.2020.  A Profa. Silvia Helena é formada em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade de Farmácia da 
Universidade Federal de Goiás (1991) e tem Especialização em Citologia Clínica (1994) pela mesma 
instituição. É Mestre em Patologia (1999) pela Universidade de Brasília, e Doutora em Tocoginecologia pela 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (2005). Tem também Título de 
Especialista em Citologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Citologia Clínica. Concluiu o Pós-Doutorado 
no Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas em 2011 e é Pesquisadora Colaboradora do Departamento de Tocoginecologia na UNICAMP 
desde 2010. Nesse Departamento tem colaborado em Projetos de Pesquisa, por exemplo, participando das 
seguintes pesquisas: “Identificação de biomarcadores associados à severidade das lesões das neoplasias 
do colo uterino”, que ainda está em andamento e é resultado de parceria com o Centro de Investigação 
Translacional em Oncologia do Instituo de Câncer do Estado de São Paulo. Além dessa pesquisa, há o 
projeto “Análise da presença de CSC (Cancer Stem Cells) e os biomarcadores ALDH1 CK19, CD117, 
CD133, OCT4, SOX2 e NANOG em mulheres com diagnóstico de câncer de colo de útero”. Essa última, 
também em andamento, devido às dificuldades encontradas durante a pandemia. A Profa. Silvia Helena 
detalha em seu plano de trabalho dois projetos de pesquisas que desenvolverá no biênio 2020/2022.  
Apresenta em seu relatório do período anterior publicações referentes às pesquisas realizadas em parceria 
com o Departamento de Tocoginecologia que foram submetidas à importantes revistas nacionais e 
internacionais. Para o próximo biênio, a referida professora pretende finalizar as análises referentes aos 
marcadores em todo o material da pesquisa “Importância das células tronco tumorais e de tipos específicos 
de HPV no estadiamento, prognóstico e sobrevida de mulheres com câncer no colo uterino”, financiado pela 
Fundação de Apoio à Pesquisa do estado de Goiás, em associação com o CNPq.   Em seu Currículo Lattes 
apresenta sua participação em projetos de pesquisas coordenadas pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Zeferino e 
desenvolvidos na FCM/Unicamp. A professora Silvia Helena apresentou relatório de atividades dos 
períodos anteriores como pesquisadora colaboradora, demonstrando importante participação na área de 
pesquisa do Departamento de Tocoginecologia. Destaca-se que o Departamento de Tocoginecologia 
aprovou o relatório de pesquisa da Profa. Silvia Helena em reunião do Conselho do Departamento em 22 
de outubro de 2020 e, também, aprovou a solicitação de prorrogação da função de pesquisador colaborador 
da referida professora.  Pelo exposto, meu parecer é favorável à renovação do vínculo de Pesquisadora 
Colaboradora solicitado pelo Profa. Dra. Silvia Helena Rabelo dos Santos, recomendando a aprovação da 
prorrogação da referida pesquisadora, no citado programa, por mais um período, pela Comissão de Corpo 
Docente. 

 
PARECER CCD/FCM-087/2020 

 

A Comissão de Corpo Docente da FCM, em sessão realizada nesta data, com base no 
parecer do relator, aprovou a prorrogação da interessada no Programa de Pesquisador Colaborador, a partir 
de 22/10/2020, bem como o relatório de atividades do biênio anterior, junto ao Departamento de 
Tocoginecologia, nos termos da Deliberação CONSU-A-16/2020 e Normas Internas desta Faculdade de 
Ciências Médicas. 

                         
CCD/FCM, 19 de novembro de 2020 

 
 
 
 

Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba 
Presidente da CCD 
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UNICAMP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
COMISSÃO DE CORPO DOCENTE 

 
 

DOCUMENTO: 02P28710/2015 
INTERESSADO: Athanase Billis 
DEPARTAMENTO: Anatomia Patológica 
ASSUNTO: Inclusão no Programa Professor Colaborador. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 
Trata-se da solicitação do Professor Doutor Athanase Billis de participação no 
Programa Professor Colaborador Voluntário, junto ao Departamento de 
Anatomia Patológica da FCM Unicamp, a partir de 01 de dezembro de 2020, data 
de sua aposentadoria compulsória. 
No plano de trabalho para o próximo biênio, ele propõe atividades didáticas com 
alunos de graduação em medicina e em farmácia, bem como junto a alunos da 
pós-graduação em Anatomia Patológica e da residência médica, além da 
curadoria do Arquivo Didático de Lâminas e do Atlas de Uropatologia (digitais) e 
de consultorias na sua área de expertise. A solicitação e o plano de trabalho do 
professor foram aprovados no Conselho Departamental. 
Diante do exposto, bem como da relevante contribuição didática e científica do 
professor Athanase Billis durante sua carreira universitária na Unicamp, 
recomendo a aprovação da solicitação. 

 

 
PARECER CCD/FCM-088/2020 

 
A Comissão de Corpo Docente da FCM, em sessão realizada nesta 

data, com base no parecer do relator, aprovou a inclusão do interessado no 
Programa de Professor Colaborador, junto ao Departamento de Anatomia 
Patológica, nos termos da Deliberação CONSU-A-16/2020 e Normas Internas 
desta Faculdade de Ciências Médicas. 

                         
CCD/FCM, 19 de novembro de 2020 

 
 
 
 

Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba 
Presidente da CCD 
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UNICAMP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
COMISSÃO DE CORPO DOCENTE 

 
 

DOCUMENTO: 02P27483/2012 
INTERESSADO: Benito Pereira Damasceno 
DEPARTAMENTO: Neurologia 
ASSUNTO: Prorrogação no Programa Professor Colaborador e Relatório de Atividades 
do Biênio anterior. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
O professor Benito Pereira Damasceno integrou no período de Dezembro de 2018 a 
Outubro de 2020 o Programa de Professor Colaborador pelo Departamento de 
Neurologia. O Prof. apresentou o seu relatório de atividades no biênio, bem como solicita 
a prorrogação de sua participação para continuar a desenvolver atividades na 
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.  
Na graduação em Medicina, o professor ministrou aulas nas disciplinas BS320 para o 
segundo ano do curso e MD449 e MD754 para o quarto ano do curso. Na pós-
graduação, o Prof. foi responsável pela disciplina CN010, no programa de Ciências 
Médicas.  
No âmbito da Residência Médica o Prof. atua em duas disciplinas do Programa de 
Residência em Neurologia.  
Suas atividades de pesquisa se basearam na orientação de 01 Doutorado, 01 Mestrado 
e 01 Iniciação Científica, além de 01 co-orientação de Mestrado. No período, o Prof. 
também colaborou em diversos projetos de pesquisa seja como pesquisador principal 
ou co-investigador. Foram publicados 05 artigos em periódicos no período.  
As atividades de extensão estão relacionadas à participação no Ambulatório de 
Neuropsicologia e Demência no HC/UNICAMP.  
Para o próximo período, o Prof. destaca a continuidade das atividades acima descritas 
em todos os níveis e acrescenta a defesa de uma aluna de Doutorado.  
Saliento que o Relatório de Atividades e a Solicitação de Prorrogação foram aprovadas 
pelo Departamento de Neurologia.  
Considerando as atividades profissionais aqui analisadas, sugiro a aprovação do 
Relatório e a aprovação da Prorrogação no Programa de Professor Colaborador. 

 
 

PARECER CCD/FCM-089/2020 
 

A Comissão de Corpo Docente da FCM, em sessão realizada nesta data, 
com base no parecer do relator, aprovou a prorrogação do interessado no Programa de 
Professor Colaborador, a partir de 14/12/2020, bem como o relatório de atividades do 
biênio anterior, junto ao Departamento de Neurologia, nos termos da Deliberação 
CONSU-A-16/2020 e Normas Internas desta Faculdade de Ciências Médicas. 

 
CCD/FCM, 19 de novembro de 2020 

 
 

 
 

Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba 
Presidente da CCD 
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UNICAMP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
COMISSÃO DE CORPO DOCENTE 

 
 

DOCUMENTO: 02P25120/2018 
INTERESSADO: André Luiz Ferreira Costa 
DEPARTAMENTO: Clínica Médica 
ASSUNTO: Prorrogação no Programa Professor Colaborador e Relatório de Atividades do Biênio 
anterior. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Trata-se de uma solicitação de renovação do vínculo do Prof. Dr. André Luiz Ferreira Costa como 
pesquisador colaborador voluntário junto ao Departamento de Clínica Médica (área de 
Oncologia) da FCM, para o biênio 2020-2022, a partir de 14 dezembro de 2020. O Prof. Costa 
participou deste programa de 2018 a 2020. 
Atividades desenvolvidas no período anterior: O relatório apresentado mostra que, no período 
de 2018-2020, o Prof. André Costa desenvolveu atividades em três frentes: [1] Na Pós-
graduação: Atuou como docente e orientador junto ao Programa de Pós-Graduação de 
Assistência ao Paciente Oncológico. Ministrou duas disciplinas (AO025 – Diagnóstico por 
Imagem em Odontologia e AO026 – Inter-relação da Cavidade Oral no Câncer em Geral) para 
alunos de mestrado, e orientou duas dissertações de mestrado (ambas defendidas em 2019), 
sendo que uma destas resultou em uma publicação internacional e a outra resultou em um 
capítulo de livro de um e-book a ser usado na área da Saúde da rede municipal de Campinas. 
Atualmente tem uma orientação em andamento; [2] Atividades de pesquisa: Estabeleceu duas 
colaborações: uma nacional (com Prof. Dr. Paulo Henrique Braz-Silva, Departamento de 
Estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP-São Paulo) e outra internacional (com Prof. 
Dr. Bengt Hasséus, Department of Oral Medicine and Pathology, Institute of Odontology, 
University of Gothenburg, Suécia); estas colaborações renderam várias publicações 
internacionais e uma visita do Prof. Costa à universidade na Suécia. [3] Publicações: Publicou 
vários artigos em periódicos arbitrados da sua área de atuação, inclusive seis em co-autoria com 
o colaborador Prof. Braz-Silva e dois com o Prof. Hasséus (baseado em dados da PubMed). 
Plano de trabalho: No próximo período, o Prof. Costa dará continuidade às atividades de ensino 
e pesquisa iniciada no período anterior. Continuará como docente e orientador na Pós-
Graduação e desenvolverá o projeto ‘Análise de textura em tomografia computadorizada 
helicoidal de pacientes com carcinoma de células escamosas’, junto com a aluna de mestrado 
atualmente sob sua orientação. 
Aprovação pelo Departamento de Cirurgia: O relatório de atividades do período anterior e o 
pedido de renovação foram aprovados pelo Conselho Departamental do Departamento de 
Clínica Médica em 22/10/2020. 
Conclusão: Baseado nas considerações acima e na documentação apresentada, recomendo a 
aprovação desta solicitação de prorrogação. 

 
PARECER CCD/FCM-090/2020 

 
A Comissão de Corpo Docente da FCM, em sessão realizada nesta data, com base 

no parecer do relator, aprovou a prorrogação do interessado no Programa de Professor 
Colaborador, a partir de 14/12/2020, bem como o relatório de atividades do biênio anterior, junto 
ao Departamento de Clínica Médica, nos termos da Deliberação CONSU-A-16/2020 e Normas 
Internas desta Faculdade de Ciências Médicas. 

 
CCD/FCM, 19 de novembro de 2020 

 

 
Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba 

Presidente da CCD 
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UNICAMP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
COMISSÃO DE CORPO DOCENTE 

 
 

DOCUMENTO: 01P36/1967 
INTERESSADO: Everardo Duarte Nunes 
DEPARTAMENTO: Saúde Coletiva 
ASSUNTO: Prorrogação no Programa Professor Colaborador e Relatório de Atividades 
do Biênio anterior. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Trata-se de solicitação da Prof. Dr. Everardo Duarte Nunes de prorrogação no 
programa professor colaborador e parecer do relatório de atividades do biênio anterior. 
O relatório corresponde e supera as atividades propostas no plano de trabalho 
apresentado para o referido período. O Prof. Everardo participou do desenvolvimento 
de 7 projetos científicos relacionados a temas da saúde coletiva e das ciências sociais 
em saúde. Orientou 5 alunos de doutorado que deram origem a publicações em 
diferentes níveis (capítulo de livro, artigos científicos, organização de Suplemento 
Científico e Editorial para revista científica, todos na área de Saúde Coletiva). 
O Prof. Everardo demonstra dedicação e competência expressiva, o trabalho 
desenvolvido é de suma qualidade e reconhecido nacional e internacionalmente, 
demonstração disso é a recente renovação, por mais 5 anos, da bolsa produtividade do 
CNPq, nível 1A. 
Merece destaque, também, o fato do Prof. Everardo presidir, desde 2008, o Grupo de 
Estudos “Histórias das Ciências da Saúde” – FCM, Unicamp. Em 2019, ressalta-se a 
realização, por esse grupo, do Curso de extensão “Construtores do conhecimento em 
Saúde”. 
  O referido professor se propõe a dar continuidade às mesmas atividades a partir de 
dezembro de 2020 até dezembro de 2022. 
O relatório de atividades e plano de trabalho de trabalho para o próximo biênio foram 
aprovados pelo Conselho do Departamento de Saúde Coletiva em outubro de 2020. 
 
A documentação apresentada na solicitação está de acordo com as normas da 
deliberação CONSU-A-16/2020. 
 
Sou favorável à aprovação. 
 
 

PARECER CCD/FCM-091/2020 
 

A Comissão de Corpo Docente da FCM, em sessão realizada nesta data, 
com base no parecer do relator, aprovou a prorrogação do interessado no Programa de 
Professor Colaborador, a partir de 18/12/2020, bem como o relatório de atividades do 
biênio anterior, junto ao Departamento de Saúde Coletiva, nos termos da Deliberação 
CONSU-A-16/2020 e Normas Internas desta Faculdade de Ciências Médicas. 

 
CCD/FCM, 19 de novembro de 2020 

 

 
Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba 

Presidente da CCD 
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UNICAMP 

 

Parecer Final da Comissão Julgadora do Concurso de Provas e Títulos para obtenção do Título 
de Livre Docente, na área de Cirurgia do Joelho, nas disciplinas MD754 – Atenção Clínico 
Cirúrgica Integrada III, RO001 Ortopedia e Traumatologia I, RO002 Ortopedia e Traumatologia 
II, RO003 Ortopedia e Traumatologia III, do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da 
Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Estadual de Campinas. 

  
Candidato: João Batista de Miranda 
 

A Comissão Julgadora, após a realização das provas, emite os seguintes comentários: 

 
PROVA PRÁTICA: consistiu de discussão de 1 (um) caso clínico selecionado pela Comissão 

Julgadora. O candidato discorreu sobre hipóteses diagnósticas durante 1 (uma) hora em apresentação à 

Comissão Julgadora. 

PROVA DE TÍTULOS: a Comissão Julgadora concluiu que as atividades didáticas, de orientação, 

de ensino, pesquisa e publicações apresentadas pelo candidato, atenderam aos quesitos para esta 

titulação acadêmica. Foi emitido um parecer circunstanciado sobre o candidato, visando caracterizar e 

melhor analisar as trajetórias acadêmicas do mesmo. 

PROVA DIDÁTICA: a partir do ponto sorteado: “Osteoartrite” o candidato abordou com 

propriedade o tema, demonstrando domínio do conteúdo e experiência no ensino.  

PROVA DE ARGUIÇÃO: o candidato respondeu as questões formuladas pelos membros da 

banca, que abordaram tópicos sobre carreira profissional, políticas de ensino, políticas em saúde e planos 

futuros. As respostas foram consideradas satisfatórias. 

Diante do exposto, a Comissão Julgadora considera que o candidato João Batista de Miranda, preenche 

plenamente os requisitos exigidos pela Universidade através da Deliberação CONSU-A-5/2003 para 

obtenção do título de Livre-Docente junto à área de Cirurgia do Joelho do Departamento de Ortopedia e 

Traumatologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, tendo sido 

habilitado com média final 9,05 (nove inteiros e cinco centésimos).  

Campinas, 24 de novembro de 2020. 

 
Prof. Dr. Cláudio Saddy Rodrigues Coy 

Professor Titular – FCM/Unicamp 
 

 
Prof. Dr. Mauricio Etchebehere 

Professor Livre-Docente – FCM/UNICAMP 
 

Prof. Dr. Flávio Faloppa 
Professor Titular – UNIFESP 

 
Prof. Dr. Arnaldo José Hernandez 

                  Professor Associado – FM/USP 
Prof. Dr. Olavo Pires de Camargo 

Professor Titular – FM/USP 
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Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  52 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  53 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  54 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  55 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  56 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  57 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  58 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  59 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  60 
  Voltar para a Pauta 

 

   

 
  



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  61 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  62 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  63 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  64 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  65 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  66 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  67 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  68 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  69 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  70 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  71 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  72 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  73 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  74 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  75 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  76 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  77 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  78 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  79 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  80 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  81 
  Voltar para a Pauta 

 

   

  



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  82 
  Voltar para a Pauta 

 

   



Ordem do Dia - 9ª Reunião Ordinária – 27/11/2020 – fls.  83 
  Voltar para a Pauta 

 

   

 


